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ELŐSZÓ 
AZ I. ÉS II. KÖTET 1. KIADÁSÁHOZ. 

1. ,,Az egyház története" című tankönyvünk a Magyarországi 
Evangélikus Egyház 1939-ben hatályba lépett vallástanítási tanterve 
alapján készült — a közép- és középfokú iskolák V. és VI., ill. 
megfelelő osztályú tanulói számára. 

Igyekeztünk, hogy a tanterv rendelkezését mindenben érvénye-
sdtsük. Azonban kivált az evangélikus keresztyénség mai helyzeté
nek ismertetésében magas korlátok közé szorultunk. Ezt bizonnyal 
méltányolni fogják könyvünk forgatói. 

2. Amikor kibocsátjuk könyvünket, őszinte tisztelettel emlé
kezünk meg Bereczky Sándorról, a budapesti evangélikus gimná
zium nyugalmazott vallástanáráról, c. gimnáziumi igazgatóról. Az 
egész országban évtizedek' óta használt egyháztörténelmi tanköny
veivel kiváló szolgálatot végzett az evangélikus egyháznak. Nevé
nek és hűséges munkájának idézésével szerény jelét adjuk az evan
gélikus vallástanitó lelkészek és tanulók, az egész evangélikus 
egyház hálájának. 

3. A hazai egyháztörténetről szóló fejezetek írója őt enalíti első
nek azok között is, akiknek a munkáit a fejezetek megírása közben 
különösen sok haszonnal forgatta: Bereczky Sándor, Révész Imre 
és Zoványi Jenő. 

Középiskolai tankönyvet adunk, ezért sem az ő, sem mások 
könyveire nem utalunk egyes esetekben. 

4. Ez úton fejezzük ki köszönetünket azoknak is, akik mun
kánkban tanácsaikkal, adatok közlésével segítettek. Külön is köszön
jük Báró Podmaniczky Pál dr. egyetemi tanárnak, hogy a külső 
misszióra vonatkozó anyagot számunkra összeállította, Peskó Zoltán 
orgonaművésznek és Schulek Tibor dr. tábori főlelkésznek, hogy 
az evangélikus egyházi ének és zene története megírásában közre
működtek. Az utóbbi több más fejezetben is értékes tanácsokkal 
támogatta a hazai vonatkozású rész íróját. 

Hasorilóképen köszönjük hivatalos bírálóink szíves észrevételeit. 
5. A térképeket Pósfay György és Sólyom Károly evangélikitö 

hittudománykari hallgatók készítették. Az I. kötetben levő térképek 
rajzolásában a Hóman—Szekfű: Magyar Történetben levő térké
pekre támaszkodtak. Munkájukban támogatták őket az evangéükua 



hittudományi kar 1941—42. tanévi egyházföldrajzi gyakorlatainak 
többi résztvevői. Itt is köszönjük fáradságukat. 

6. A szövegnek különböző betűtípussal való szedetésével azt a 
célt szolgáljuk, hogy elkerüljük a tanulók megterhelését. A tulaj
donképpeni tananyagot, azt, ami valóban megtanulandó, a nagy
betűs szöveg tartalmazza. A fejezetek hosiszúságát is ezen kell mérni. 
Az apróbetűs szöveget még otthoni kötelező olvasmányul sem szán
tuk; erre is igen terjedelmes és megterhelő lenne. Ellenben alapjául 
s a szemelvények közös olvasása útján forrásául szolgáilhat az órán 
való megbeszélésnek, és segítségül lehet azoknak, akik különösen 
érdeklődnek az egyháztörténelem egyes rfezletei iránt. 

Az apróbetűs szövegben igyekeztünk tekintettel lenni arra, 
hogy helyenként különböző a részletek iránti érdeklődés. Pl. az 
erdélyiek kedvéért nyújtunk aránylag sok anyagot az unitárius 
vallásról. De mégsem elégíthetünk ki minden szükségletet. Az egyes 
egyházkerületek, egyházmegyék, egyházközségek múltjával és mai 
életével való behatóbb foglalkozás a valláistanító lelkész kartársak 
dolga marad. 

Több mozzanatot szándékosan ismételtünk. A tanítás nem ter-
jeszkedhetik ki mindegyik iskolában, mindenütt az egész tankönyvre; 
a tananyag szűkítése esetében pedig az ismétlés révén fennmarad 
a lehetőség, hogy a tanuló mégis találkozzék a szükséges adatokkal. 
Ugyanebből a megfontolásból utalunk közben-közben más feje
zetekre. 

7. A tankönyv anyagából az egyetemes vonatkozású rezeket 
általában Wiczián De^ő, a hazai vonatkozásúakat pedig Sólyom 
Jenő írta. 

Ez úton is kérjük a vallástanitó lelkész kartársakat, hogy a 
tankönyvre, annak használhatóságára vonatkozó megjegyzéseiket, 
gyakorlati megfigyeléseiket közöljék velünk. 

8. Könyvünket és az ennek alapján végzendő vallástanítási 
-jnunkát az egyház Urának kegyelmébe ajánljuk, 

Sopron, 1942. szeptember havában. 
A szerzők. 

V 



1. RÉSZ. 

Kezdettől a reformációig. 
I. Az egyház és története. 

1. JÉZUS KRISZTUS ÉS AZ EGYHÁZ. Jézus Krisztus földi 
élete és munkássága során gyakran gyűjtötte maga köré azokat, 
akik tanítását szívesen hallgatták. Azt akarta, hogy hívei benső, 
lelki közösségbe kerüljenek vele és egymással, s ez a közösség a 
földi életből való távozása után is megmaradjon. Ennek a közösség. 
nek, vagyis Krisztus egyházának a magvát a tizenkét tanítvány 
alkotta, őket nevelte, készítette fel Jézus arra a hivatásra, hogy 
az egyház kicsi magva terebélyes fává növekedjék. Ezt a hivatásu
kat csak akkor tárta fel előttük, amikor látta, hogy már elég erős 
a benne való hitük. Akkor történt ez, amikor Cézárea Filippi mellett 
Péter a többi tanítvány nevében is bizonyságot tett arról, hogy 
Jézusban felismerték az Isten Fiát. Jézus ekkor ezt a biztató ígéretet 
tette; „Ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat." (Máté ev. 
16, 18.) Jézus ezzel Pétert sem a maga helyettesévé, sem az egyház 
fejévé (pápává) nem tette, hanem az egyház alapjává. És nem 
csupán Pétert, hanem a többi tanítványt is, akik ugyanazt a hitet 
vallották, mint Péter. Ezt bizonyítja Pál apostol is: „Fölépíttettetek 
az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegeletkő maga 
Jézus Kriszttis" (Efez. 2, 20). Az egyháznak a tagjai tehát azok, 
akik az apostolok alapján állanak; azok, akik-hiszik és vallják, 
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, a mi Unink és Megváltónk. 

Az egyház építését Jézus Krisztus magának tartotta fenn. ö 
azonban m.ár nincs szemmel láthatóan jelen ebben a földi életben, 
hanem ezt a munkát a Szentlélek által végzi. Midőn Jézus Krisztus 
a kereszthalálra készült és búcsúzott tanítványaitól, megígérte, hogy 
elküldi a Szentlelket, aki majd mindenre megtanítja őket (János ev. 
14, 26; 15, 26; 16, 7). Az utolsó vacsora alkalmával pedig azt is 
megígérte, hogy az együttesen vett kenyér és bor formájában saját 
testét és vérét adja nekik, és ekképen élő, benső közösségben marad 
anítványaival és híveivel. Egyszersmind ilyen módon közvetíti 

^ekik kereszthalálának gyümölcseit: a bűnbocsánatot és örök életet, 
inzert rendelte Jézus a kenyér és bor vételének gyakori ismétlését, 
•* rea való emlékezéssel (úrvacsora). Végül mennybemenetele előtt 



meghagyta taní tványainak és ál taluk minden hívének, hogy tanítását 
a föld minden népének hirdessék, és az embereket kereszteljék meg 
az Atyának, F iúnak és Szentléleknek nevére (Máté ev. 28,18—20). 

Az egyház tehát újszövetségi kifejezéssel: Krisztus teste (Efez. 
1, 22—23); ennek Ö maga a feje, tagjai azok, akik Jézus Krisztusban 
•mint Isten Fiában hisznek; éltetője a Szentlélek; az épités és növelés 
eszközei: Isten igéje (Isten törvénye és Jéz\is Krisztus evangéliuma) 
és a szentségek (a keresztség és az úrvacsora). 

Egyház, görög eredetű latin szóval: ecclesia (magyaros formábas 
eklézsia) jelenti az elhívottak gyülekezetét; tehát azok gyülekezete, közös
sége ez, akiket Isten hívott el igéjével. A magyar egyház szó eredeti 
értelme ,,szent egyház". („Egy" nem szám, hanem azonos a régi magyar így 
Y. id szóval = szent; ugyancsak innen ered az idvesség, üdvösség szó, 
-valamint az ünnep; id-nep, üd-nep = szent nap). Tehát az a hely, ahol a 
keresztyének összegyülekeztek (templom) és innen az egész keresztyén 
gyülekezet, a keresztyének összessége. Gyakran anyaszentegyháznak mond
juk, mert úgy tekintjük, mint gondos anyát, aki a gyermekeit (a hívőket) 
istennek neveli. — Csak keresztyén egyház van; zsidó, vagy pogány egy
házról nem beszélhetünk. 

Az Apostoli Hitvallás harmadik ágazata: „Hiszek... egy egyetemes 
(régiesen: közönséges) keresztyén anyaszentegyházat, szenteknek közös
ségét." Kis Káté: ,,Hiszem, hogy saját értelmemmel, vagy erőmmel nem 
tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem 
a Szentlélek hívott engem az evangéliom áltat, ajándékaival megvilágosí
tott, az igaz hitben megszentelt és megtartott; amiképen a földön az 
egész keresztyénséget hívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli, és Jézus 
Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben." — Az Ágostai Hitvallás VIL 
cikke: ,,Az,_egyház a szentek gyülekezetCj melyben az evangéliomot igazán 
tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki." — „Szentek" azok, 
akik igazán hisznek Jézus Krisztusban mint Isten Fiában. Az Ojszövetség-
ben emberekre alkalmazva az igaz keresztyéneket jelenti a ,,szent". 

2. AZ EGYHÁZ TÖBTÉNETE. Az egyház, mint Krisztus teste 
itt, ezen a földön él. Nemzedékről-nemzedékre, amíg e világ fennáll, 
egyre nagyobb területen igyekszik végrehajtani a Jézus Krisztustól 
kapott parancsot. Az egyháznak tehát története van. Ez azt jelenti, 
hogy az egyház itt a földön külső, emberi szervezetet épít magának,, 
m á s emberi szervezetekkel, elsősorban az államokkal, kapcsolatba 
kerül . Kialakít ja belső életének formáit (istentisztelet, tanítás, misz-
szió — vagyis az evangélium terjesztése). Az egyház történetéből 
ér thet jük meg az egyház jelenlegi helyzetét. 

Az egyház története azt is mutatja, hogy ez a világ rendszerint 
n e m érti meg az egyház rendeltetését. Ugyanaz a sorsa az egyház
nak, mint magának Jézus Krisztusnak: az emberek nagy része nem 
akar ta és nem akarja elismerni, hogy ő Istennek Fia. Rágalmazzák, 
szidalmazzák Jézus Krisztust és egyházát, gyűlöletet szítanak ellene. 
Az egyház tagjai közöttt ig mindig akadnak méltatlanok, árulók, 
akik hamis utakra , h ivatásának megtagadására akar ják rábí rn i 
a egyházat; evilági földi célok szolgálatába akar ják állítani, vagy 
éppen világi gazdaságra és ura lomra csábítják, (V. ö. Jézusnak a 



Sátántól történt megkísértetésével, Máté ev. 4, 1—10.) Ez az egyház 
keresztje, tör ténetének állandó kísérője és ismertető jele. De az 
egyház története bizonyítja, hogy Jézus Krisztus minden megaláz
tatás és szenvedés ellenére is megtar t ja anyaszentegyházát, — amint 
megígérte: „a pokol kapu i sem vesznek rajta diadalt" (Máté 
ev. 16, 18.) 

Az egyház történetének egyik feitünő jelensége, hogy több szerve
zetre, „egyházakra" szakadozott. De Krisztus egyháza azért csak egy. Mi 
tehát nem az egyházak, hanem az egyház történetét igyekszünk meg
ismerni. Krisztus egyháza legteljesebb mértékben abban az egyházban él, 
amelyikben legtisztábban hirdetik az evangéliumot és szolgáltatják ki a 
szentségeket. — Nem helyes külön látható és láthatatlan egyházról beszélni. 
Krisztus egyháza a közönséges emberi szem számára láthatatlan ugyan, de 
vannak látható, azaz megismerhető jegyei is, elsősorban az igehirdetés és 
a szentségek kiszolgáltatása. Luther h\t*:ton A zsinatokról és az egyházról 
szóló iratában az egyháznak hét főbb ismertető jegyét sorolja fel: Isten 
igéje, a keresztség, az oltári szentség (úrvacsora), a kulcsok hatalma (egy
házi fegyelem gyakorlása), egyházi szolgálatra való kibocsátás (igehirdetői 
hivatal), a közös imádság és a kereszt (szenvedés, üldöztetés). (Magyar 
nyelven 1. D. Luther Márton művei, VL kötet 407—418. 1.) 

Az egyház földi sorsához tartozik az is, hogy^ a hívőknek együtt 
kell élniök a hitetlenekkel. Nem lehet az egyház földi életében a hitetle
neket a hívőktől elkülöníteni, és az egyházat emberi igyekezettel teljesen 
tisztává, szentté tenni. Ezt Jézus magának tartotta fenn az utolsó ítéletre. 
(L. Jézus példázatait a búzáról és a konkolyról, a jó és hitvány halakról: 
Máté ev. 13, 24—30, 47—50.) Éppen az egyház története mutat példákat 
arra, hogy akik emberi eszközökkel akarták az egyházat a tökéletes szen
tek tiszta gyülekezetévé tenni, azok veszedelmes tévelygésbe merültek. — 
-Az Ágostai Hitvallás VIL cikke: ,,Jóllehet az egyház valójában a szentek 
és igazán hívók gyülekezete, mégis, mivel ebben az életben sok képmutató 
és gonosz is elegyedik közéjük, a szentségekkel élni lehet akkor is, ha 
gonoszok szolgáltatják ki." 

3. A KERESZTYÉN EGYHÁZ KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNÉTI HAT
TERE, a) A római birodalom. Jézus Krisztus korában az akkor ismert világ 
nagy része a római birodalomhoz tartozott. Ennek része volt a keresztyén
ség bölcsője: Palesztina (Zsidóország) is. A római birodalom a meghódí
tóit sokféle népet nagyszerű államszervezetben egyesítette. Ennek alapja 
a híres római jog és a hadsereg volt. A birodalom részeit jó utak kötöt
ték össze; az akkori viszonyok között elég könnyű volt a közlekedés nagy 
távolságokra is. Minden főút Rómába, a birodalom fővárosába vezetett. A 
keresztyén igehirdetők (apostolok) is könnyen elvihettek a Jézus Krisztus
ról szóló örömüzenetet a birodalom bármely részébe. A legelterjedtebb 
nyelv a ' görög volt; aki ezt tudta, az mindenütt boldogult. Pál apostol is 
zsidó létére előbb tudott görögül; ezen a nyelven prédikált és levelezett 
a gyülekezetekkel. 

_ A római birodalom sok népének sokféle volt a vallása is. Amelyik 
vallás nem sértette a közrendet és a birodalom érdekeit, az m.egengedett 
Tallás volt. A sokféle vallás azután egymással keveredett Sokan többféle 
vallásból szedték össze a maguk egyéni vallását. Perzsiából pl. még a mai 
Magyarország (Pannónia) területére is eljutott a Mithrasz nevű napistennek 
a _ tisztelete. A római állam csak azt kívánta mindenkitől, hogy vegyen 
részt a hivatalos állami istentiszteleten, vagyis a császár képének vagy 
szobrának tiszteletén, azonfelül lehetett bármely' más vallásnak is a híve.̂  



A műveitebbek közüi azonban sokakat nem elégítettek ki a különíéie 
vallások sem, és inkább különböző bölcseleti irányokban kerestek leikük
nek kielégülést. 

Ilyenformán a római birodalom vallási képe a keresését mulatja. Ez 
a helyzet kedvező volt a keresztyénség számára, mert szácníthatott arra, 
hogy sokan fognak felfigyelni az egy igaz Isten kinyilatkoztatásának 
hirdetésére. 

b) A zsidóság: Jézus Krisztus a zsidó nép körében élt ^̂s teljesítette 
földi küldetését. A zsidóknak azonban megvolt a maguk ősi vallása, amdy 
az egy igaz Istenben való hit révén magasan fölötte állt minden pogány 
vallásnak. Ehhez ők öntudatosan és szigorúan ragaszkodtak is. A római 
hódítókat gyűlölték, lehetőleg kerülték a velük való érintkezést is. Ezt az 
elzárkózó és a Mózes törvényéhez szigorúan ragaszkodó irányt különöse.a 
a farizeusok képviselték. Közülük kerültek ki az írástudó rabbik is. Érthető, 
hogy ezek a Jézus Krisztus által hirdetett új kinyilatkoztatásról sem akar
tak tudni. Egy másik irány a szadduceusok pártja volt. Ezek különösen 
a feltámadást tagadták (Máté ev. 22, 23); ezért nem akartak hallani a tsl-
íámadott Jézus Krisztusról sem. Voltak még más vallásos irányok, illetve 
pártok is a zsidóság körében, pl. az esszénusok a szerzetességhez hasonló 
közösséget alkottak. 

A zsidók nagyobb része azonban ekkor már Palesztinán kívül, a "ómai 
birodalomban mindenfelé szétszóródva élt. Ezek a szórvány (diaszpóra)-beii 
zsidók már görögül beszéltek, az Ószövetséget is görög nyelvre fordítva 
olvasták (ez az ú. n. Septuaginta) és a pogányokkal is többet érintkeztek. 
Sikerült is köz'ülök többet a zsidó vallásra téríteniök, ezeket nevezték 
prozeütáknak (jövevények), Mások csak lazább kapcsolatot tartottak a zsidó 
vallással, ezek voltak az ú. n. „istenfélők". A prozeliták és „istenfélők" 
közül azután többen fogadták el a keresztyén hitet és lettek a keresztyén 
egyház terjedésének munkásaivá. Ilyen „istenfélő" pogány volt pl. a kaper-
naumi százados (Luk. 7, 1—10), valamint Kornéliusz százados (Ap. Csel. 
10. fejezet). 

Pál apostol Jézus Krisztus eljövetelének idejét, a zsidóság és pogány
ság tévelygő és kereső állapotára való tekintettel „az idő teljességének" 
nevezi (Gal. 4, 4). 

2. Az első keresztyén gyülekezet. 
1. A JERUZSÁLEMI GYÜLEKEZET. -Jézus kereszthalála 

nagyon megdöbbentette a tanítványokat. Elszéledtek, mint a pász
torukat vesztett juhok. De a feltámadott Krisztus megjelenéseiből 
megbizonyosodtak arról, hogy Uruk él. Visszatértek ismét Jeruzsá
lembe. Jézus Krisztus aztán mennybemenetele előtt még egyszer 
megígérte nekik a Szentlélek elküldését, és utasításokat adott nekik 
arra, miképen viselkedjenek majd (Ap. Csel 1, 3—8). 

Tíz nappal Jézus mermybemenetele után, a zsidók pünkösd
jének ünnepén a tanítványok csodálatos módon tapas2rt,alták meg 
Jézus ígéretének beteljesedését. A Szentlélek ajándékában része
sültek, és ennek hatására különböző nyelveken és bátran hirdették 
az összegj'ülekezett népnek „Isten nagyságos dolgait" (Ap. Csel. 
2, 11). Péter apostol hatalmas bizonyságtevő beszédére mintegy 



háromezren megkeresztelkedtek. Ezek egy része diaszporabeli zsidó 
volt, akik az ünnep után hazatérve, messzire elvitték a Jézus Krisz-
tusról szóló örömüzenetet. A megkeresztelkedett jeruzsálemi zsidók
ból pedig megalakult az első keresztyén gyülekezet (Ap. Csel. 
2. fejezet). 

A jeru^álemi gyülekezet vezetői az apostolok voltak. Júdás 
helyét betöltötték, számukat tehát újra tizenkettőre egészítették ki. 
Különösen Péternek és Jánosnak volt nagy a tekintélye; majd 
Jakab, ,,az Ür testvére" is vezető szerephez jutott, bár ő nem tar
tozott a tizenkettő közé. A gyülekezet tagjai fenntartották kapcsola
tukat a zsidók vallási közösségével: naponta elmentek a templomba. 
De ezenkívül házanként külön is összejöttek. Itt megemlékeztek 
Jézus Krisztustól, akit „Űr", azaz Istenként tiszteltek. (Ap. Csel, 
2, 36). Azonkívül „megtörték a kenyeret", úgy, ahogyan Jézus 
Krisztus áz utolsó vacsorán meghagyta nekik, és együtt imádkoztak. 
Majd közösen étkeztek; a tehetősebbek megosztották a magukét 
a szegényekkel, hogy mindenki érezze: az Úr előtt és a vele való 
közösségben mindnyájan egyek, testvérek. Ilyen módon tapasztalták 
meg, hogy Krisztus Uruk velük van és építi a gyülekezetet. (V. ö. 
Ap,'Csel.'2, 42—47). 

Amikor a gyülekezet tagjainak száma már erősen szaporodott, 
az apostolok nem győzték a közös összejövetelek minden gondját 
ellátni. Ezért ők csak az igehirdetés szolgálatát tartották meg, a 
közös étkezések (agapék) intézésére pedig hét asztalgondozó férfit 
(diakónust) választottak (Ap. Csel. 6, 1—6). Később az apostolok 
a gyülekezet vezetésének gondját is megosztották az ú. n. vénekkel, 
görög szóval: presbUerekkel (Ap Csel 15, 4, 6, 22). Ezzel megkez
dődik a gyülekezetben bizonyos tisztségek, hivatalok kialakulása. 

2. A ZSIDÓSÁG TÁMADÁSA. Hiába igyekeztek a jeruzsálemi 
keresztyének a zsidósággal a jó viszonyt fenntartani. A farizeusok, 
szadduceusok és a vezetésük alatt álló zsidók hallani sem akartak 
a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról. Az apcistolokat 
ismételten elfogták; mxegtiltották, hogy Jézus nevében prédikálja
nak (Ap. Csel. 4, 3, 18; 5, 17—18, 27—29). Meg is. akarták őket 
ölni, de egy Gamáliel nevű törvénytudó bölcs mérséklésre intette 
társait (Ap. Csel 5, 33—42), Majd a hét asztalgondozó (diakónus) 
egyike: István (görögül: Sztefanosz) ellen fordult dühük és meg
kövezték. Ö lett a keresztyénség első vértanuja (Ap. Csel. 7. fejezet). 
Heródes Agrippa királya Jakab apostolt, János testvérét, lefejeztette 
(kb. 44-ben). Később a másik Jakab, „az Űr testvére" is vértanu
ként hali meg (kb. 62-ben). 

3. A MISSZIÓ KEZDETE. A jeruzsálemi keresztyének helyzete 
a zsidók gyűlölete miatt nehézzé vált. Többen elhagyták Jeruzsá
lemet; elszéledtek a szomszédos tartományokba, és ott hirdetni 
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kezdték a Jézus KrisztuBióI szóló evangéliumot. (Fülöp, a „he tek" 
egyike, Samáriában. (Ap. Csel. 8. fej.) Eljutottak a távol északra 
fekvő szíriai Antiochiába is; itt már számos, eredetileg pogány 
görög (prozelita) is csatlakozott a gj 'ülekezethez (Ap. Csel. 11, 19—21). 
Itt nevezték Krisztus tanítványait először ,,krisztianosz'"'-oknakj 
azaz Krisztus híveinek. (Ebből a szóból a szláv „krsz tyan" közvetí
tésével származott a magyar keresztyén v. keresztény szó. Mind 
a két forma egyet Jelent, és semmi köze sincs a „kereszt"-hez.) 
Ekképen a zsidók ellenkezése indította az apostolokat és a Jeruzsá
lemi keresztyéneket a r r a , hogy Jézus Krisztiig meghagyása értel
mében m á s népeknek is kezsdgék az evangéliumot hirdetni . Ez a 
keresztyén missziónak és az egyház terjedésének kezdete. 

Pünkösd a zsidók aratási hálaadó ünnepe volt: a hetek ünnepének 
nevezték, mert a pászka (húsvét) után két héttel következett. A magyar 
pünkösd (régebben: pünköst) a görög „pentékoszté" (ötvenedik, t. i. nap) 
szóból származik; német és szláv közvetítéssel nyerte magyaros alakját. 
A keresztyének csak később kezdték megünnepelni mint a Szentlélek el-
küldetésének és az első gyülekezet megalakulásának emléknapját. 

Az apostolok közül a régi egyházi hagyomány szerint egyedül János 
halt meg természetes halállal. Eszerint később a kisázsiai Efézusban szol
gálta az evangélium ügyét és késő öregségében halt meg. — Péter az 
üldöztetések miatt később Jeruzsálemből máshová távozott. További sor
sát azonban nem ismerjük. A hagyomány szerint Rómában Néró császár 
idejében (64-ben) Pál apostollal együtt vértanuként halt meg. A római 
katolikus egyház a pápaság igazolásául ahhoz a hagyományhoz ragasz
kodik, hogy a római gyülekezetet Péter apostol alapította, sőt annak 25 
éven át első püspöke lett volna. Ez azonban nem lehetséges, mert az 
Ap. Csel. 15. fejezetében elbeszélt jeruzsálemi gyűléskor Péter még Jeru
zsálemben volt (kb. 48-ban). Továbbá Pál apostolnak a római gyülekezet
hez írt levelében nincs szó arról, hogy Péter apostol már előzőleg járt 
volna a gyülekezetben, pedig erről Pál apostol bizonyosan megemlékezett 
volna. (Ezt a levelet Pál az 57. v. 58. évben írta.) 

A jeruzsálemi gyülekezet csak rövid ideig állott fenn. A zsidók mind
untalan fellázadtak a római uralom, ellen. Ezért a rómaiak 70-ben feldúlták 
Jeruzsálemet. A Jeruzsálemben lakó zsidó származású keresztyének azon
ban, érezve a fenyegető veszedelmet, már előzőleg elhagyták a várost, 
és a Jordán folyó keleti partján fekvő Pella városába költöztek. Itt és 
Szíria vidékein egészen el voltak zárva a többi keresztyénektől, úgyhogy 
a zsidó származású keresztyének ezért a keresztyén egyház további ter
jesztésében és vezetésében már nem jutottak jelentősebb szerephez. A 
keresztvén egvház 'életének sfflvpontja a görög-római területekre tevő
dött át.' "' 
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3. Pál apostol munkássága. 
1. ELHIVATÁSA. Miután a zsidók általában nem fogadták el 

Istennek a Jézus Krisztus ált^l adott kinyilatkoztatását, Isten gon-
daskodott arról, hogy a z ' evangélium más népekhez is eljussos. 
A pogányok közti misszió kiindulópontja a szíriai Antiochiában 
keletkezett gyülekezet volt, főmunkása pedig Pá l apostol. 

Pá l apostol nem tartozott a tizenkét tanítvány közé, mégis 
apostollá lett, mert Jézios Krisztus csodálatos módon elhívta és 
apostollá tette. A kisázsiai Tarzosz (latinul: Tarsus) városában szüle
tett (Kilikia tar tományban) . Szülei görög műveltségű diaszporabeli 
zsidók voltak. Zsidó neve Saul volt; keresztyén korában vet te fel 
a római Pá l (Paulus) nevet. Jeruzsálembe ment, hogy írástudóvá 
(rabbivá) nevelkedjék. Azonkívül kenyérkereset végett elsajátította 
a sátorponyva szövés mesterségét. A farizeusok közt magába szívta 
a keresztyének elleni gyűlöletet. Jelen volt István megkövezésénél. 
Feladatának tekintette a keresztyének kíméletlen üldözését. Ekkor 
Damaszkusz előtt megrendítő élményben ragadta meg őt az Ür 
és térítette új ú t ra . Pá l most m á r „nem tanácskozott testtel és vér
rel" (Gal 1, 16), hanem engedelmeskedett az Űr hívó szavának. 

Pál apostol maga is ismételten megemlékezik arról, hogy Isten milyen 
csodálatos módon fordította meg életének útját: Qal. 1, il—16. I, Kor. 
9, 1; 15, 8—10. — A Damaszkusz előtti élményéről az Ap. Csel. könyvébert 
három részletes közlés van: 9, 1—22; 22, 3—16; 26, 9—20, A két utóbbi 
helyen Pá! apostol védekező beszédeiben maga mondja el a történteket. 

2. MISSZIÓI MUNKÁJA. Pá l ap<Ktol ú. n. megtérése u tán 
három évvel meglátogatta Jeruzsálemben Péter apostolt (Gal. 1, 18). 
Azután hazájába, Tarzoszba ment, ma jd Antiochiába kerül t (Ap-
Csel 11, 25). Innen indult el azután, először Barnabás , később mások 
társaságában három nagj^ missziói útjára. Először Küprosz (Cyprus) 
szigetét és Kisázsia néhány ta r tományát já r ta be (Ap. Csel 13—15. 
fejezet). Második út ján (Ap. Csel 15, 36—18, 22) egy lá tomásban 
nyert h ívásra az európai Makedóniába és Görögországba is átment. 
Itt Filippiben, Thesszalonikában (ma: Szaloniki), Athénben és 
Korinthoszbán hirdet te az evangéliumot. Harmad ik út ján (Ap. Csel. 
18, 23—21, 14) ú j ra meglátogatta a kisázsiai, makedóníai és görög
országi gyülekezeteket; a leghosszabb időt ekkor Efézusban töltötte. 
Ezután Jeruzsálembe ment, ahol a zsidók meg akar ták ölni, de a 
római katonák parancsnoka őrizetbe vette. Fogolyként a tenger.^ 
part i Cézáreába került , onnan pedig Rómába. Ettől kezdve nem 
tudunk biztosat sorsáról. Régi hagyomány szerint római fogságából 
kiszabadult, és talán megvalósította korábbi tervét (Róm, 15, 24); 
elment Hispániába (a mai Spanyolország), s ott is hirdet te az 
e\'angéliumot. Azután ú j r a elfogták, és Néró császár idejében 
Piómában vér tanuként halt meg (valószínűleg 64-ben), 



P á l apostol missziói munká ja során először a zsidók zsinagógáit 
kereste fel, és ott hirdet te az evangéliumot. Miután azonban a zsidók 
ellene támadtak, a törvény megtagadójának, népe árulójának tekin
tették, — a pogányokhoz fordult. Ekkor viszont a k e r ^ z t y é n n é lett 
zsidók azt a kérdést vetették fel: nem kell-e a megker^z te lkedő 
pogányoknak Mózes valamennyi törvényét is megtartaniuk? Akik 
ezt kívánták, azok azt tartották, hogy a pogány csak úgy lehet 
keresztyénné, ha előbb zsidóvá lesz. Ezzel Pá l apostol munká jának 
a sikerét veszélyeztették. Pá l apostol a kérdés eldöntését a jeruzsá
lemi vezető apostolokra bízta (Ap. Csel. 15, 1—31). Ezek a gyüleke
zettel egyetértően kimondották, hogy a keresztyénné levő pogányok
nak a zsidó törvények megtartása nem kötelező. Csupán azt kíván
ták, hogy az ételekre vonatkozó törvényben igazodjanak a zsidókhoz 
(Ap. Csel 15, 28—29) és a jeruzsálemi gyülekezet szegényeit adomá
nyaikkal segítsék (Gal. 2, 9—10). Ez tehát azt jelentette, hogj ' a 
keresztyénség a zsidóságtól függetlenné lett, és így szabadon terjesz
kedhetett az egész görög-római világban. Pá l apostol munkássága 
tette nyi lvánvalóvá azt, hogy „Krisztus evangél iuma Istennek 
hatalma, minden hívőnek üdvösségére" (Róm. 1, 16). Ebben van 
P á l apostol rendkívül i jelentősége az egyház további története 
szempontjából. 

P á l apostol a gyülekezeteket és munkatá rsa i t távollétében 
levelekkel is buzdította arra , hogy a Jézus Krisztusban való hi tben 
szi lárdan marad janak meg. Különösen azt hangsúlyozta, hogy a 
keresztyén élet nem egyes törvények külső megtar tásában áll, 
hanem elsősorban a Jézus Krisztusban való igaz hi tben és az abból 
fakadó s egymást segítő szeretetben. (L. különösen a Római és 
Galáciai levelet.) Levelei nélkülözhetetlen alapját alkotják az 
evangéliumi keresztyén tanításnak. 

Eltávozásakor gondoskodott a r ró l is, hogy a gyülekezeteknek 
legyenek elöljáróik, vezetőik. Ezeket vagy ^ i d ó szokás szerint 
véneknek (presbiterek) nevezték (pl. Efezusban: Ap. Csel 20, 17), 
vagy pedig „epis2?coposz"-oknak (felügyelő, püspök) és diakonosz-
oknak. Utóbbiak bizonyára olyasféle szolgálatot végeztek, mint 
a jeruzsálemi „hetek" , míg az episzkoposzok feladata elsősorban 
az istentiszteleten az igehirdetés és az úrvacsora elvégzése volt. 
Ezek a „hivatalok" biztosították a gyülekezetek életének külső és 
belső (evangéliimi szerinti) rendjét. 

Pál apostol munkatársai közt többször említ nőket is, pl. Foibé-t 
(Fébé), Priszcillát (Akvila felesége): Róm. 16, 1—4. (v. ö. még 12—15. v,), 
I. Kor, 16, 19., Fii. 4, 2., II. Tim 4, 19. (v. ö, Ap. Csel. 18, 2.). — Asszonyok 
-gyülekezeti szolgálatot is végeztek, olykor még a közös istentiszteleten is 
szóhoz jutottak (I, Kor. U, 5.). — Fülöp evangélista négy prófétáló leánya: 
(Ap. Csel. 21, 8—9); ez azonban nyilván visszás helyzetet teremtett, azért 
Pál apostol az asszonyoknak az istentiszteleten való szólást meg is tiltotta 
<I. Kór. 14, 34., I, Tim. 2, 11—-12). Viszont említés történik özvegyekről. 
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akik választás alapján végeztek a gyülekezetekben különböző szeretetszol
gálatokat (I. Tim. 5, 9—10). Ebből fejlődött ki később a keleti egyházbarii 
a diakonisszák tisztsége. A szerzetesség terjedésével azonban lassanként 
ez is megszűnt. — V. ö. még Ap. Csel. 1, !4., 9, 36—4!., 12, 12., !6, 14. 

4. Az egyház a római birodalomban. 
1. A TERJESZKEDÉS. A keresziiyénséget az első három év

században külső (állami) segítség nem támogatta a terjeszkedésben; 
sőt inkább mindenüt t nehéz akadályokkal kellett megküzdenie. 
Az evangélium belső ereje, a gyülekezetek és hívek példaadása 
és a sok, nagyrészt ismeretlen misszionárius hitből fakadó lelkese
dése mégis legyőzte a nehézségeket. A 2—3. század folyamán a 
Földközi-tenger egész környékén sok keresztyén gyülekezet kelet
kezett. Nyugaton különösen Itáliában és Észak-Afrikáhan vert 
gyökeret az egyház. A súlypontja mégis Keleten maradt , Kisázsia, 
Egyiptovi, Görögország mellett már a római birodalom keleti hatá
rain túl: Mezopotámiáhan, Perzsiában és Örményországban (Arnie-
nia) is nagy sikereket ért el. 

Gyülekezetek többnyire csak városokban keletkeztek. Tagjaik 
eleinte legnagyobbrészt egyszerű, szegény emberek voltak, de hova
tovább a műveltebb és előkelőbb rétegekből is akadtak hívek. 

Nyugaton a birodalom fővárosa: Róma lett a keresztyén egyházi élet
nek is egyik középpontja. 250 körül Rómának legalább 1 milliónyi lakosá
ból mintegy 30.000 volt a keresztyének száma, ezek közül 155 egyházi 
hivatalviselő. — Eszakafrikában Karthágóban volt a legjelentősebb keresz
tyén gyülekezet. Északafrikában érvényesült az egyházi életben először a 
latin nyelv. Rómában csak a 3. század közepe táján szorítja ki a latin
nyelv a görögöt. — Korán eljutott a keresztyénség Galliába, sőt Britanriiába 
is. Pannónia magyarországi részében voltak keresztyének már a 3. század
ban is, de keresztyén gyülekezetek bizonyosan csak a 4. században, pl.-
Pécsett (Sopianae), Szombathelyen (Savaria). Szombathelyen 1938-ban meg
találták egy 4. századbeli keresztyén templom (bazilika) alapjait és mozaik 
padlójának részeit. 

Keleten jelentősebb gyülekezetek voltak: Antiochiában, Efezusban,. 
Szmirnában, Korinthoszban. Egyiptomban Alexandria gyülekezete lett fon
tos középpontja a keresztyénségnek. 

2. ÜLDÖZTETÉSEK. A keresztyénség gyors terjeszkedése, vala
mint a zsidók gyűlölködő erőszakoskodása (pl. Pá l apostol fogságba 
jutásakor) h a m a r felkeltette a római ál lami hatóságok figyelmét. 
A nép is különféle képtelen rágalmakat terjesztett a keresztyének
ről. Istenteleneknek (nem volt látható istenük), embergyűlölőknek 
(távol tartot ták magukat a pogányoktól), sőt emberhús-evőknek 
(az úrvacsora miatt) mondták őket. A hatóságoknak azoiiban leg
inkább az tűnt fel, hogy a k e r ^ z t y é n e k nem vesznek részt a császár 
vallásos tiszteletén. Ennek megtagadá,sa pedig az ő szemükben. 
felségsértés, államellenes cselekedet volt, amit kíméletlenül m e g 
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kellett büntetniök. A keresztyénséget éppen ezért meg nem enge
dett val lásnak (religio illicita) minősítették. A keresztyének jogi osz
tot tak lettek, állandóan- fenyegette őket a büntetés. -

A keresztyének elleni eljárás azonban két évszázadon át rend
szertelen volt. A császárok nem adtak k i az egész bi rodalomra 
egyformán érvényes rendeletet a keresztyének ellen. Az eljárás 
az egyes vezet-5 állami tisztviselők jó- vagy rossz-indulatától függött. 
Ezért a 3. század közepéig csak itt-ott és kisebb területen fordultak 
elő keményebb keresztyén-üldözések. Decius (ejt<^: Décius) császár, 
azonban (250-ben) elrendelte, hogy a birodalom minden lakosa 
köteles a császár képe előtt áldozatot bemutatni és ezt h i v a t ^ o s 
írással igazolni. Akik ezt megtagadták, azokra súlyos büntetés várt . 
Ezzel a keresztyéneket is színvallásra kényszerítették. Sokan lettek 
áldozataivá ennek a rendelkezésnek. Szerencsére ez az állapot n e m 
tartort nagyon sokáig. Utoljára Diocletianus (ejtsd: Diokléciánusz) 
császár indított még rendszeres irtó hadjáratot a keresztyénség ellen 
(303—311-ig), de az egyház erejét rriár nem sikerült megtörnie. 

Az üldöztetések nagy erőpróbái voltak az egyhásaiak. Sokan 
ugyan meginogtak, sőt életük megmentéséért Krisztust is meg
tagadták, de az állhatatosak példája és különösen a vé r tanuk ki
omlott vére bőséges bizonyságát szolgáltatta annak, hogy az evan
gél ium valóban Istennek ereje. 

A keresztyének nem voltak ellenségei a pogány római államnak . sem. 
Emlékeztek Jézus Krisztus szavára: „Adjátok meg a császárnak, ami a 
császáré, és Istennek, ami az Istené" (Máté ev. 22, 21); ennek megfelelően 
engedelmeskedtek a íelsőségnek, sőt imádkoztak is érte (Róm. 13, 1—7., 
1. Pét. 2, 13—14., I. Tim. 2, 1—2). De nem imádhatták a császárt istenként. 
Erre azt kellett mondaniuk, akárcsak a zsidóknak az evangélium hirdetését 
tiltó követelésére: ,.Istennek kell inkább engedni, mintsem az embereknek" 
(Áp. Gsel. 5, 29). Ennek megtagadását viszont a római állam nem tűr
hette, ezért elkerülhetetlen volt az összeütközés az államhatalom és a 
keresztyénség között. 

A császárok közül elsőnek Néró rendezett keresztyén-üldözést (64-ben), 
de ez csak Rómára korlátozódott. Valószínűleg ekkor lett vértanúvá Péter 
és Pál apostol. (Ennek a korszaknak regényes leírását adja Sienkievicz 
Henrik lengyel író Quo vadis? című világhírű regénye.) — Trajanus császár 
Pliniusnak, a kisázsiai Bithynia tartomány helytartójának kérdésére adott 
válaszában (112 táján) azt az utasítást adta, hogy a keresztyéneket nem 
líell felkutatni, csak szabályszerű (nem névtelen) feljelentésekre kell vizs
gálatot indítani, s ha akkor valaki ragaszkodik a keresztyénséghez, azt 
meg kell büntetni; aki ellenben megtagadja a keresztyénséget és áldoz 
a császár szobra előtt, azt szabadon kell engedni. Ezt az utasítást követték 
általában egészen Decius rendeletéig. — (A Diocletianus alatti keresztyén
üldözéseket leírja Móra Ferenc, Aranykoporsó című regényében.) 

Azokat, akik keresztyén hitükért meghaltak, mártíroknak (görögül: 
rj.á?Tu; = martüsz, a. m. tanú, vértanú, Krisztus bizonyságtevője) nevezték. 
Szenvedésük, állhatatos kitartásuk és haláluk történetét leírták, és haláluk 
évfordulóján (ez volt az örök életre való születésük napja) az istentiszte
leten felolvasták, á gyülekezet tagjainak példaadásul és hitük megerősíté-
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sere. TertuUianus karthágói egyházi aiya ezt írta: Semen est sanguis 
christianorum = a keresztyének vére mag, t. i. új élet sarjad belőle, mert 
éppen a vértanuk bátor bizonyságtételének hatására sok pogány lett 
keresztyénné. Számos mártír történetét ismerjük. Nevezetesebb mártírok;, 
Ignátiosz (Ignác) antiochiai püspök (megh, 115 körül), Polikarposz szmir-
nai püspök (megh. 155), Jusztinosz apologéta, azaz hit'védö (megh. 165), 
Cyprianus (olv.; Cipriánusz) karthágói püspök (megh. 258). Ignátioszt 
Rómába vitték s ott cirkuszban vadállatokkal tépették szét. Ütközben több 
gyülekezethez búcsúlevelet írt; ezekben meghatóan szólal meg ,mély hite 
és a Krisztussal való egyesülés utáni vágyódása. — A számos nő-vértanu 
közt különösen megható a karthágói Perpetua és Felicitas nevű szolgáló
jának együttes állhatatossága és vértanusága (202). 

Azokat, akik nem haltak meg, csak szenvedtek hitükért, koníesszo-
roknak (latinul: confessor, görögül: iacAoiriTr;— homologétész, a. m. hit-
valló) nevezték. Ezeknek a gyülekezetekben különösen nagy lett a tekin
télyük. Az ö közbenjárásukra még az elesetteket és más kiközösített 
bűnösöket is újra visszafogadták a gyülekezetbe. Elesetteknek (latinul: 
lapsi) azokat mondták, akik az üldöztetések idején nem voltak elég áll
hatatosak, hanem, hogy életüket megmentsék, hamis bizonyítvánnyal, vagy 
más, nem egyenes úton azt akarták elhitetni a római hatóságokkal, hogy 
áldoztak. Ezeket azután a gyülekezetből mint súlyos bűnösöket kiközö
sítették. 

3. A KERESZTYÉNSÉG DIADALA. Diocletianus egyik utód
jának: Nagy Konsztanlinosznak (latinosan: Constantinus) u ra lma 
óriási jelentőségű változást hozott a keresztyénség számára. Nagy 
Konsztantinosz felismerte a keresztyénség belső erkölcsi erejét és 
azt, hogy ez milyen nagy segítséget jelent az ál lamnak. Ezért 
Licinius nevű császártársával együttesen 313-ban a keresztyén val
lásnak t-eljes szabadságot adott a római bi rodalomban (ez az ú. n. 
m.ilánói rendelet). Ö maga az egyházat egyre nagyobb támogatásban 
részesítette, sőt élete végén meg is keresztelkedett. -Fiai már keresz
tyének voltak és folytatták az egyház támogatását. Julianus császár 
azonban megkísérelte a régi pogány szellem ura lmát visszaállítani, 
ez azonban rövid uralkodása alatt nem sikerülhetett . Nagy Theodo-
ziosz császár 380-ban a keresztyénséget tette a római bi rodalomban 
egyedül megengedett vallássá, vagyis hivatalos államvallássá. A 
pogánysághoz való tartozás most m á r tiltott volt. De azért egy ideig 
még a pogányság is csendesen tovább élt. í. Jusztiniánosz' császár 
azonban bezárat ta a pogányság utolsó h í res athéni iskoláját is 
(529-ben), s ezzel a pogányság nyílt életének a lehetősége megszűnt. 
Az egyház külsőleg teljes diadalt aratott. 

A kere;sztyén császárok támogatásával most már a lakosság 
nagy töm.egei lettek az egyház tagjaivá. Az egyház rohamosan ter
jeszkedett, és lehetőséget nyer t új népek megtérí tésére is. 

A győzelem azonban nagy veszélyt is szerzett az egyháznak. 
A^ keresztyén császárok nemcsak védelmezték és segítették az egy
házat, hanem azt irányítani, vezetni is akar ták. Beleszóltak az egy
ház belső ügyeibe is. Az egyház eníiek következtében az államtól 
függött, annak sokszor enge<Jelm:es eszközévé vált. Ebből ,a helyzet-
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böi az egyház azután úgy igyekezett szabadulni, hogy maga is külsa-
hatalomra törekedett, így született meg az egyház és az áUairt 
versengése a hatalomért , és ezzel az egyház elindult az elvilá-
giaskodás útján. 

Nagy Konsztantinosznak a keresztyénséghez történt fordulását saját 
elbeszélése szerint (leírta Eüszebiosz cézáreai püspök, az első egyháztör- -
lénetiró) egy látomása idézte elő. Vetélytársa, Maxentius elleni döntő csa
tája előtt (312-ben a Pons Milviusnál) az égboltozaton a kereszt jelét látta,_ 
ezzel a felírással: „tutó niká" (ezzel győzz! — latin formában: in hoc 
signo vinces). Ettől kezdve seregében a zászlórudak csúcsán a keresztet 

iplvp'r.víil r -^ pénzeken pedig Krisztus nevének görög yAJy 
g e n Smában : + ^-'^Sbetűi egyn.ásba illesztve iáthatók: ^ 

Ez elterjedt keresztyén jelvény volt. 
Nyugaton a 4. század elejétől kezdik a régi vallások híveit „paganus"* 

oknak nevezni. (Ebből lett a magyar ,.pogány" szó.) Ez eredetileg azt 
jelentette: nem katona („civil"). A keresztyének ugyanis magukat Krisztus 
katonáinak, harcosainak tekintették, tehát ,,paganus" a nem-keresztyént 
jelentette. Később, amikor a régi (pogány) vallás eltiltásával ez a városok
ból kiszorult, és már csak a falukon élt tovább, durva, falusi, parasztvallás--
híveit nevezték lenézően és gúnyosan paganus-oknak (pagus == falu). 

5. Az egyház belső küzdelmei. 
Az egyháznak az első három évszázadban nemcsak az állam

hatalom külső nyers erejével kellett megküzdenie, hanem magában 
az eg^fházban jelentkező olyan i rányokkal i.s, amelyek az evangél ium 
tiszta hirdet&ét veszélyeztették. I lyen veszedelmes té'velygések (eret
nekségek) voltak: a gnoszticizmus, Markion iránya és a montánizmus^ 

Az eretnek a görög „hairétikosz" (latinul: haereticus) szóból szára-
mazik. Olyan embert jelent, aki valamely külön irányhoz, párthoz tar
tozik (hairezisz = irány, párt; latinul: secta). Az egyházi életben az egy
háztól eltérő, hamis irányok híveire alkalmazták. 

1. A GNOSZTICIZMUS. A gnoszticizmus a keresztyénséget ősz. 
sze akarta olvasztani egyéb, keleti eredetű vallásokból é s , a görög 
bölcseletből kölcsönzött gondolatokkal. Azt hirdette, hogy az üdvös
séghez nem elég az egyszerű keresztyén hit, hanem ahhoz valami 
titokzatos, magasabbfokú ismeret, tudás (görögül: gnózisz) szük
séges. Ezért azokat, akik megelégedtek az egyház hitével, lenézték, 
tökéletlen keresztyéneknek tartották. Azt is tanították, hogy ez az. 
anyagi világ rossz, azért ezt nem teremthet te a tökéletes Isten, aki 
tiszta szellem. Jézus Krisztusról pedig némelyek azt tanították, 
hogy emberi teste csak látszat-test volt. 

A gnoszticizmus megcsonkította az evangéliumot és meg is 
hamisította, mer t idegen, emberi gondolatokat kevert bele. Ezért 
az egyháznak küzdenie kellett ellene. 
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Már az Üjszövetségben találunk óvási a hamis ismerettől (gnózisztól): 
I. Tim. 6, 20. — Az egyházi hagyomány az Ap. Csel 8, 9—13., 18—24. 
verseiben említett Simon varázslót tartotta a gnoszticizmus „atyjának". — 
A gnoszticizmusz a 2. század közepe táján különösen Egyiptomban (Alexand
ria) és Szíriában virágzott, só't Rómában is voltak hívei. — A gnosztiku-
sok tanításukat részben a szent iratoknak erőszakolt (allegorikus, azaz 
képies) magyarázatával igyekeztek igazolni, részint új prófétákra és ki
nyilatkoztatásokra is hivatkoztak. 

2. MARKIÓN. A gnoszticizmtishoz részben hasonló volt Markion 
(iatinasan: Marcion) irányzata. Rómában hirdet te tanítását. A ke-
resztyénséget meg akar ta tisztítani mindentől, ami ' szer in te zsidós. 
Elvetette az Ószövetséget. Az Ószövetség Istene és Jéztis Krisztus 
Istene szerinte nem azonos. Az Ószövetség Istene a világ teremtője, 
haragos, bosszúálló Isten, Jézus Krisztus viszont a szeretet Istenét 
hirdette, aki ebben a világban idegen. Jézusnak szerinte is csak 
látszat-teste volt. 

Markiónt a római gyülekezet kirekesztette köréből, de Markión 
külön gyülekezeteket szervezett g ezek jó ideig veszélyes ellen
lábasai voltak a keresztyén gyülekezeteknek. 

Markión egy feketetengerparti városból (Szinope) került Rómába 140 
körül. Tanításának igazolására az újszövetségi iratok közül csak Lukács 
evang^iumát és Pál apostol tíz levelét fogadta el. Ez volt az o kánon-ja, 

3. A MONTÁNIZMUS. A montánizmus a világtagadó rajongás 
első jelentkezése a keresztyénségben. Egy Montanus (olv. Montá-
nusz) nevű ember próíé tává tette magát, és azt hirdette, hogy közel 
van Krisztus újra eljövetele és e világ vége. Ezért a keresztyének 
szakadjanak el ettől a világtól és az egyháztól: szigorú böjtöléssel 
és tiszta élettel vár ják Krisztixs visszajövetelét. 

A montánizmu,s tehát megtagadta a világban szervezkedő egy
házat, s ezzel veszélyeztette az egyház jövőjét. Az egyháznak ezért 
el kellett í télnie a montánizmust. 

-Montanus (156 táján) még a helyet is megjelölte, ahol a Jézus Krisz
tusnak s vele a mennyei Jeruzsálemnek a földre kell szállnia: a kisázsiai 
Pepuza város közelében. Persze ez a jövendölés éppen úgy nem teljesedett 
be, mint azóta egyetlen hasonló jövendölés sem. A keresztyén hit és élet 
nem tám.aszkodhatik ilyen jövendölésekre és számításokra, hanem egyedül 
Jézus Krisztus tiszta e\^angéliumára. A montánizmus eltévelyedésére jel-
íemző, hogy a házasság megszüntetését követelte, s csak növényi, abból 
is csak száraz ételek élvezetét engedte meg. 

4.̂  AZ EGYHÁZ ELSŐ VÉDELMEZŐI ÉS TANÍTÓI. A pogány
ság rágalmaival, támadásaival , valamint a belső veszedelmekkel, 
-eves tanításokkal szemben az ú. n. apologéták (védelmezők, hit-
vedők) igyekeztek kimutatni a keresztjrénség igazságát. Azok a 
keresztyén írók, akik az eretnekségek ellenében az egyház helyes 
•anúását fejtették ki, az egyházi atyák vagy az egyház tanítói. 

Nevezetes apologéta volt Jusztinosz mártír; ő egyszersmind az 
eretnekségek ellen is írt könyvet. Nyugaton az egyház első jelentő-
^E"'- tanítói: Irenaeus és Tertullianus. Mindketten a gncezticizmus 
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és Markión ellen küzdöttek, és azt hangoztatták, hogy egyedül az 
egyház van az igazság bir tokában. Ugyancsak hitet tettek arról , 
hogy a teremtő és megváltó Isten ugyanaz. 

Keleten Alexandriai Kelemen és Origenész a hamis és eretnek 
gnózissal szemben az igazi, egyházi gnóziszt igyekezett hangoztatni. 
Origenész különösen nagy tudós volt; a Szentírás sok könyvéhez 
i r t magyarázatokat . Ök ketten m á r a keresztyénségnek jellegzetes 
keleti színezetű értelmezését képviselik. Velük szemben TertuUianus 
mutatja, a keresztyénség nyugat i formájának fejlődési i rányát . 

Irenaeus (görögül: Eirénaiosz, magyarosan: Iréneusz) kisázsiai szár
mazású volt, a galliai Lugdunum (ma: Lyon) püspöke lett. Görög nyelven 
írt; meghalt 195—200 körül. — TertuUianus (olv. TertuUiánusz) Karthágó
ban élt (megh. 220—225 táján); apja római százados (pogány), ő rétornak 
(ügyvéd) készült, pappá valószínűleg nem lett. Ö az első latin myelven író 
egyházi atya. A keresztyénség lényegét túlságosan egyoldalúan a szigorú, 
tiszta erkölcsi életben, a törvény pontos betöltésében látta. Ezért i'ésőbb 
a montánista eretnekséghez csatlakozott. De korábbi munkásságával mégis 
nagy szolgálatot tett az egyháznak. 

Alexandriai Kelemen (megh. 215 körül) a híres alexandriai iskola 
tanítója volt. Ebben az iskolában keresztyénné lenni akaró pogányokat 
tanítottak és készítettek elő a keresztségre. Origenész egy ideig szintén 
itt ianított. Apja vértanúságot szenvedett; ö maga ugyancsak a Decius 
alatti keresztyénüldözés során elszenvedett megkínzatása következtében 
halt meg 254-ben, Később több veszélyes tanítása miatt eretneknek minő
sítették. 

6. Az egyetemes egyház kialakulása. 
' . 1. A HATÁROK IVIEGVONÁSA. A különféle téves tanítások, 
eretnekségek az egyház egységét m á r korán felbomlással fenye
gették. Eddig az egyes gyülekezetek egymástól függetlenül éltek, 
h a b á r a Krisztusban való közösségben egynek érezték magukat . 
Most azonban szükségesnek mutatkozott ennek az egységnek külső 
kifejezése és körülhatárolása is. Az eretnekségek ellen küzdő egy
házi atyák az egyháznak há rmas alapját jelölték meg: a szent iratok 
kánonát, a hit foglalatát (hitvallás) és a püspöki hivatalt. Ez volt 
az egyház há rom tar tó pil lére és egyúttal elhatároló korlátja. Ami 
ezen belül esett, az volt az egyetemes (katolikus) egyház, ami ezen 
kívül volt, az eretnekség, szekta volt. 

Egyetemes egyház, görög kifejezéssel: katholiké ekklézia, A „katho-
likosz" (latinosan: catholikus) jelenti azt, ami az egészre kiterjed, ax 
egészet magában loglalja, vagyis egyetemes, (Ugyanezt jelenti az ,,ökume
nikus" szó is; ez nem tévesztendő össze az „ökonomikus"-sal, ami gazda
sági dolgokat jelent). A „katolikus"-t a régi magyar nyelvben „közönsé-
ges"-nek mondták, pl.: „Hiszek egy közönséges (katolikus, egyetemes) 
keresztyén anyaszentegyházat". A „katolikus" eszerint nem. azonoé a 
„római katolikus"-sal, sőt a „római" ellentmond a „katolikus"-nak. Luther 
Mártonnal együtt mi is valljuk, hogy az evangélikus egyház az igazs' 
„katolikus egyház." 



2. A KÁNON. Az eretnekségek hívei tanításuk igazolására 
különféle i ra tokra hivatkoztak, amiket ők szent i ratoknak tekin
tettek. Ezzel szemben az egyháznak meg kellett állapít.ania, melyek 
azok az iratok, amelyek valóban Isten kinyilatkoztatását tartalmaz
zák. Ezeknek az i ratoknak a gj 'üjteménye a kánon. 

.- Az egyház először az Ószövetséget fogadta el Szentírásként, 
hiszen Jézus Krisztus is ennek tekintette, amikor a „ törvényre és a 
prófétákra" hivatkozott. Az Ószövetséget az egyház m á r készen 
kapta & vette át, és ezt Markión támadásával szemben is megtar
totta. Az Újszövetség kialakulása ellenben lassú és hosszadalmas 
folyamat volt. 

A kánonba azokat az iratokat vették fel, amelyeket a gyüle
kezeti istentiszteleten felolvastak, és amelyeket apostoli eredetűek-
nek tartottak. I lyenformán leghamarabb fogadták el kanonikus 
i ra tnak a négy evangéliumot, azután Pá l apostol 13 levelét és az 
Apostolok Cselekedeteiről szóló könyvet. Az Újszövetség többi irata 
csak lassanként és némi ingadozás u tán kerül t a kánonba. J.réneusz 
{190 körül) és egy a 200 körüli időből származó jegyzék csekély 
eltéréssel már az Újszövetség iratait sorolja fel kanonikus iratok
ként. A végleges újszövetségi kánont először Athanáziosz alexan-
driai püspöknek egyik húsvéti pásztorlevelében találjuk (367-ben). 
Nem sokkal ezután Nyugaton is pontosan így fogadták el az Új
szövetség iratait. 

A kánonba fel nem vett iratokat apokrifusöknak nevezték; 
ezeknek az istentiszteleten való használatát nem engedték meg. 
(Apokrifus, görögül: apokrüfogz, a. m. elrejí-ett, vagyis a nyilvános 
használatból kirekesztett.) 

A kánon lett az egyház legerősebb védőbástyája olyanok rajon
gásával és tévelygésével szemben, akik egyéni különcködő néze
teket, vagy holmi bizonytalan „hagyományt" isteni kinyilatkozr-
tatásként akar tak becsempészni az egyházba. 

Kánon (görögül: Kavwv ) a, m. mérőléc, zsinórmérték, szabály. Később 
a kánonban foglalt iratokat együttesen a görög-Biblia ( = könyvek) szóval 
jelölték meg. 

Az Üjszövetség kialakulásának története mutatja, hogy eleinte még 
sok más irat is forgott a gyülekezetekben, amelyek egyikét-másikát fel is 
olvasták. Először az Ür szavait, mondásait gyűjtötték össze írásban. Ezeket 
ioglalták össze azután a Jézus Krisztus életéről és tanításáról tudósító 
ú. n. evangéliumokba. Ilyen azonban több is volt. Lukács evangéliuma, 
elején említi, hogy ö maga is több ilyen leírást vett figyelembe. Ezeket 
az evangéliumokat még az apostoli korban írták, amikor a gyülekezetek 
szaporodásával az apostolok már nem lehettek ott mindenütt, hogy mint 
szem- és fültanuk mondják el „Isten nagyságos dolgait." De ezek között 
sojc volt olyan, amelyik az eseményeket megbízhatatlanul, kiszínezve adta 
elő, s hogy tekintélyét mégis biztosítsák, valamelyik apostol neve alatt 
terjesztették (pl. Péter evangéliuma). Bizonyos- azonban, hogy már a 2. 
sẑ ázad első felében csak a négy úiszövetségi evangéliumot ismerték e! 
ítánonikusnak. 
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A többi újszövetségi irat közüí a Zsidóklioz írt levél (ezt némelyek 
Pál apostoltól származónak tekintették), Jakab és Júdás levele, Péter 
második és János harmadik levele és János Jelenéseinek könyve csak nehe-
Jíen nyert általános elismertetést. Némelyiket inkább Keleten fogadták el 
(pl. a Zsidókhoz írt levelet), másokat meg inkább Nyugaton (Jelenések-
könyve). 

Az apostolok utáni korban (kb. 90—150 között) keletkezett iratok, 
az ú. n. apostoli atyák iratai közül ném.elyiket szintén nagyra becsülték 
egyes gyülekezetek. így pl. Római Kelemen levelét, a Tizenkét apostol 
tanítását (görög nevén: Didaché), Herm.ász Pásztorát. Ebbe a csoportba 
tartoznak Ignátiosz antiochiai püspök levelei is. Mindezek természetesen 
nem kerültek be a kánonba, de a 2. század első felének gyülekezeti életére 
vonatkozólag sok értékes adatot tartalmaznak. 

A 200 körüli idöbó'l származó kánon-jegyzéket (az eleje és vége 
hiányos) Muratori Lajos olasz történettudós találta meg, azért ezt róla 
Muratori-féle kánonjegyzéknek nevezik, 

3. A HITVALLÁS. A kánon magában még nem volt elegendő 
áz eretnekségek elleni védekezéshez. Hiszen ezek még az apostoli 
i ratokból is tudtak erőszakos magyarázással hamis és veszedelmes 
tételeket igazolni. Ezért az egyház szükségesnek tartotta a szent 
i ratok ta r ta lmának rövid összefoglalását. Ez volt a. hit regulája 
(másképen: az igazság kánonja vagyis zsinórmértéke), azaz a hit
vallás. Tehát csak az volt valóban apostoli, evangéliumi tanítás, 
ami a hitvallással megegyezett. A hitvallás szövegét az egyes gyüle
kezetek maguk állapították meg. Legnagyobb tekintélyre a római 
gyülekezet hitvallása tett szert. Ebből alakiolt ki azután az ú. n . 
Apostoli Hitvallás. 

A hi tvallás a keresztyén hit t-artalmát valóban helyesen és 
röviden foglalta össze. Könnyű is volt ezt megtanulni . De az a 
veszély támadt a nyomában, hogy a hi tval lás sokak számára fon-
t'osabbá válik, mint annak az alapja: a Szentírás. 

A hitvallást utóbb görög szóval szimbólumnak nevezték. (Szümbolon, 
latinosan: symbolum = jel, ismertető' jel; t. i. erről ismertek egymásra 
az igazhitű keresztyének.) — Az Apostoli Hitvallás nem az apostoloktól 
származik; az „apostoli" jelző helyesen csak azt jelenti, hogy tartalma meg
egyezik az apostolok hitével. Az Apostoli Hitvallás őse: a római hitvallás 
150 körül keletkezett; ez még rövidebb volt az Apostoli Hitvallásnál. — 
Az Apostoli Hitvallást egyetemes (katolikus vagy ökumenikus) hitvallás
nak mondjuk, mert a keleti-orthodox (nálunk: görög-keleti) egyház kivéte-

. lével úgyszólván az egész keresztyénség elfogadta és használja. 
4. A PÜSPÖKI HIVATAL. Az eretnekségek elleni védekezésben 

az egyházi atyák az egyház ha rmadik alappillérévé és védőbás
tyájává a püspöki hivatalt tették. Azt mondták, hogy a püspökök 
az apostolok utódai és az apostoli hagyományok őrizői; ennélfogva 
csak ők tudják egészen biztosan megállapítani, hogy mi az igazi 
apostoli tanítás. I lyenformán a püspök igen nagy tekintélyre tett 
szert, ö volt az egyház igazi képviselője. 

Ezzel az egyház életében nagy jelentőséghez jutott a szervezet. 
Ez mindenesetre nélkülözhetetlenül szükséges volt ahhoz, hogy aZ-
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egyház ebben a vi lágban élhessen. De nagy veszedelmet is idézett 
fel: azt, hogy az egyház lényegét éppen a szervezetben, tehát külső 
emberi dolgokban látják. Az egyház ezzel saját tisztaságát v ^ z é -
lyeztette. Ezt a veszedelmet csak a reformáció küszöbölte ki az 
egyház életéből. 

A püspöki hivatalnak és a püspök személyének a tekintélyét külö
nösen Cyprianus (olv.: Cipriánusz) karthágói püspök hangsúlyozta. Azt 
mondta, hogy az egyház a püspökökön épül fel. (Jézus Krisztus azonban 
ilyesmit nem mondott!) Ugyancsak az ö mondása az, hogy „az egyházon 
kívül nincs üdvösség" (extra ecclasiam non est salus). 

7. Az egyházi szervezet. 
1. AZ EGYES GYÜLEKEZETEK. Az apostolok és első misszio

náriusok gondoskodtak arról , hogy az egyes gyülekezetekben, 
legyenek olyanok, akik az igehirdetés, a közös úrvacsora szolgá
latát és az egyéb teendőket elvégzik. Ezeket püspököknek (episz-
koposz), preshitereknek és diakónusoknak nevezték. Szükség volt 
e r re a jó rend kedvéért . A tisztségek azonban nem jelentettek rang-
fokozat-okat. Mindegyiknek a lényege és feladata a szolgálat volt. 
Hiszen ekkor egy gyülekezetben még több püspök is volt. MeEettük 
pedig még olyanok is szóhoz jutottak, akiknek különös kegyelmi 
a jándékokban (görögül; kharizma) volt részük (v. ö. I. Kor. 12. 
fejezetével. 

A 2. században azonban egy gyülekezetben m á r csak egy 
püspök volt, é s . ő volt a gyülekezet feje: neki voltak a lárendelve 
a presbiterek és diakónusok. A tisztségek viselői együtt alkották 
a kiemelkedő klérust, míg a gyülekezet többi tagjai a laikusok 
voltak. A klérus most m á r nem csupán szolgálatot végzett, hanem 
hatalmat is gyakorolt. Legnagyobb, vezető hata lma volt a püspök
nek, így alakult ki az egyes gyülekezetekben a fokozatokra osztott 
hierarchia (a. m. szent uralom). 

A püspökök tekintélyét, hatalmát — mint láttuk — azzal fokoz
ták, hogy őket tekintették az apcetolok közvetlen utódainak. Azt 
mondták, hogy a kegyelm.i ajándékok, elsősorban a Szentlélek 
birtoka, a hivatalhoz és az ar ra való felszenteléshez van kötve. Ez 
már határozott elhajlás volt az apostoli rendtől. A szolgálatból 
ekképen hatalom és uralom, lett. 

Klérus (görögül: klérosz = osztályrész) a magasabb lelki (isteni) 
képességekkel felruházott egyházi vezetők (papok) csoportját, rendjét 
(latinul: ordo) jelentette; ennek tagjai a klerikusok, „Laikus" a görög laosz 
ízoból ered, jelenti az alárendelt népet, nyájat, 

A püspök, presbiterek és diakónusok alkották a felsőbb klérust 
(ordines maiores); az ő segédszemélyzetük volt az alsóbb klérus (ordines 
™'n°res), pl, az ajtóörzők (sekrestyések), felolvasók, ördögűzők, a püspök 
-iseröi (titkárai), sőt néhol a sírásók is. — Jézus Krisztus és az apostolok 
semmiképen sem akartak a hívők között ilyen különbséget létesíteni, 
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Amelyik gyülekezetröi ki tudták mutatni, hogy azt egyik ;ipűstol ala
pította, annak a püspöke különösen nagy tekintélyre tett szert. Ezért igye
keztek a gyülekezetek apostoli alapításuk bizonyítására püspöki jegyzéke
ket készíteni, melynek élén egy apostol neve állott. Ezzel igazolták a 
püspökök apostoli jogfolytonosságát (successio apostolica). Legnagyobb igye
kezetet fejtett ki e téren a római gyülekezet: azt akarta igazolni, hogy 
alapítója és első püspöke Péter apostol volt. 

2. EGYHÁZI TARTOMÁNYOK; PÁTRIÁRKÁTUSOK. A 2. 
században a közeli gyülekezetek vezetői m á r szükségesnek tar tot ták, 
hogy bizonyos kérdések, különösen az eretnekségek elleni védekezéíj 
megbeszélésére összejöjjenek. így lettek szokásossá a gyülekezeti 
vezetők gyűlései: a zsinatok. (Görögül: szünodosz, lat inul: syruidus, 
conciliwn = összejövetel.) A zsinatokat rendszerint a tar tomány 
(provincia) fővárosában (görögül: metropolisz = anyaváros) tartot
ták, az ottani gyülekezet püspöke vezette, ezért a tar tományi fő
város püspöke nagyobb tekintélyre és hata lomra tett szert: ő volt 
a metropolita (Nyugaton: archiepiscopus = főpüspök, érsek). Neki 
voltak alárendelve a ta r tomány püspökei, ő is szentelte fel őket. 
így alakultak ki az egyházi tar tományok (Nyugaton érsekségek). 

A 4. és 5. században azután még nagyobb egységek keletkeztek 
az egyházi szervezetben. A legtekintélyesebb gyülekezetek püspökei 
több ta r tományra és metropoli tára is kiterjesztették hatalmukat . 
Ezek voltak a pátriárkátusok, püspökei a pátriárkák (görögül: patri-
archész = ősatya, főatya). I lyen pátr iárkátusok voltak Keleten: 
Jeruzsálemben, Antiochiában, Alexandr iában és Konstantinápoly-
bain,. Nyugaton pedig Rómában. Ezek azután egymás közt vetélked
tek az elsőségért, legfőképen a római és konstantinápolyi pá t r iá rka-
püspökök, ami végül is az egyháznak külön keleti és nyugat i részre 
történt szétszakadásához vezetett. Ez volt a hatalomra való törek
vésnek első szomorít következménye: az egyház külső egységének 
a felbomlása, amit belső ellentétek később még inkább kiéleztek és 
véglegessé tettek. 

A konstantinápolyi püspök annak köszönhette nagyobb tekintélyét, hogy 
ott volt a császár székhelye, így mintegy a császár udvari püspöke volt. — 
A császárok különben szintén beleszóltak az egyház ügyeinek intézésébe. 
Fontos kérdések eldöntésére ők hívtak össze birodalmi (egyetemes) zsina
tokat. Így pl. Nagy Konsztantínosz a nicéai (Nikaia, Nicaea, 325-ben), Nagy 
Theodoziosz pedig a konstantinápolyi (381-ben) egyetemes, azaz birodalmi 
zsinatot. — Azt az egyházkormányzati rendszert, amikor az uralkodó (csá
szár) egyúttal az egyháznak is legfőbb vezetője, cézáropápi'zmus-nak (csá
szár-főpapság) nevezzük. Keleten tehát a cézáropápizmus fejlődött ki. Nyu
gaton pedig a pápaság. 

3. A PÁPASÁG KIFEJLŐDÉSE. Nyugaton a római gyülekezet 
és püspöke már korán versenytárs nélküli tekintélyre t«tt szert. 
Ezt több körülménynek köszönhette: 1. Róma volt a birodalom 
fővárosa, minden szellemi élet középpontja- 2. ez volt a legnagyobb 
gyülekezet; 3. itt halt vértanú-halált Péter és Pál apostol; 4. a gyü
lekezet nagy áldozatkészséggel segített más gyülekezeteket; végül 



5. püspökei közt több kiváló férfi akadt, - akik vitás kérdéseket az 
apostoli hagyomány szellemében dönt<jttek el, az eretnekségeket 
(Markión) sikeresen elhárították, 

Amikor pedig Nagy Konsztantinosz a császár székhelyét 
Bizáncba tette át (ezt azután őróla nevezték el Koinstantinápolynak), 
a római püspökök ügyesen használták ki ezt a helyzetet, s lassan
ként a császár tekintélyét és hatalmát is ők vették át. Azonkívül 
most m á r azt hirdették, hogy Jézus Krisztiig Péter t tette az egyház 
fejévé (ezt akar ták kiolvasni Máté 16, 18-ból), a római püspökök 
pedig Pé te r utódai, ezért őket illeti meg az egyházban a legfőbb 
tekintély és hatalom. Sikerük is volt a római püspököknek, mer t 
ezt az igényüket, legalább Nyugaton, a legtöbb gyülekezet elismerte, 
így lett a római püspök az egyház legfőbb papja: pápája. Az első 
római püspök, aki i lyen értelemben pápának nevezhető: I. (Nagy) 
Leó, az 5. század közepén (440—461). 

A pápasággal az egyházban olyan szervezet és . hatalom kelet
kezeti, amelynek az Üjszövetségben semmi alapja nincs._ Ez sok 
bajnak, az egyház veszedelmes átalakulásának, az evangéliumtól 
való elhajlásnak lett a forrásává, úgyhogy már eleve szükségessé 
tette az egyház reformációját. 

A pápa szó a görög pappasz-ból származik, jelentése: atya. Egy ideig 
a felsőbb klérus tagjait nevezték így, az 5. század vége felé a római püspö
kök ezt az elnevezést maguknak sajátították ki („szentatya"). 

A pápák utóbb már világi hatalomra is igényt tartottak. Ezt egy 
legendával indokolták. E szerint I. Szilveszter római püspök N. Konsztan-
ünosz császárt súlyos betegségébői (bélpoklosság) gyógyította meg imád
sággal. A császár ezért Szilveszter által megkeresztelkedett, és hálából 
átadta neki a római császári palotát és a császári hatalom jelvényeit, hogy 
Rómában ö uralkodjék, maga pedig csak a birodalom keleti részét tartotta 
meg. — Ez persze történetileg nem helytálló; a pápaság azonban céljai 
elérésére ilven eszközöket is felhasznált. - • 

8. Az istentiszteleti élet. 
A keresztyén gyülekezetek istentisztelete kezdetben nagj^on 

egyszerű volt. Megemlékeztek Jézus Krisztus életének valamely 
részéről és mondásait , tanításait közölték (igehirdetés), majd közös 
étkezés (agapé = szeretetlakoma) keret-éfien, imádságok és a szerzési 
igék kíséretében (I. Kor. 11, 23—25) kiosztották a kenyeret és bort 
(úrvacsora). Később azonban a zsidó istentisztelet, s még inkább 
a különféle pogány vallások titokzatos szertar tásainak ha tására a 
keresztyén istentiszteletet sok szertartással, jelképes cselekvényekkel 
bővítették. Mindez színesebbé és külsőleg vonzóbbá tet te ugyan 
a keresztyén istentiszteletet, de másrészt a tiszta evangélium é r v é 
nyesülését egyre nehezebbé tette. Az emberi cselekvések elnyomtál 
Isten igéjének szavát. 



1. A KERESZTSÉG. Az egyházba való felvétel ünnepélyes szer
tar tása volt a keresztség. Kezdetben a megtérőket mindjárt meg is 
keresztelték. Később azonban a keresztségét tanítás előzte meg, 
s ez esetleg évekig is eltarthatott. A keresztségre készülök voltak 
a katéchúmenoszok (tanulók). Utoljára a hitvallást tanul ták meg, 
amit a keiesztség előtt kellett mondaniok. 

A keresztségét magát különféle szertartások közben háromszori 
vízbemerítéssel hajtották végre. A betegeket csak meghintették 
vízzel. Később ez a szokás egyre inkább általánossá vált. Különösen 
szerették a keresztségét húsvét hajnalán végrehajtani. Utána a 
megkereszteltek az újjászületettség jeléül a következő vasárnap 
fehér ruhát viseltek (ezért fehér vasárnap). Eleinte érthetően úgy
szólván csakis felnőtteket kereszteltek, hiszen a misszió révén fel
nőttek jöttek az egyházba. Utóbb m á r a keresztyén szülők gyerme
keit is megkeresztelték, mígnem általánossá vált a gyermekek meg
keresztelése. 

A keresztel, keresztség eredete szerint nem a kereszt szóval függ 
össze, hanem Krisztus nevével, éppen úgy, mint a keresztyén. Jelenti tehát 
3 Krisztussal való szoros kapcsolatba jutást, az ő nevének felvételét, (V, ö. 
Róm. 6, 3—4,) A keresztség görög neve: baptizmolz (ige: baptidző) volta
képen vízbemerttést jelent. Ez volt akkor a keresztségnek megszokott 
módja. Jézus Krisztus azonban nem adott utasítást arra, hogy az 0 nevé
ben történő keresztségnek csakis ilyen módon szabad történnie, 

2. AZ ISTENTISZTELET. Az istentiszteletet két részre c^ztot-
ták: az első részben volt az igehirdetés (prédikáció), a m.ásodik rész
ben az úrvacsora. A még meg nem kereszteltek (katéchúmenoszok) 
csak az első részén vehettek részt, s ennek végén elbocsátották 
őket; innen az egész istentiszteletet latinul m-issa-nak nevezték 
(mis&a = elbocsátás; ebből lett a magyar mise szó). 

Az úrvacsorát a szertartás közben mondott nagy hálaadó imád
ságról euchariszUának (== hálaadás) nevezték. Az úrvacsora eredeti 
ér te lmének megváltoztatását jelentette, hogy azt áldozatnak kezdték 
tekinteni, még pedig Krisztus keresztfán hozott áldozata vérnélküli 
megismétlésének. Ennek következtében az áldozatot már valakiért 
is lehet bemutatni , még pedig nemcsak élőkért, hanem megholtakért 
is. További következménye volt annak a felfogásnak, hogy az áldo
zatot csak pap mutathat ta be, elsősorban a püspök. A presbiter csak 
akkor, ha a püspök erre külön felhatalmazta. Ez is hozzájárult 
a püspök tekintélyének növekedéséhez. 

Az istentiszteleten énekeltek is. Elő,ször bizonyára csak zsoltá
rokat, de igen korán énekeltek m á r Istent és Krisztust dicsőítő 
keresztyén himnuszokat is. 

Az istentisztelet görög neve leiturgia (latinosan: liturgia = szolgá
lat) volt. 

Az áldozat zsidó és pogány eredetij. Ott igyekeztek Istent, illetve 
isteneiket áldozatokkal kiengesztelni, jóakaratukat megnyerni. Az Újszövet
ségben a Zsidókhoz írt levél beszél Jézus Krisztus kereszthalálárői, mint 



áldozatról. De éppen azt hangsúlyozza, hogy Jézus Krisztus áldozata végét 
vetette az áldozatoknak, mert ez az áldozat tökéletes, egyszersmindenkorra 
érvényes, azt tehát megismételni nem szükséges, de nem is lehet. {V, ö. 
Zsid, 7, 27., 9, 14—15., 10, 14.) Jézus Krisztus különben az utolsó vacsorán 
egy szóval sem mondta, hogy a kenyér és a bor megismételt kiosztását 
áldozatnak kell tekinteni. 

Ugyancsak pogány hatásra honosodott meg előbb a vértanuk, majd 
a szentek, legiőképen pedig Jézus anyjának, Sláriának vallási tisztelete. 
Az egyházba özönlő sok pogány kellő oktatás és nevelés híján bizony nem 
lett igazán keresztyénné. Ok hozzászoktak a sok istenhez, hát a keresztyén 
hit hőseit is ilyen istenszerű alakoknak kezdték tekinteni, akiktől bizonyos 
alkataakkor segítséget vártak. Az egyház pedig, nehogy a nagy tömegeket 
elidegenítse magától, inkább maga alkalmazkodott hozzájuk, és elismerte 
a szentek tiszteletét. A további lépés azután az volt, hogy ezeket a fél
isteneknek tekintett szenteket kiábrázolva is maguk előtt akarták látni, 
hogy tiszteletüket kifejezhessék nekik: így terjedt el a képek tisztelete. 
Ez ma is megvan a római katolikus egyházban, de különösen nagy mér
tékben a keleti-orthodox (görög-keleti) egyházban. Ugyancsak ennek a pogány 
babonás szellemnek az eredm.énye volt az ereklyék (a szentek maradványai: 
csontok, ruhadarabok stb.) gyűjtése és tisztelete is. 

3, ÜNNEPEK. A keresztyének het i ünnepként már az apostolok 
korában Jézu,s Krisztus fel támadásának napját, a vasárnapot kezd
ték ünnepeim. Ezt az Ür napjának (görögül: kür iaké héméra , lati
nul; dies dominica; Ján. Jelen. 1, 10) nevezték. 

A nagy ünnepek közül először húsvétot ünnepel ték: Jézus 
Krisztus ha lá lának és fel támadásának emlékére. Ez volt a leg
nagyobb ünnep. Ugyancsak korán kezdték megtar tani pünkösd 
ünnepét is. Legkésőbbi ünnep karácsony. Jézus születésének emlé
kezetére (4. század). Ennek időpontját Rómában azért tették decem
ber 24-ére, mer t i lyen módon akar ták kiszorítani az er re a nap ra 
eső népszerű pogány ünnepet, a győzhetetlen Napisten ünnepét . 

Húsvét időpontja egybeesett a isidók húsvét ünnepével. Ez persze 
a hét bármely napjára eshetett. Rómában azonban már a 2. század vége 
ielé. Jézus feltámadásának napját véve figyelembe, a zsidó húsvét utáni 
vasárnapot ünnepelték. Ez a szokás azután mindenütt elterjedt. 

Karácsony elterjedését megelőzően Keleten már megünnepelték Jézus 
Krisztus megjelenésének (gör.: epifáneia, lat.; epiphania) emlékét, január 
8-án, Karácsony ünnepének elterjedésével ez az ünnep elveszítette eredeti 
értelmét, s ekkor annak emlékét kapcsolták hozzá, hogy a napkeleti má
gusok („bölcsek") megjelentek a gyermek-Jézus imádására. (A karácsony 
szó szláv eredetű.) 

4. ISTENTISZTELETI HELYEK. EGYHÁZI MŰVÉSZET, A 
keresztyének istentiszteletüket eleinte magánházakban tartották. 
Tehetősebb hívek ajánlották fel e r re a célra házukat . A 2. század 
vege óta építenek külön tstentiszteleti célra szolgáló épületeket 
(Isten háza, az Úr háza; később: templom, latinul: templum). Ezek 
azonban még szerény, egyszerű épületek voltak. A keresztyénség 
relszabadulása u tán (N. Konsztantinosz) azonban m á r nagy és díszes 
-emplomokat építettek. Ezek a tem.ülomok az ú. n. bazilika-stílus-
"^an épültek. 



2ö 

' Szent helyeknek tartották a keresztyének a temetkező helyeket 
is. Ahol a talajviszonyok lehetővé tették, a föld mélyében hosszít 
folyosókat ástak, és ezek oldalfülkéibe temették halottaikat. Ezek 
az ú. n. katakombák. A katakombákban találjuk a keresztyén 
egyházi művészet legrégibb emlékeit, falfestmények alakjában. 
Különösen szívesen ábrázolták Jézust a jó pásztorként (vállára 
vetett juhval). 

A bazilika voltaképen királyi palotát jelent. Így nevezték a nagy, 
csarnokszerű, díszes középületeket. Ezek mintájára épültek a keresztyén 
templomok. Alapjuk hosszúkás négyszög (téglalap), egyik keskeny végén 
a bejárattal és előcsarnokkal. Ez volt a megnemkereszteltek (katéchúmeno-
szok) és vezeklők helye. A bajárattal szemközti keskeny fal (lehetőleg 
keleti irányban) félköralakúan bemélyedt apszisz, szentély), itt volt néhány 
lépcsőfokkal magasabban az asztalszerű oltár, előtte oldalt az igehirdetés 
helyéül szolgáló kis emelvény (szószék). A templom csarnokát rendszerint 
oszlopsorok osztották három vagy öt hajóra. A középső főhajó magasabbra 
emelkedett a mellékhajóknál. A padlót sokszor színes mozaikkal borítot
ták. (A szombathelyi bazilika maradványai.) — Ebből a bazilika-stilusbói 
fejlődött ki a későbbi évszázadokban a román-stílus. Keleten a kupolás 
építésű templomok terjedtek el. Ennek a stílusnak legnagyobbszerűbb emléke 
a konstantinápolyi Hagia Szófia-templom (a törökök később mecsetté ala
kították át). 

A temetőt görög szóval koimétérion-nak nevezték (a. m. alvóhely; 
latinul: coemeterium, ebből lett a magyar cinterem szó). A katakomba szó 
eredete bizonytalan. Valószínűleg onnan ered, hogy az egyik római temet
kező hely „kata kümbasz", azaz a szakadék mellett volt. — Az üldöztetések 
alkalm.ával gyakran használták a keresztyének a katakombákat búvóhely
nek. Nagyobb istentiszteletek tartására azonban a szűk földalatti folyosók 
nem voltak alkalmasak. — A római katakombák teljes hossza miintegy 1000 
km-t tesz ki. Kisebb katakombaszerü ó-keresztyén temetőt találtak Pécsett. 

Az ókeresztyén művészet meghonosított bizonyos keresztyén jelképe
ket (szimbólumok-at). A kereszt és Krisztus monogramja rnellett különö
sen gyakran alkalmazták jelképül a halat. Ennek azt az értelm.et adták, 
hogy a hal görög nevének (ichthüsz) betűi azonosak egy Jézus Krisztus , 
melletti hitvallás szavainak kezdőbetűivel: Jézusz Chrisztosz Theú Hüiosz, 
Szótér = Jézus Krisztus Isten,.Fia, Szabadító. 

9. Az erkölcsi élet. A szerzetesség. 
1. A KERESZTYÉNEK A VILÁGBAN ÉS A TÁRSADALOM

BAN. Az első keresztyének élő hitéből tiszta, szent élet fakadt. 
A jó fa jó gyümölcsöt termett. Ez az élet tündöklő példaképen 
ragyogott a pogány világ s rörnyű erkölcsi romlottsága, sok bűne 
között. A keresztyének életében valóra vált Jézus intése: „tJgy 
fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó 
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Máté ev. 
5, 16). Valóban, a keresztyéneknek éppen a tiszta erkölcsi élete 
vonzott sok pogányt a keresztyénséghez. Különösen a keresztyén 
hívők és gyülekezetek egymást segítő áldozatkész szeretetében mu
tatkozott az igaz hit gyümölcse. 
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A keresztyének erkölcsi tökéleteesége csak addig volt á rnyék 
nélküli, amíg a gyülekezetek kicsinyek voltak és távol tudtak 
maradni a világgal való é r i n t k e z ő fertőző hatásától. Amint a ke
resztyének száma növekedett, sok konkoly is kerül t a búza közé, és 
ez alábbszállította az erkölcsiség átlagos színvonalát. A világgal 
való szorosabb érintkezés egyik hatása az volt, hogy az egyház 
az erkölcsi követelményekből engedett, kiegyezett a világgal. 

De másrészt a keresztyénség hatása is érvényesült az állami 
és társadalmi életben. Megmutatkozott ez a keresztyénség győzelme 
után az ál lami törv^ényhozásbania vad gladiátor-harcok eltiltásában, 
a házasság és családi élet nagyobb .megbecsülésében és védelmében, 
a világi szórakozások, fényűzés elleni küzidelemben. Ha ez nem is 
vezetett teljes sikerre, a keresztyénség mégis kovásszá lett a világi 
és társadalmi életben. 

2. GYÜLEKEZETI FEGYELMEZÉS. Az egyháznak a világgal 
való kiegyezése s az erkölcsiség terén tanúsított engedékenysége 
súlyos belső harcokat idézett fel. Voltak, akik azt állították, hogy 
a keresztség után elkövetett minden bűn megbocsáthatatlan. A 
bűnbe esett keresztyént ki kell rekeszteni a gyülekezetből, az i lyen 
nem juthat üdvösségre. 

Az egyház a nehézséget úgy oldotta meg, hogy különbséget 
tett halálos és meghocsátható bűnök között. Halálos bűnök voltak: 
a hittagadás, gyilkosság és paráznaság (házasságtörés). A halálos 
bűnt elkövetőket végleg kirekesztették a gyülekezetből {exkommu-
nikálták). De nemsokára ebben is bekövetkezett a megalkuvás . 
A 3. századi üldöztetések során sokan lettek hi t tagadókká (lapsi = 
elesettek); ezek később megbánták bűnüke t és kér ték a gyüleke
zetbe való visszavételüket. Egyes püspökök (elsősorban a római) 
kimondották, hogy a paráznaság bűnébe esetteket, sőt még a hit
tagadókat is vissza lehet fogadni, bizonyos ideig tartó vezeklés után. 
Ennek a vezeklésnek meghatározott rendje alakult ki, több foko^ 
zattal. A vezeklők az istentiszteleten a katéchúmenoszokkal kerül
tek egy sorba. 

A legszigorúbb erkölcsi felfogást Tertullianus hirdette. Szerinte keresz
tyén ember nem katonáskodhatik, nem vehet részt semmiféle világi szóra
kozásban (színház, kockajáték stb.), másodszor nem nősülhet, illetve nem 
mehet férjhez. — Rómában (250 körül) Novatianus (olv.: Nováciánusz) 
presbiter tiltakozott az ellen, hogy a halálos bűnbe esetteket újra felvegyék 
a gyülekezetbe. Ez a gyülekezetben szakadást (szkizmát) okozott. — A 4. 
században Észak-Afrikában a donatisták hirdették, hogy a papoknak min
den bűntől menteseknek kell lenniök, mert a bűnös pap által végzett cse
lekmény (pl, keresztség) nem érvényes. Az egyház ezt a felfogást joggal 
ítélte el, mert a szentségek érvényessége és hatékonysága nem a kiszol
gáltató erkölcsi tökéletességétől függ, hanem Jézus Krisztus rendelésétől, 
és annak pontos betartásától. (V. ö, az Ágostai Hitvallás VIII. cikkével.) 

3. REMETESÉG ÉS SZERZETESSÉG. Amint az egyház az 
erkölcsi követelményekben a nagy tem.eg kedvéér t engedékenyebb 
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-lett, egyesek annál inkább igyekeztek erkölcsi téren különbek lenni. 
-Kialakult a kétféle erkölcsiség: az alacsonyabbrendű, a tömegé, 
és a magasabbrendű, a tökéletes keresztyéneké. Ezt 'a törvényen 
felül bizonyos tanácsok követésével: a házas életről való lemondás
sal, a test sanyargatásával (böjtölés), majd pedig a világtól (egyszer
smind a vele megalkuvó egyháztól) való teljes elvonulással igye
keztek elérni. Először az egyiptomi pusztákba vonultak el ezek a 
temetek. Legnevezetesebb volt köztük egy Antonius nevű remete 
(Remete Antal, a 4. sz. első felében). 

A magányos remeték hamarosan csoportokba verődtek. Ezeket 
azután az ugyancsak egyiptomi Pachomius zárt helyen való együttes 
életre szervezte. (Claustrom = zárt hely, zárda; ebből a m.ag^'ar 
klastrom, kolostor szó. Gör.: koinosz biosz = közös élet, lat.; coeno-
bium, akik így éltek: cenobiták.) így alakult k i a szervezett reme
teség, vagyis a szerzetesség. 

A szerzetesség előbb Keleten terjedt el, majd később Nyugaton 
is. Nyugaton Nursiai Benedek a 6. század első felében állapította 
meg a szerzetesi élet rendjét és szabályait. Akik ezt elfogadták és 
követték, azok alkották a Benedek-rendet. Később azután még sok 
új szerzetes rend keletkezett, külön férfi és női rendek is. 

Bizonyos, hogy a szerzetesek közt számos kiváló keresztyén 
egyéniség akadt. De a szerzetesség mégis evangéliumi alap nélkül 
osztotta újabb két csoportra a keresztyéneket. Abból a hamis fel
fogásból eredt, hogy bizonyos, nem mindenki re kötelező, de önként 
vállalt cselekedetekkel jobban el lehet nyerni Isten tetszését. Ezt 
a hamis felfogást az evangéliomi reformációnak el kellett vetnie. 

A remete szó - görög erémitész-bó'l származik, ez pusztalakót jelent 
:(erémosz = pusztaság). 

A test sanyargatását görögül aszkézisz-nek nevezték (tkp. gyakorlást, 
testgyakorlást jelent). Ez megint abbéi a nemkeresztyén (görög bölcseleti) 
felfogásból ered, hogy a test, az anyag rossz, és csak a lélek jó, tiszta. 
Ezért kell a testet elnyomni, hogy a lélek szabadon érvényesülhessen Az 
bizonyos, hogy a testi indulatokat féken kell tartani. A keresztyén ember
nek azonban tudnia kell, hogy a teste is Isten alkotása, azért testével is 
Istent kell szolgálnia, mert testűnk a „Szentlélek tem.ploma" (I. Kor. 8, 
19—20). 

10. Az egyház tanítása és tanítói a 4—5. században. 
•1. A SZENTHÁROMSÁGRÓL SZÓLÓ TANÍTÁS. Alighogy a 

keresztyénség felszabadult a nyomás alól, újabb belső ellentétek 
és viták támadtak. A görög bölcseletihez szokott keleti keresztyén 
gondolkodók szerették volna az isteni kinyilatkoztatást, a keresztyén 
hitet is ésszel felfogni. Ami pedig az ész számára nem volt érthető, 
azt elvetették. Ariosz (latinosan: Arius) alexandriai presbiter nem 
tudta elfogadni, hogy az emberként megjelent Jézus Krisztus 
egyenlő Istennel. Azt mondta: Krisztus Istennek teremtménye, de 



nem egyenlő vele. A vitát a Nagy Konsztantinosz által összehívott 
nicéai (nikalai) egyetemes zsinat döntötte el (325). Ez kimondotta, 
hogy a Fiú azonos lényegű (hamoúzicssz) az Atyával ; Arioszt és 
követőit pedig elítélte. 

A vita azonban még tovább folyt. A Nicéában megállapított 
egyházi tanítást Athanáziosz a lexandriai tpüspök védtelmezte az 
ariánusokkal (Ariosz híveivel) szemben. Végül a konstantinápolyi 
egyetemes zsinat (381) megerősítette a nicéai zsinat határozatát , 
azzal a kiegészítéssel, hogy a Szentlélek az Atyával és Fiúval együtt 
imádandó. Ez azt jelentette, hogy a keresztyén hit és az egyház 
tanítása szerint Isten hároTn személy ugyan (Atya, Fiú, Szentlélek), 
de ez a három személy egy isteni lényeg (nem. há rom Isten!). A 
keresztyén Isten-hitnek ezt a csodálatos t i tkát nevezzük Szent
háromságnak. 

A Szentháromság titkát a Szentírás nem magyarázza meg. Megérteni, 
megmagyarázni ezt nem is lehet. Egyszerűen Isten kegyelmének csodája, 
hogy három személyben tette nyilvánvalóvá a minket üdvösségre vezérlő 
akaratát és hatalmát. Mi erről csupán hívő lélekkel tehetünk bizonyságot. 
— Az Isten három személyét az Ojszövetség együtt a következő helye
ken említi: .Máté ev. 28, 19. (Krisztus missziói v. keresztelés! parancsa). 
11. Kor. 13, 13., I. Ján. 5, 7. 

Azok az egyházi férfiak, akik az egyház hitét, tanítását igyekeztek 
kiiejteni, a teológusok, az általuk végzett tudományos munka: teológia. 
ÍA kifejezés két görög szó összetételéből ered: Theosz = Isten; logosz, 
logia = beszéd; theolőgia = az Istenről szóló beszéd, tanítás.) Az egyház 
által hivatalosan megállapított és megszövegezett tanítás: a dogma. A 
helyes, igaz hit és tanítás görögül: orthodoxia, aki ezt követi, az ortho-
doxosz (rövidebben: orthodox = igazhitű). A keleti (görög-keleti) egyház 
hivatalosan ma is keleti-orthodox egyháznak nevezi magát. Minden igaz
hitű keresztyént orthodoxnak m.ondhatunk, (Ez tehát nem lealázó, hanem 
inkább kitüntető jelző.) 

.Az igaz hitnek és tanításnak (orthodoxiának) Keleten a legnagyobb 
teológusa Athanáziosz volt (élt 295—373). Meggyőződése miatt többször 
szenvedett száműzetést. 

A Szentháromságról szóló egyházi tanítást az ú. n. nicéa-konstanti-
nápolyi (röviden, bár nem helyesen: nicéai) hitvallás így foglalja össze; 

_„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, a mennynek és a földnek, 
az összes látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében. 
_ _̂  És az egy Ür Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki minden 
idő előtt született az Atyától, Istentől való Isten, világosságból való vilá
gosság, igaz Istentől való igaz Isten; született, és nem teremtetett, az 
Atyával ̂  egyenlő lényegű; ő "általa teremtetett minden. Ertünk, emberekért 
r^.a_mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből, és a Szentlélek által Szűz-
'p'ífriában testet öltött és emberré lett; meg is feszíttetett értünk Pontius 
Piiatus alatt, szenvedett és eltemettetett; harmadnapon feltámadott az írá
sok szerint és felment a mennyekbe; az Atya jobbján ül, és ismét eljön 
dicsőségben, hogv megítélje az élőket és holtakat, s az 8 uralmának nemr 
íesz vége. ^- ^ J 

^ , És _a Szentlélekben, az Orbán és Éltetőben, aki az Atyától és a Fiútól 
származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádás és dicsőítés illet, 
8Ki a próféták által szólott. És egy, S2ent, egyetemes és apostoli egyházat,. 



Vailom az egy keresztségét a bűnök bocsánatára, és várom a halottak 
feitámadását és a jövendő világban való életet. Ámen," 

2. A JÉZUS KRISZTUSRÓL SZÓLÓ TANÍTÁS, A Szenthárom. 
Ságról szóló ' taní tás lerögzítése u tán egyes nyughata t lan lelkek 
újabb vitát kezdtek arról : hogyan lehet Jézus Krisztus Isten és 
ember is. Az egyik i r ány azt állította, hogy Jézus Krisztusban az 
isteni természet valósággal elnyelte az emberit, úgyhogy csak egy, 
isteni természet maradt benne. Mások viszont a két természetet 
annyi ra szétválasztották, hogy Jézust valósággal két külön személyre 
bontották, A chalkédoni (v, kalcedoni) egyetemes zsinat (451) azután 
kimondotta, hogy Jézus Krisztus valóságos és tökéletes Isten, és 
ugyancsak valóságos és tökéletes ember is. Ez a kétféle (isteni és 
emberi) természet azonban egy személyben egyesült és maradt 
meg, — Ennek a titokzatos egységnek a megjelölésére ez a kifeje
zés terjedt el: Jézus Krisztus az Istenemher. 

Jézus Krisztus isteni és emberi személye szintén megmagyarázhatatlan 
titok, mert ilyen sem előbb, sem utóbb nem volt a világon. Nem lehet 
tehát semilyen hasonló példára sem hivatkozni. Legfeljebb arra a hasonló
ságra lehetne utalni, hogy az ember is két részből áll: testből és lélekből, 
és ez a kettő mégis egy embert alkot. 

A Jézus Krisztus személyéről szóló tanítást krisztológiának nevezzük 
(latinosan: christologia), .4z egyházi tanítástól eltérő Nesztorioszt m.ég az 
efézusi zsinat (431) ítélte el eretnekként, Nesztoriosz Jézust valósággal 
két külön személynek tekintette s inkább csak emberi személyét tartotta 
valóságnak. Követői, a nesztoriánusok, a távoli Keleten sokáig fennmarad
tak, sőt egészen kis számban ma is élnek. 

A szentháromsági é̂  kris.ztológiai tanítást az ú, n, Athanáziosz-féle 
hitvallás foglalta össze. Ezt azonban tévesen tulajdonították Athanáziosz-
nak, mert jóval később keletkezett: szerzőjét vagy szerzőit azonban nem 
ismerjük. 

3. NYUGATI EGYHÁZI ATYÁK. M g Keleten a görög bölcse
leten nevelődött teológusok az Isten lényének titkait kutatták, a 
nyugati (latin) egyházi atyák inkább az egyház és a gyakorlat i 
keresztyén élet érdekeit igyekeztek szolgálni, 

Anibrosius (olv,: Ambróziusz, magyarul : Ambrus) müánói 
püspök kitűnt mint igehirdető, lelkipásztor és a gyülekezeti éneklés 
meghonosítója. Maga i,s írt latin himnuszokat. 

Hieronymus (olv.: Hieronimusz, magyarul : Jeromos) tudós szer
zetes volt. A Szentírást latin nyelvre fordította. Ezt a Szentírás
fordítást, többszörösen javított formában, „Vulgata" néven a római 
katol ikus egyház ma is a Szentírás hivatalos szövegének tekinti. 

A legnagyobb nyugati egyházi atya: Augustinus (olv.: Augusz-
tinusz, magyarul : Ágoston; élt: 354—430). Északafrikai származású; 
hosszú szellemi és erkölcsi tévelygés után tér t meg Milanóban, 
Ambrosius püspök hatására. Később az északafrikai Hippo-Begius 
püspöke lett. Sok irata közül a világirodalomnak is egyik remeke 
, .Coníessiones" (olv.: konfessziónész=vallomások, dicsőítések) círtiu 



munkája . Ebben életének tévelygéseit és megtérésének történetét 
beszéli el. Mint egyházi teológiis és tanító Pelagius (olv.; Pelágiusz) 
tévtanítása ellenében azt hirdette, hogy az ember természete egészen 
megromlott, bűnös, ezért egyedül Isten kegyelme mentheti meg és 
üdvözítheti. Ebben August inus h ű taní tványa Pá l apostolnak és elő
futárja a reformációnak. Másrészt ,,Civitas Dei" ( = Isten városa 
V. állama) című művében az egyháznak a dicsőségét hirdette; ennek 
feladata az, hogy diadalmaskodjék az ördög bi rodalma felett. Ebben 
a római katolikus egyház a saját dicsőítését látja, és ezért tiszteli 
Augustinust egyik legnagyobb „ szent"-jeként. 

Ambrosius (élt kb. 333—397) előkelő származású volt, közpályára 
lépett. Még meg sem volt keresztelve (katéchúmenosz volt), amikor a nép 
Milánó püspökévé választotta. Keleti példa szerint honosította meg a zsol
tárok váltakozó éneklését és az Istent dicsőítő himnuszokat gyülekezeti 
énekként vezette be. A dunántúli Keresztyén Énekeskönyvben a ,,Jöjj, népek 
megváltója" (Veni redemptor gentium) kezdetű ének (105. sz.) származik 
tőle. Neki szokták tulajdonítani a híres „Te Deum"-ot (Dicsérünk téged, 
Isten), de ezt nem ő írta, s szerzőjét biztosan nem is lehet megállapítani. 

Hieronymus (szül. 340—350 körül, megh. 420) a dalmáciai Sztridonból 
származott. Később Keletre ment, Betlehemben, férfi és női kolostort ala
pított. Jó! megtanulta "a görög és héber nyelvet, ezért tudta a Szentírási 
az eredeti nyelvekből fordítani. „Vulgata" a. m. közönséges, általános. Mi 
csak a Szentírás eredeti nyelvű szövegét ismerhetjük el hiteles szövegnek. 

-Augustinus az északafrikai Numidiának Thagaste nevű városában szü
letett (354). Különösen nagy szeretettel emlékezik meg keresztyén édes
anyjáról, Monicaról (olv,: Mónika), aki sok könnyhullatás közben igyekezett 
fiát a keresztyén hit és élet tiszta útjára vezetni. A Konfessziókban nera 
annyira saját élettörténetét akarta megírni, hanem elsősorban Isten kegyel
mét dicsőíteni, aki oly sötét mélységből %'ezette ki őt az igazság ragyogó 
útjára. Ennek elején van ez a híres mondása: ,.Magadhoz (t. i. a magad 
képére) teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, mígnem tebenned 
nyugszik meg." (Fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec 
requiescat in te.) 

Pelagius brit szerzetes volt. Azt tanította, hogy az ember jó igyeke
zettel bűntelen tud maradni; tehát az ember maga érdemli ki üdvösségét. 
Augustinus ezzel szemben a Szentírás alapján azt tanította, hogy az első 
emberpár bűnbeesése következtében minden ember bűnösnek születik (ere
dendő vagy öröklött bűn), és a maga erejével nem. is szabadulhat a bűn
től. Azért küldte Isten Jézus Krisztust, ho^ry ő szerezze meg számunkra 
a szabadulást. Ezért üdvösségünket egyedül Isten kegyelmének köszön
hetjük, nem pedig a saját erőnknek, szabad akaratunknak, ió cselekvésünk
nek̂  — Az egyház elítélte ugyan Pelagius tanítását, de Augustinus taní
tását nem _ fogadta el teljesen. Azt mondták, hocjy az üdvősséghez Isten 
^fSyelme és az ember isryekezete. jó cselekvése is szükséges. Ez az ú. n. 
télpelágiánizmus (semipelagianismus). a római katolikus egyház hivatalos 
tanítása. Ezzel szemben Augustinusnak Isten kegyelme egvedüli hatóerejé
ről szóló tanítását Luther^ Márton úiította fel 

Â  római egyház az apostolokat, vértanukat és az egyházi atyákat 
nSzent"-nek_ nevezi, és őket külön tiszteletben részesíti. A középkor óta 
Kuion eljárás alapján a pápa végzi a szentté avatást. Azt állítják, hogy 
az _ ilyenek valóban tökéletes szentek voltak s ezért Isten általuk csodákat 
művelt. Ma-az ilyea „azeotté a-vatást" nem .ismerhetjük -d. Ellenben ,az 



újszövetség értelmében „szent"-nek nevezhetünk minden igazán hívő keresz
tyén embert. (Pál apostol levelei elején a gyülekezetek tagjait, tehát a 
keresztyéneket nevezi „szentek"-nek.) Ilyen értelemben tekinthetjük ,,szen-
tek"-nek az egyház történetének kimagasló hívő alakjait, akiket az evangé
likus egyház is a magáénak ism.er el. Csakis így mondhatjuk pl. Augustinust 
„Szent Agoston"-nak, vagy első királyunkat „Szent István"-nak. 

11. Az egyház megoszlása. Üj népek megnyerése. 
1. KELETI ÉS NYUGATI EGYHÁZ. Az egyház tör ténetében 

nagyon h a m a r érezhetővé vált az ember i gyarlóság szétválasztó, 
bomlasztó határa. Különféle egyéni nézetek igyekeznek érvénye
sülni. Ezekkel szemben az egyház még egységesen fel tudott lépni. 
De m á r a 3. században észrevehető, hogy a görög nyelvet beszélő 
Keleten és a latin nyelv felülkerekedése u tán Nyugaton más-naás 
i rányi vesz az egyház fejlődése. Keleten a görög bölcselet (filozófia) 
ha tására a kinyilatkoztatás t i tkain okoskodnak, meg aka r j ák magya
rázni (elmélkedő vonás); Nyugaton pedig a lélek üdvösségének kér
déseivel foglalkoznak, az erős, egységes szervezetben, valamint a 
törvénynek és a vezetőknek való engede lm^kedésben látják a ke
resztyénség lényegét (jogi és erkölcsi vonás). A 4. században azután 
elkezdődik Róma és Konstantinápoly püspökeinek versengése az 
elsőségért. Ez az 5. század vége felé az első szakadást (szkizmát) 
idézte fel az egyház keleti és nyugat i része között (484—519-ig). Jól
lehet a végleges szakadás köztük csak 1054-ben következett be, 
mégis a két egj^házrész teljesen különálló életet élt. A keresztyén
ség valóiában két külön egyházra oszlott: a keleti (görög) egyházra 
ég a nyugati (latin, pápás) egyházra. 

Az egyháznak ezt a megoszlását a keleti egyház sínylette m^eg. 
Bensőleg is meggyengült, mivel azok, akik a Jézus Krisztusról meg
állapított chalkédoni dogmát nem akar ták elfogadni, elszakadtak, 
s külön kisebb egyházakat alkottak. A 7. században pedig megjele
nik az iszlám-vallás; ez fokozatosan foglalja el a görög császárság 
s ezzel a keleti egj'ház területeit. Ezzel a veszteséggel szemben vi
szont sikerült a keleti egyháznak új területet nyerni Oroszországban. 

Sokkal nagyobb volt azonban a nyugati egyház erősödése új 
népek megnyerése révén, úgyhogy az egyház történetének súly
pontja a 8. század után (az ú. n. középkorban) Keletről Nyugatra 
helyeződött át. 

A keleti birodalmi egyháztól különvált nesztoriánus egyházról már 
volt szó. — A chalkédoni krisztológiai dogmát azok is elvetették,, akik azt 
tanították, hogy Jézus Krisztusnak csak egy, még pedig isteni természete 
volt; ezek a monofüziták (egy - természetet vallók). Ilyen önálló monofüzita 
egyházak keletkeztek; Szíriában a jakobiták egyháza (Baradai Jakab nevű 
alapítójukról), Egyiptom.ban a kopt egyház (koptok: Egyiptom lakói), az 
abesszíniaiak egyháza (.Abesszínia más néven: Etiópia) és az örm.ény egyház.. 
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A keleti ksresztyénséget ieliemzö elmélkedő vonás később a misztiká
ban talált megfelelő kifejezési formát. A misztika azt jelenti, hogy az 
ember az Istennel való közvetlen, benső egyesülésre törekszik. Ügy érzik, 
hogy Isten egészen köze! jön hozzánk, felmagasztosítja a természetet és 
megszenteli mindazt, aki az ő mjűvéve! érintkezésbe jut. Athaniáziosz ezt 
így fejezte ki: ,,Isten em.berré lett, hogy mi viszont isteni tökéletességre 
jussunk." Ez a misztikus- vallásosság ugyancsak a görög, m.ég pedig az 
újplátoni bölcseletből táplálkozott. Ennek nevezetes képviselője volt 500 
körül egy ismeretlen ember, aki iratainak azzal igyekezett nagyobb tekin
télyt biztosítani, hogy a Pál apostol által megtérített Areopágita Dionüziosz-
nak (Ap. Csel 17, 34) mondta magát (ezért: Al-Dionüzisz v. Al-Areopágita.) 
— A keleti egyháznak különösen az istentiszteletében érvényesül ez az 
Istennel való egyesülést kereső misztikus vonás. Nevezetes egyházi atyái 
még a keleti 
407) és Damaszkuszi János (megh. 149 körül). 

Az iszlám {arab szó, a. m. odaadás, t. i. Isten akaratának) vallásának 
alapítója Mohamed (Muhammad, megh. 6332). Tanítását nagyrészt a zsidó 
és keresztyén vallásból vette és a Korán-ban írta le. Azt hirdette, hogy 
csak egy Isten v'an: Allah, és .Hohamed a legnagyobb prófétája. Jézust is 
prófétának tartotta, de csak a m.aga elöfutárjának. Követőinek szent köte^ 
lességévé tette a hitetlenek elleni fegyveres harcot. Mivel a keresztyéneket 
is ilyeneknek tekintette, az iszlámot elfogadó arabok csakhamar a keleti 
keresztyénség veszedelm^es ellenségeivé lettek.j. Egymás után foglalták el 
a keresztyénség legnagyobb középpontjait: Jeruzsálemet, Antiochiát, Alexand
riát, azután Eszakafrikát, sőt egy időre a spanyol félszigeten is megvetet
ték .s lábukat. Az arabokat később a törökök váltották fel, s ők azután 
£ keleti császárság bukását idézték elő. 

2. Ü J NÉPEK MEGNYERÉSE AZ EGYHÁZ SZÁMÁRA. 
A népvándorlás során Európa keleti részeiből Nyugat felé és Észak
ról Délre húzódó népeket az egyház nagy buzgalommal igví^ekezett 
a keresztyénség számára megnyerni és nyers pogány erkölcseiket 
megszelídíteni. Ök és az őket követő kisebb germán népek még 
a keresztyénség ariánus formáját ismerik meg és ve.szik fel. 

Nagy Jelentőségűvé vált a ge rmán törzsek legértékesebbikének: 
a jrankoknak a keresztyén egyházba vezetése Chlodovech (Clodvig) 
nevű királyuk által, az 5. század végén. A frankok m á r a nyugati 
katoli]ju,s hitet fogadták el, .sőt az 5 példájukra az addig ar iánus 
germ»ánok_is a katolikus egyházhoz csatlakoztak. 

Britannia kelta őslakói már a rómaiak uralm.a alatt keresztyé
nekké lettek. Ezt az egyházat az új pogány hódítók: az angolok és 
szászok megsemmisítéssel fenyegették. A 7. században azonban az 
angol-szászok is keresztyénekké lettek és elismerték Róma felsősé-
ger. Az angol-szászok és az írországi sJcóf szerzetesek közül többen 
átjöttek a szárazföldi pogány germánok közé térítő munká t végezni. 
Legjelentősebb volt közülük Bonifáciusz missziója a frízek és közép
németek közt a 8. század első felében. 

A keletebbre lakó német szászokat Nagy Károly f rank kirá ly 
es császár a 8. század végén és a 9. század elején véres háborúk
ban igázta le és kényszerítette a keresztyénség felvételére. Nagy 

3 
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Károly u tán a német királyok a mai Németország keleti és északi 
részein lakó szlávokat (vendek, szorbok) vezették a keresztyén 
egyházba. Ugyancsak német kezdeményezésre indult meg a 10. 
században a csehek és lengyelek közti keresztyén misszió; a lengye
lek azonban a magyarokhoz hasonlóan a nemietektől íüggetlen nem
zeti egyházat szerveztek. 

Az északi germánok: dónofc, svédek, norvégek közti keresztyén 
misszió m á r a 9. században niegindult, ugyancsak németországi kez
deményezésre, de eredményre ál talában csak a 11. században veze
tett, miután az uralkodók is keresztyénekké lettek és népük keresz
tyénné lételét segítették, ekkor m á r inkább angol misszionáriusokkal. 

A svédek a 12. század közepén fegyveres hódítással kezdték a 
keresztyénséget a magyarság északi rokonnépe; a finnek közt ter . 
jeszteni. Hosszas küzdelmek után inkább csak a tengerpart i vidéken 
sikerült a katolikus egyházat meggyökereztetni; egyházi középpontja 
a t-urkui püspökség lett (de ez az uppsalai svéd érsekségnek volt 
alárendelve). Az oroszokkal ha táros keleti részeken (Karjala) a 
keleti-orthodox egyház ért el kisebb térítési eredményeket . 

A nyugati katolikus egyháznak ezek a sikerei az addig pogány 
és ba rbá r népeket egy egyetemes keresztyén műveltség közösségébe 
kapcsolták be, egyházilag pedig a pápa befolyását és hatalmát 
majdnem egész Európára kiterjesztették. 

A keleti egyház a 9. században megnyer te a magyarokkal rokon 
eredetű, de a Balkán-félszigeten elszlávosodott holgárokat. Ugyan
csak a keleti egyház megbízásából kezdte térítő munkáját a Száva 
és Duna közti szlávok (wMrvák) között. Cirill (Kürillosz, eredeti 
nevén: Konsztantinosz) és Meíód (Methodiosz), de ők utóbb (867 óta 
a nyugat i (római) egyházhoz csatlakoztak. 

Legnagyobb sikerét a keleti egyház az oroszok megnyerésével 
érte el a 10. század végén. Itt először Kiev, később Moszkva lett 
az egyházi központ. Konstantinápoly elvesztése és a keleti császár
ság bukása u tán az egész keleti-orthodox egyház súlypontja Orosz
országba helyeződött át. 

A nyugati gótok apostola Wulfila (görögül; Ulfilasz) volt (megh, 383.)-
Bibliafordításával megteremtette a gót írást és irodalmat, A nyugati gótok 
utóbb a Balkán-félszigetről a spanyol félszigetre vándoroltak. A keleti gótok
nak egy időre Itáliában sikerült erős birodalmat alapítaniok (N, Theoderich), -^ 
Észak-Afrikát a vandálok foglalták el, s itt az ariánus hitvallást segítették 
uralomra. Az északafrikai keresztyénséget az iszlám semmisítette meg. 

A frankok a római Gallia északi részén (a Rajna mentén) telepedtek le-
A frank birodalom, törzsévé azután lényegileg a mai Franciaország^ lett-
A. frank királyok egyházi tekintetben nagy mértékben megőrizték a pápától 
való függetlenségüket; ezért a frank egyháznak mindig erőteljes nemzeti 
jellege volt. Itt fejlődött ki s innen terjedt el a hűbéri rendszer az egyházi 
élet területén is. 
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Az angolszászok között a N. Gergely pápától kiküldött Augustinus 
nevű szerzetes alapozta meg a keresztyénséget. Az egyházi élet középpontja 
érsekségként Canterbury (olv. kenterböri) lett. 

Az északi népek apostolaként Ansgar német szerzetest szokták emle
getni (megh. 865). A dánok és svédek közt végzett nagy önfeláldozással 
missziói munkát, de ennek még kevés volt az eredménye, 

Ciril és Metód testvérek voltak, Thesszaionikából származtak. SzláY 
nyelvre fordítottak egyes részleteket a Bibliából, szláv nyelvű istentiszteletet 
vezettek be. Ebből az ú. n. egyházi ószláv nyelvből számos egyházi kifeje
zés került át a magyar nyelvbe is. A görög betűk felhasználásával külön 
szláv írást is készítettek (ú. n. glagolita-írás). Ebből lett utóbb az ű. n. 
SiriU-írás, amit még ma is használnak a bolgárok, szerbek, oroszok, rutének. 

A világi történetet fel szokták osztani ó-, közép- és újkorra. Ezt a fel
osztást- olykor az egyháztörténelemben is használják, s ilyenkor kb. a 6—15. 
század időszakát tekintik az egyháztörténet középkorának. Ez a korszak-
megállapítás azonban merőben önkényes. Nincs eléggé indokolt alapja annak, 
hogy az egyház történetében is különválasszuk az ú. n. ő-, közép- és újkort. 
Különösen nehéz az ó- és a középkor határát határozottan megállapítani. 
Igazán nagyjelentőségű korszakválasztó az egyház történetében csak a refor
máció. Ezért leghelyesebb a reformáció előtti és a reformáció utáni egyház
történetről beszélni. A kifejezés megszokottsága folytán beszélhetünk ugyan 
középkori egyházról, keresztyénségről, s akkor általában a reformáció előtti 
nyolc-tíz évszázadra gondolunk. 

12. Az egyház Magyarországon a reformáció előtt. 
1. A MAGYAR NÉP MEGNYERÉSE AZ EGYHÁZ SZÁMÁRA. 

A magyar nép m á r vándorlása alatt többször találkozott a keresz-
tyénséggel. Már a 6. század első felében a Meotisz par t ján végeznek-
közte missziói munká t örmény püspökök. Az ilyen, esetleges meg
nyerést kísérleteknek csak szórványos az eredményük. De a térítő
ket nem bántják a pogány magyarok. Keresztyén rabszolgáik is 
megtarthat ják vallá,sukat. 

Tervszerű misszió csak a 10. század közepén, tehát az új, mai 
tiazában indult. A Bizánc felől irányított misszió kezdeti sikereit 
hamarosan felülmúlta a nyugati egyház térítő munkája . Géza feje
delem megengedte országában a keresztyénség terjesztését. 

Géza 974 táján megkeresztelkedett fiával, Vajkkal együtt. Ö 
még inkább csak politikai megfontolásból támogatta a missziót. 
De fia, István (előbb Vajk) m á r benső meggyőződésből buzgólko
dott; akarta, hogy a magyar nép keresztyén legyen. 

A magyarok ősi pogány vallását alig ismerjük. Alapjában anim^zmus 
'folt; hitték a lélek, a szellemek létét. (Anima = lélek.) Tisztelték a jó és 
tossz szellemeket, az elhalt ősök emlékét. Kiváltképpen tisztelték a házi 
tcsaládi) és nemzetségi szellemeket. Ezen kívül nyomát találjuk az ég és 
W égi testek, a tűz és a víz istenként való tiszteletének is. Egyéb isteni 
lények között kiemelkedően tisztelték a föld és az ég teremtőjét és urát, 
ezt egyedül nevezték „isten"-nek. A magyar ősvallás másik fovonása a 
•sarnánizmus volt; ez szorosan összefügg az előbbivel. Hitték, hogy vannak 
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különös lelki készségű emberek, akik kapcsolatba tudnak lépni a szelletnek
kel, meg tudják őket idézni (igézni). A javas, a táltos, az orvos és a 'égős 
egyaránt sámánt jelöl. Ennek az ős vallásnak a nyomait ma is megtaláljuk 
szokásokban, hiedelmekben, népmesékben, egyes szavakban ípl. a bálvány
imádás eiTilékét őrzi a „vasorrú bába" [ = babaj ] mesealak). 

A magyarok ősi pogány Vallásáról bírt tudomiányos ismereteinktől 
külön- kell választani az újabbkori romantikus elképzeléseket és áltudomá
nyos feltevéseket. Például a „hadúr" a 19. század elejéről származó költői 
kitalálás. (Először Aranyosrákosi Székely Sándor „A székelyek Erdélyben" 
— megjelent 1823-ban — c. eposzában, így: Haddúr.) : 

A magyarok ősi vallása pogány vallás volt. Népünk ősi értékeit meg \ 
kell becsülnünk, de a pogányság nam tartozik ezek közé. Közel járt az 
egyistenhithez (monotheizmus), és viszonylag értékes erkölcsiség kapcsoló
dott vele össze (harcra edzettség, fegyelm,ezettség, a család megbecsülése). 
De a pogányságra eléggé jellemző, hogy a honfoglalás előtt az öreg Almos 
vezért szertartásosan kivégezték, hogy szelleme az utódokba, köztük első
sorban Árpád vezérbe szálljon és őket a honfoglalásban erősítse. ; 

2. ISTVÁN KIRÁLY MISSZIÓI MUNKÁJA. Szent István a 1 
ciuny-i (klüni) reformkeresztyénséget ismerte meg; ennek szelleme 
buzdította az egyház megszervezésében. Munkatársai t is ebből a 
körből toborozta, egyidejűleg több nép (olasz, német, francia stb.> 
fiai közül. A keresztyénségnek azt a formáját igyekezett meggyö
kereztetni, amely az ő korában a legmagasabb volt. De ez a viszony
lag megújhodott keresztyénség is voltaképen a római pápához kötött^ 
római katolikus vallás volt. István király missziói munká jának 
tehát a reformáció adta meg az igazi értelmét. Művének végered-
jnényül az volt a jelentősége, hogy a magyar nemzetet a nyugat i 
egyházba kapcsolta bele, és ezáltal útját készítette Magyarországon 
a nyugat i egyház területén a 16. században elindult reformációnak-

A cluny-i reformkeresztyénségröl lásd a 13. fejezetet. 
Szent István missziói munkáját, amiként a Géza alatt folyt térítést is, 

sajnálatosan zavarta, hogy az szorosan egybefűződött a nyugati kultúra erő
szakos terjesztésével. Ez pedig szükségképpen együttjárt a magyarság magá
val hozott kultúrájának irtásával, vagy legalább is visszafojtásával. iMindez 
azzal függött össze, hogy a keresztyénséget a római katolikus vallás formá
jában hozta be a misszió. Bár ez a keresztyénség még tovább romlott (lásd 
majd a 15. fejezetben), de a nyugati egyház már ekkor m.egérett a refor
mációra. 

A magyar szellem és nemzet önállóságát a történelmi rokonesetek 
bizonysága szerint legalább ily mértékben veszélyeztette volna a keleti egy
házba való bekapcsolódás. 

A magyar népet Isten gondviselésszerűen nevelte délkeleteurőpai hiva
tására; azzal is, hogy a nyugati és keleti keresztyénség határvonalára helyezte. 
Egyfelől bekapcsolta a nyugati egyház vérkeringésébe, másfelől megismer
tette és állandó érintkezésben tartotta vele a keleti keresztyénséget. A magyar
ság megtanulta, hogy van keresztyénség, van egyház római pápa nélkül is. 

Istvánnak csak a nyugati és a keleti keresztyénség között volt válasz
tása. Ennélfogva amikor a nyugati keresztyénséget választotta, nem kötötte 
le a magyar nemzetet egyszersmindenkorra a római katolicizmushoz. Ennek 
révén az ú. n. szentistváni gondolat sem foglalja magában a római katoli
cizmushoz való kötöttséget. Ellenkezőleg: Szent István missziói szándéka-
a reformációban teljesedett be. 

^ 



Szent István egyéni kegyessége is magátóiértetődőet! a korabeli római 
katolikus vallásosság vonásait tükrözi a legendákban; annál is inkább, mint-
iiogy a legendairők minták után dolgoztak. Római katolikus vallásosságának 
egyik sokat emlegetett jelensége, hogy országát Mária pártfogása alá 
helyezte. Ennek ellenére mi is nevezhetjük „Szent István"-nak, mert krisztus-
hitébó'l táplálkozó apostolkodásával a magyar keresztyénség nagyjai közé 
emelkedett. 

István egyházszervező munkájával kapcsolatban ilyen kérdések szok
tak felvetődni: a római katolikus egyháznak adott birtokok állami vagy 
magán eredetűek voltak-e? István király a- sajátjából vagy az állam vagyo-
isából adományozta-e azokat? Ezekben a kérdésekben idó'rendellenesség (ana
kronizmus) van. István király korában ugyanis nincsen a királyi vagyon 
mellett állami vagyon. István látszólag' a saját birtokából adományozott 
a római katolikus egyháznak; valójában a nemzet vagyonából adott. 

A magyar szení korona eredete sem kötötte hozzá a magyar nemzetet 
a római katolikus egyházhoz. A magyar szent korona a magyar nemzeté; 
Istennek pedig a magyar nemzet felöl is az az akarata, hogy tagjai mind 
igazán higgyenek Krisztusban és az evangéliumot tisztán hirdető egyház
hoz tartozzanak. 

3. AZ EGYHÁZ REFORMÁCIÓ ELŐTTI TÖRTÉNETÉNEK 
F ö VONÁSAI. Az egyház Magyarországon a reformáció előtt szer-
ves része volt a nyugati keresztyénségnek, a i'ómai katolikiis egy
háznak. 

a) Történetének ui'alkodó vonása, hogy különös fontassága volt 
az egyházi szervezetnek, a papságnak, a pápától való függésnek. 
A misszió is voltaképen püspökségek alapításával, a papi tized el
rendelésével kezdődött, — nem az evangélium hirdetésével. Mind
untalan visszatérő kérdés volt: hogyan határolják el a király és a 
pápa jogait az egyház ügyeiben. A papság magatar tása többször 
volt nyilvánvaló akadálya a keresztyénség elmélyülésének. 

" b) A kegyesség szempontjából is a nyugati irányzatok szabták 
meg a magyar keresztyénséget. Az Árpád-ház méltó módon gyara
pította a nyugati egyház szentjeinek sorát. Hazánkban is visszhan
got vertek a nyugati keresztyén mozgalmak mind, köztük a keresz
tes hadjáratok, prédikáló s.zerzetesrendek, világmegvető rajongás é j 
egyetemes térítő-készség. 

A vallásosság ál talában templomi vallá.sosság, a templomhoz, 
a mrlseáldozat színhelyéhez és a szabályos formákhoz van kötve. 
A népet szigorú törvényekkel kötelezik a templomba járásra . Ennek 
következtében a magyar nép jelentős hányada maradt közel a po-
gánj'sághoz. A középkor vége felé egyre nagyobb lett a jelentősé
gük a vallásos tái-sulatoknak, de ezek csak a városi lakosság kegyes
ségét élénkítették. 

c) Társadalmi szempontból az egyháznak nem volt egyetemes 
jelentősége Magyarországon. Sem a magyar nép, sem Magyarország 
lakossága nem volt vallásilag egységes a középkoi-ban. Koronként 
ííülönböző csoportosulásban és arányban, de végig az sgész közép-
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koron át bizonytalanná t«tték a magyar társadalom lelki egységét 
ilyen tényezők: a magyarság jelentős része, kiváltképen a paraszt
ság, a pásztor-, halász-nép távolesett a templomoktól; a betelepített 
rokonnépek pogányok voltak; az iszlám a magyarok közt is hódí
tott; a Nyugat- és Dél-Európából beáramlott szekták rövidebb-
hosszabb időre megnyerték a magyarság egyes részeit; a beszivár
gott szlávok és oláhok ragaszkodtak a keleti egyházhoz. A róm^üi 
katolicizmus ezt a bizonytalanságot nem volt képes megszüntetni, 
a magyar társadalmat nem tudta egységesíteni; mégpedig azért 
nem, mert sajátmaga is sokrétű volt; sokrétűvé tette hierarchiája 
{a papirend tagolása, klerikus és laikus megkülönböztetése), kegyes
sége és erkölcsisége (szerzetesi és közönséges élet). 

d) A római katolikus egyházban is beszéltek Jézus Krisztusról 
és m.egváltó haláláról, de nem hangzott tisztán az evangélium. 

a) Vitás, hogy Szent István milyen kiváltságokat kapott a római pápá
tól az egyház szervezésében. Vitás a fó'kegyúri jog terjedelme. Annyi azon
ban bizonyos, hogy a magyar királyok általában féltékenyen őrködtek a nem
zet érdekei felett a római pápák világi hatalmi törekvéseivel szemben. Ebben, 
éppen azok jártak elöl, akik egyébként a római katolikus keresztyénségnek 
buzgó hívei voltak. Pl. Szent László az egyház szervezésében teljes szabad
sággal éit, Zsigmond, Húsz János eliogatőja, 1404-ben törvénybe iktatja 
a király főkegyúri jogát és a placetum regiumot {== királyi tetszvényjog^ 
a király tudta és beleegyezése nélkül a pápa rendeletei nem hirdethetők ki), 

b) II, András (Endre) a vezére az egyik keresztes hadjáratnak (1217!. 
c) A reformmozgalmak közül a legnagyobb hatást hazánkban a val-

dens és a huszita mozgalom érte el, A felvidéki huszitizmusba politikai 
tényezők is beleszóltak, de a délvidéki és erdélyi huszitizmus tisztán vnüást 
missziónak volt az eredménye. Az erdélyi huszitizmus történetében szomorú 
esemény az 1437-i parasztlázadás véxes elfojtása. (V. ö. Kós Karoly: Budai 
Nagy Antal históriája, a Kalotaszeg c, kötetből, és ugyanőtöle: Budai Nagy 
Antal színjáték.) A magyar huszitizmus vezetői kiváló képzettségű papok 
voltak. Az ő munkájuk az első kísérlet a Biblia minél több részletéinek 
magyarra fordítására. 

d) Szent Erzsébet legendájából (az Érdy-kódex nyomán). ,,0r Jézusban 
Krisztusban szerelmetes atyámfiai, miért ez mai napon anyaszentegyház üH 
és tiszteli dicsőséges Szent Erzsébet asszonynak méltóságos ünnepét? Ö nagy-
szent életének és tökéletes jóságos malasztjának, bizony üdvösségre izgató 
példájának és bőséges érdem.es voltának nagy voltáért, kiknek miatta egész 
keresztyénséget és teljes anyaszentegyházat megépítette. Mert nincsen olyan 
rendbéli Adám-fia, akár ez világiak, akár egyházbeliek. urak, hatalmasok, 
szegények, boldogok, szüzek, házasok, özvegyek, szerzetesek, tisztaság és 
penitenciatartők, igazak és veszedelmes bűnösök: kik jó példát, bizony regu
lát, igaz életet nem vehetnének az 5 ez világon való szentséges életéből 
.Annakokáért, ha jól reá gondolunk, ilyen gyarló személynek szerében 
( = rendjében) mását alig találhatjuk írásban, ki mind 6 kisdedségétől fogva 
ugyan ( = úgy) egyesült volna az Oristenhez mind az 5 szent parancso
latainak megtartásában, mind ez világnak megutálásában. Kitől ( = miről) 
akarván valami keveset írnia mi üdvösséges tanúságunk mellé, segéljen 
meg értelemmel és Szentléleknek malasztjával Or Jézus Krisztus az S 
szerelmes szolgáló leányának és " jegyesének érdeméért." ..Történek egy 
napon, mikoron nagy hideg volna, hogy úgy mint senki ne látná, •^inne 



apró maradékokat az vár kapuja elébe az szegényeknek. Es íme eiö! találá 
BZ ö atyja, csodálkozván rajta, ennenmaga mit Járna és hova sietne, meg-
szólítá őtet: Fiam, Erzsébet, hová mégy, mit vissz? Az nemes király leánya, 
mert felette szemérmes vala, nagyon megszégyenlé magát és megijede és 
nem tuda félelmében egyebet mit felelni: ím rózsát viszek. Az atyja kedég 
( = pedig) mint eszes ember meggondolá, hogy nem volna rózsavirágnak 
ideje, hozzá híva és meglátá kelebét ( = kebelét), hát mind szép rőzsavirág 
az asszú ( = száraz), apró portéka. 0 nagy ártatlanság, ó szeplőtelenségnek 
halhatatlan malasztja! Íme az áldott mennyei király nem. hagyá az ő szerel
mes szolgáló leánya beszédét hamisságban, hogy szemérmet ne vallana 
( = hogy szégyent ne valljon), de inkább szentséges voltát isteni irgalmas
ság követné. Azt látván az ő atyja, elcsodálkozék rajta. Ez leányzó, ha 
élhetend vala, mi naggyá leszen! Annakokáért nem akará mivelkedeteiben 
(= cselekedeteiben) megbántani, látván, hogy mind lelki ájtatosságában, mind 
jó mivelkedeteiben Krisztus Jézusnak áhítatos szolgáló leánya volna." (A 
Magyar Irodalmi Ritkaságok XI. sz. kötetéből.) 

Ave salutis hostia. (Középlíori magyar ének, tennmaradt az 1508-ból 
való Nádor-kódexben. Latin eredetije ismeretlen a külföldi gyűjtemények
ben, tehát lehet, hogy magyar eredetű.) Átírva: „üdvöz légy üdvösséges 

'ostya, Istennek tiszta anyjának fia. Mert tégödet hitben látlak. Tisztán és 
teljességgel hiszlek. — Mert te vagy én üdvözítőm. Mind ez világnak 
megváltója, Bizony Istennek szent fia. Ki a keresztfán feszültetek. — 
Mikor a pap az igét elvégezi. Nem állhat kenyérnek állatja {— lényege, 
substantiája), Hanem lészön Krisztus teste. Ki a keresztfán áldoztaték. — 
Én Istenöm tégöd dicsérlek. Leikömmel én felmagasztallak. Szentháromság 
dicsértessék, És az ige miá ( = miatt, által) áldoztassék." 

Temesvári Pelbárt beszédeiből. A Stellariumból ( = Csillagkoszorú): 
„Szűz Mária nevének öt betűje jelenti azt az öt igen nagy jótéteményt, 
amellyel elárasztja a földet. Először az M betű azt jelenti, hogy ő az irgal
masság (misericordia) anyja, s a világ szószólója! Bernát azt mondja: Van-e 
olyan nyomorúság, melyet az irgalmasság anyja el nem tüntetne!? Másod
szor az A betű jelenti, hogy ö az emberi nem szószólója (advocata) s azért 
ö mindenkiért közbenjár az Ürnál. Ezért énekli az egyház: Azért szószólónk, 
fordítsd reánk irgalmas szemeidet! Harmadszor az R betű azt jelenti, hogy 
ö mind az angyali, mind pedig az emberi romlás helyreállítója (reparatrix). 
Ezért mondja Bernát: Ö az a Szűz, aki az egész világ megjavításának mun
kájában résztvett, s aki kieszközölte mindnyájunk üdvösségét, Hs később: 
Boldogságos Szent Szűz, csakis te általad telt meg az ég, vált üressé a 
pokol, te építetted fel Jeruzsálem romjait, s te adtad vissza a várakozó 
szerencsétleneknek az elveszett életet. Negyedszer az I betű jelentése az, 
hogy az egész egyháznak s a világnak a megvilágosítója (illuminatrix), 
Mária nevét úgy magyarázza: Megvilágosító. Mert amint a nap meg
világosít minden csillagot, így Mária kegyelmének és dicsőségének fényé
vel megvilágosít mindeen szentet, angyalt s az egész egyházat, ötödször 
a?- A betű jelentése az, hogy ő minden szükségben a nyomorúság segítője 
íauxiliatrix). Ezért mondja Origenes egy beszédjében: Tudom, úgymond, 
"3 a boldogságos Szűznél jámborul kopogtatunk, szükségünkben nem hagy 
magunkra, m,ivel könyörületes és malaszttal van tele. Ezért nem tudja meg
állni, hogy ne könvörűljön meg azon, aki segítségül hívja az ö nevét." 
(A Magyar Irodalm'i Ritkaságok VI. si. kötetéből.) 
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13. A pápai hatalom kiíejiődése és hanyatlása. 
1. A NYUGATI CSÁSZÁRSÁG FELÜJÍTÁSA. A nyugatrómai 

birodalom és ezzel a császárság megszűnése (476) ki tűnő lehetőséget 
adott a pápák ha ta lmának kifejlesztésére. Hiszen Rómában m Itáliá
ban a pápa volt az egyetlen állandó tekintély; az ő szavára hallgat
tak még világi, politikai kérdésekben is. A népvándorlás zűrzavarai
nak csillapodásával í. (Nagy) Gergely pápa (590—604) rakta le alap
jait az addig megszerzett egyházi birtokokból a különálló egyházi 
(pápai) államyiak. 

A 8. század közepén a pápaság az egyre erősödő frank biroda
lommal kötött szövetséget. Először a pápa elismerte Pippin törvény
ellenesen megszerzett királyságát;, ez viszont hálából a longobar-
doktól elfoglalt itáliai területeket a pápának adományozta. Ezzel 
valósággal is megalakult az egyházi állam, a pápa pedig világi urai-
kodó lett. A következő lépés az volt, hogy í í í . Leó pápa Nagy 
Károly frank királyt 800 karácsonyán császárrá koronázta. Ezzel a 
nyugat i római császárságot újra helyreállították, de ezt a császári 
méltóságot és koronát már a pápa adományozta. Ebben az értelem
ben lett ez az új császárság római császárság. A pápák pedig ezt most 
m á r úgy értelmezték, hogy minden világi hatalom tőlük szármáz-k. 

A pápák világi uraimi igényeinek igazolására ebben az időben Kelet
keztek különféle koholt és hamisított irat-gyűjtemények. így a 8. század 
közepén az ú. n, Donatio Constantini; ez azt akarta igazolni, hogy már 
Nagy Konsztantinosz ruházta rá a pápákra a birodalom nyugati része fölötti 
uralmat. Ebben voltak eredeti okmányok is, és ezek mellett a hamisítottak 
is az eredetiség látszatát nyerték. Ez a gyűjtemény már azt akarta igazolni, 
hogy a pápa az egész föld ura: népek, papok, királyok egyaránt neki van
nak alárendelve. — Ezeknek az iratoknak hamis volta csak a 15. és 16. 
században derült ki. A. hamisítványt először I. Miklós pápa (858—867) hasz
nálta fel. 0 már azt mondta: „A pápa szava Isten szava; amit tesz, azt 
Isten teszi." Ugyancsak ő idézte elő a második nagy szakadást (szkizmát) 
a nyugati és keleti egyház között (867-ben.) [Ai első szakadásról 1, a 1!. 
fejezet 1. pontját,) 

2. KÜZDELEM AZ EGYETEMES URALOMÉRT. A nagy frank 
birodalom. részeki~e bomlása után a császári méltóságot a német 
királyok szerezték meg. Ezek hata lmukat azzal igj'ekeztek meg-
szilárdít.ani, hogy a püspököknek és apátoknak nagy hűbétbir toko-
kat adománj/oztak (ezt I. Nagy Ottó kezdeményezte). Ezzel a snaguk 
b i r tokán világi fejedelmekké lettek, de viszont mint hűbéresek h.ű-
séget fogadtak a királynak. A pápák azonban a r ra törekedtek, hogy 
a püspökölíet kiszakítsák az ura lkodóknak alárendelt helyzetükbőt, 
de amellett a világi bir tokaikat is megtartsák, s ezzel az egyház 
hata lmát gyarapítsák. A pápák e törekvésüknek a burgundi-Cíwny 
(olv.: Klüni) kolostorából kiindult reform-mozgalomban nyertek 
hathatós támogatást. 

A cliuiy-i reform eredetileg csupán a szerzetesi élet szigorítá
sára szorítkozott. Utóbb már céljául tűzte k i az egyháznak a világi 



hata lom befolyása alóli felszabadítását. Különösen erősen küldöt t 
az ellen, hogy világiak adományozz-anak egyházi állásokat és iktas
sanak b e egyházi személyeket (invesztitúra). Már az ilyesmit is 
bűnös megvesztegetésnek (szimonia) minősítették. A német királyok 
eleinte maguk is segítették a cluny-i szellem terjedését, de ezzel 
tulajdonképpen saját ellenfelüket erősítették. Víí . Gergely pápa 
(1073—1085) végre elérkezettnek látta az alkalmat, hogy nyíl tan 
szembeszálljon az invesztitúrához ragaszkodó IV. Henrik német 
királlyal. Az engedelmeskedni nem akaró Henriket a pápa átokkal 
sújtotta és népét feloldozta az alattvalói hűség alól. Henr ik kény
telen volt mj-egalázkodni és vezekléssel elnyerni az átok alóli fel
oldozást (Canossa várában, 1077). Ez a pápa nagy sikere volt. Úgy 
látszott, elérte kitűzött célját; hogy a pápa legyen nemcsak az egy
ház, hanem az egész világ legiőbb ura, aki uralkodókat foszthat 
meg trónjuktól és alattvalóikkai is ő rendelkezik. De mégsem sike
rült ezt a célt elérnie; IV. Henr ik utóbb felülkerekedett . VH. Ger
gely Rómából menekülni volt kénytelen, és száműzöttként halt meg. 

VII. Gergely kétségtelenül a legnagyobb pápák egyike volt, 
mert valóban nagy, bá r az egyház hivatásával össze nem egyeztet-
hető célért teljes odaadással, sőt önfeláldozással küzdött. 

A frank birodalomban kialakult hűbéri rendszer az egyházban is érvé
nyesült. A földesúr a saját birtokán épített templomnak, kolostornak is 
tulajdonosa, ura maradt; annak papját, illetve apátját ő nevezte ki. Maga
sabb tokon az uralkodók ugyanígy jártak el a püspökségek, illetve nagyobb 
apátságok betöltésénél. Az egyház ilyen módon függő viszonyba került a 
világi iiatalmaktól. Viszont ezek meg is védték az egyházi személyeket 
mások beavatkozásával, erőszakoskodásával szemben (patrónus, védőár, kegy
úr). Nagyjában ez a rendszer honosodott meg hazánkban is. 

Az invesztitúra körüli harc előzményeihez tartozik az, hogy a német 
királyok több ízben maguk nevezték ki és iktatták be a pápákat is. Ezért 
II. Miklós pápa 1059-ben elrendelte, hogy a pápát ezután kizárólag a bíbo
rosok (kardinálisok), vagyis ezen a címen a legmagasabb egyházi méltóságot 
viselő papok testülete választja. Ezzel a világiak befolyását -gyekeztek a 
pápaválasztásból kirekeszteni. 

Gyakran előíorduit, hogy magasabb jövedelmű egyházi állásokat 
pénzért vagy más ellenszolgáltatásért szereztek meg egyesek. Ezt nevez
ték szim.oniának (simonia, az .Ap. Csel. 8, 18—20-ban említett Simon varázsló
ról, aki pénzen akarta megszerezni a-z apostoloktól a Szentlélek ajándékozásá
nak hatalmát). Később már minden, világi emberek által végzett invesz
titúrát (egyházi állásba való beiktatást) is szimoniának bélyegeztek. Ért
hető, hogy az uralkodók az invesztitúra jogáról nem voltak hajlandók le
mondani, és még az olyan komoly keresztyén hitű uralkodó is, mint 
I. (Szent) István magyar király, a cluny-i reformnak csak a szerzetesek és 
^ papság é'etének és az egvház belső erősödésének emelésére irányuló 
törekvéseit tám.ogatták. 

A cluny-i reform s főként VI!. Gergely szigorú intézkedéseket tett 
? .P̂ ;,Pok nőtlenségének (cölibátus) megtartására. Ezt a követelést ugyanis 
'_Jj°'™zben_ nem vették túlságosan szigorúan. Mindazáltal még később is. 
akadtak nős papok s ezt a febőbb egyházi hatóságok megttfrték. 



VII. Gergely Magyarország íeiett is próbált, világi hatalmai fzerezni, 
lÜ74-ben ezt írta I. Gézának: „Magyarország a római anyaszentegyház Szent 
István altal Szent Péternek minden joggal és hatalommal felajánlott és 
alázatosan átadott tulajdona." VII. Gergely igényével szemben még a 
„Szent"-té magasztalt I. Lá szíó király is IV. Henrikkel szövetkezett s £z ő 
„ellenpápájához" csatlakozott, 

VII, Gergely után az invesztitura-harc kiegyezéssel végződött; külön
választották az egyházi és világi invesztitúrát (a wormsi konkordátum, 
megegyezés, 1122). E szerint a püspököket és apátokat egyházi testületek 
(káptalanok) választják, és végzik a pásztorbottal és gyűrűvel való faeikta-
iást, az uralkodó pedig a jogarral csupán a világi hatalmat adja nekik. 

3. A P Á P A I HATALOM TETŐPONTJÁN. Amit VII. Gergely 
nem tudott elérni, az sikerült az egyénileg nem olyan kiváló, de 
szerencsésebb III. Ince pápának. Az ő pápasága (1198—1216) a pápai 
hatalom tetőpontját jelenti. Németországon kívül Francia- és Angol
ország belső ügyeibe is beleszólt és megalázta királyaikat. Magyar
országon is többször beleavatkozott Imre és András viszályába. 
Nyíl tan hirdette, hogy minden világi ura lkodó a pápa hűbérese . 
A pápa pedig „kisebb ugyan Istennél, de fölötte áll minden 
embernek." 

III . Ince ha ta lmának legfényesebb megnyilatkozása a 4. lateráni 
zsinat volt (1215). Ezen kétezernél több magasrangú egyházi vezető 
hódolt a pápa előtt. A zsinat több fontos határozatot hozott az egy
házi tanításról és az eretnekségek ellen. 

Angolországban ,,Országnélküh" János királynak III. Ince részéről tör
tént megalázása azt eredményezte, hogy a parlament a királlyal és az idegen 
beíolyással szemben a híres Magna Charta-ban (1215) biztosította az ország 
alkotmányát és szabadságát. 

4. A HANYATLÁS. A pápai hata lom hanyatlását a nemzeti 
szellemnek felébredése idézte elő. Éz először Franciaországban 
jelentkezett. IV. (Szép) Fülöp francia kirá ly már a nemzeti gon
dolatra támaszkodva szállt szembe VIII. Bonifáciusz pápával, aki 
újra megkísérelte, hogy a pápa hatalmát egyházi és világi téren 
egyaránt korlát lanul érvényesítse. , ,Unam sanctam" kezdetű bullá
jában (1302) valósággal isteni dogmaként jelentette ki azt a merész 
állítását, hogy a római pápának való engedelmes alávetettség min
den ember számára föltétlenül szükséges az üdvösséghez. Fü löp 
azonban súlyosan megalázta a pápát, sőt azt követelte, hogy egyete
mes zsinat vonja őt felelősségre. Ezzel először .szólalt meg az a gon
dolat, hogy a legfőbb egyházi hatalom nem a pápa, hanem az 
egyetemes zsinat kezében van. 

Nem sokkal utóbb IV. Fülöp a r r a kényszerítette a pápát (V. 
Kelement), hogy székhelyét Rómából a franciaországi Avignon-ha 
{olv.: Avinyon) tegj'e át. Közel hetven évig (1309—1377) tartott ez 
az avignoni pápaság, a pápák ú. n. „babiloni fogsága", a legmé
lyebb megaláztatás ideje. Ez volt a következménye annak, hogy a 
pápaság egyetemes ura lomra tört és a hatalomért versenyre kelt a 



világi uralkodókkal . A pápasággal együtt az egyház tekintélye is 
súlycffi csorbát szenvedett. 

VIII, Bonifáciusz pápa (1294—1303) az „Unam sancturn" kezdetű buliá-
ban a pápa egyetemes uralmát a két kardról szóló s már korábban is han
goztatott elmélettel indokolta. Jézus elfogatásakor a tanítványoknál két 
kard volt (Luk. 22, 38). Ezt a pápák már régebben úgy értelmezték, hogy 
az egyik kard a lelki (egyházi), a másik pedig a világi (testi) hatalmai 
jelképezi. Mind a kettővel az egyház rendelkezik, de a világi hatalom kard
ját az egyház forgatásra átadja a királyoknak, fejedelmeknek. Ezek azon
ban természetesen alá vannak rendelve az egyházi hatalom kardját kezelő' 
püspököknek, illetve a pápáknak. — Az említett íráshelyből természetesen 
ilyen értelmet kikövetkeztetni nem lehet. Jézus éppen ellenkezőleg azt 
mondta tanítványainak: „A pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a 
nagyok hatalmaskodnak rajtok. De ne így legyen közöttetek; hanem aki-
közületek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok . . ." (Máté ev. 2, 25—28). 
— I. (Nagy) Gergely óta a pápák ugyan szeretik ezt az alázatos jelzőt 
használni: „Isten szolgáinak szolgája" (servus servoru.m Dei); de ez nem 
egyéb szépen hangzó címnél, a valóság homlokegyenest ellenkező ezzel! 

A pápai hatalom hanyatlása előtt a pápák Magyarországon is erő
szakolták hatalmi igényüket. IV. Miklós !290-ben a pápa hűbérurasága címén 
maga akart rendelkezni a magyar koronáról. Az Arpád-ház utolsó fiágr 
sarja ellenében Anjou Károly volt a jelöltje. VIII. Bonifáciusz hasonló
képen lII. Endre uralkodásában a pápa hűbérúri jogának sérelmét látta. 
László és Károly Róbert vetélkedésében bíróvá tette magát (v. ö. Luk. 
12, 14). A hatalmiával való visszaélésre jellemző, hogy István kalocsai érse
ket az Anjou-ellenes párthoz szító magyar ferencesek, dominikusok. és 
páíosok megrendszabályozására utasította. 

t4. A keresztes hadjáratok. A szerzetesség változásai. 
L A KERESZTES HADJÁRATOK. Az egyházi vallásos és a 

világi gondolkodás keveredésének sajátságos te rméke a 11—13. szá
zadban a keresztes hadjáratok sora. Miután az arabok ura lmát az 
iszlámot felvevő törökök váltották fel, ezek a ..Szentföld"-re zarán
dokló keresztyéneket minden módon zaklatták és üldözték. Közben-
bekövetkezett a keleti és nyugati egyház végleges elszakadása (1054). 
A görög császárok azonban nem bír tak megküzdeni az egyre fénye-
getőbb török veszedelemmel, ezért az egyházi ellentétek ellenére 
s nyugati keresztyénséghez, sőt a pápához fordultak segítségért. 
íí- Orbán pápa lelkesen felkarolta a gondolatot (1095), s ennek 
eredménye volt az első keresztes hadjárat . Ez szép sikereket is 
hozott-^ még Jeruzsálemet is sikerült a keresztes hadaknak elfoglal-
niok (1099). A további ha t főbb keresztes hadjárat eredményei m á r 
soványabbak voltak, sőt később, a kezdeti eredmények is elvesztek. 
Az egyik hadjárat pedig egyenesen a bizánci (görög) császárság 
elleni támadássá vált. Koristantinápolyban „lat in császárságot" szer
veztek (1204), s ezt III. Ince pápa is jóváhag5H:a. Egy kisebb Jelentő
ségű hadjáratot vezetett II. Endi'e magyar kirá ly is. 



A keresztes hadjáratokat részben komoly vallásas lelkesedés 
•hívta életre. A cél az volt, hagy a „Szentföldet" felszabadítsák a 
„hi tet lenek" u ra lma alól. De nagyon sok volt az alantas indíték is: 
ka landvágy és könnyű meggazdagodás reménye. A pápák pedig 
'búcsúval, vagyis az egyházi büntetések elengedésével biztatták az 
embereket a részvételre. A hadjáratok következményei közé tarto
zik az ereklyék gyűjtésének és babonás tiszteletének nagy fel
lendülése. A keresztes hadjáratok nemhogy közelebb hozták volna 
a keleti és nyugati egyházat, hanem még mélyebbé tették a szaka
dást. A pápák ugyanis a meghódított területre a maguk ura lmát 
terjesztették ki. Ez, és különösen Konstantinápoly elfoglalása, a 
görögökben elkeseredést és gyűlöletet keltett a „.szabadító" nyuga
tiak iránt. 

Másrészt a keresztes hadak tagjai megismerték, hogy van ke-' 
resztyénség pápaság nélkül is. Ez sokakat megértésre és türe lemre 
indított a másval lásúak iránt, viszont bizalmatlanságra is a pápák 
hata lmi törekvéseivel szemben. Egyelőre azonban a pápaság a maga 
tekintélyének a fokozására tudta kihasználni a keresztes hadjáraío- •_ 
k a t is. Sőt az a felfogás alakult ki, hogy ha a hitetlenek elleni fegy- ^ 
veres harc az Istennek tetsző dolog, akkor ugyanígy lehet íegyvert__^ 
fogni az egyház belső ellenségei, az éretnetek ellen is. Különben 
pedig éppen a keresztes hadjáratok révén jutottak el egyes eretnek
ségek Keletről Nyugatra is. 

A keleti és nyugati egyház elszakadásában a pápa és a konstantiiiá- -i 
polyi pátriárka már említett hatalmi vetélkedése mellett tanításbeii ellen- ^ 
tétek Js hatottak, A legfontosabb ezek közt az, hogy a nicéa-konstantiná-
polyi hitvallást a nyugati egyház azzal a toldással fogadta el, hogy a Szent
lélek az Atyától és a Fiútól származik. Ezt az ,,és a Fiútól" (Filioque) tol
dást a keleti egyház a hitvallás meghamisításának és eretnekségnek tekinti 
mindmáig. Ezt már a 867-ben bekövetkezett szakadáskor (szkizma) "Fótiosz j 
konstantinápolyi pátriárka is hangoztatta. Ezenkívül nagy jelentőséget tulaj- \ 
donítottak még a keleti és nyugati egyház különböző böjti szabályainak; 
a keleti egyház a nó'tlenséget (cölibátust) csak a püspököktől kívánta mog, 
a papoktól nem stb. Ezeket az ellentéteket az 1054-ben bekövetkezett vég
leges elszakadáskor Kerulárlosz Mihály konstantinápolyi pátriárka újra 
felsorolta. 

Az ellentétek a két egyház között voltaképen nem voltak olyan nagyok. 
hogy ne lehetett volna azokat kölcsönös jóakarattal elsimítani. Amikor 
azonban a keleti egyház a nyugati keresztyénség segítségére szorult, ebben 
az önzetlen keresztyén segítő szeretet helyett erősebb volt a keletiek gyön
geségét kihasználni akaró m.ohó hatalmi vágy, és ez végeredményben a 
keresztyénség egészének okozott helyrehozhatatlan kárt. 

A keresztes hadjáratoknak a szorosabb egyházi jelentőségük és követ
kezményeik mellett nagy hatásuk volt gazdasági, társadalmi, művelődési 
téren is. 

2. A SZERZETESSÉG Ü J FORMÁI. A keresztes hadjáratok 
kora egyúttal a szerzetesség fellendülésének a kora. A cluny-i 
reformmozgalom óta új szerzetesrendek is keletkeztek. Ezek a szer
zetesi éld; szigorítására, részint pedig a világtól való teljes elzárkó-
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zés helyett a vi lágban való munkára , hasznos szolgálatra töreked
tek. Legjelentősebb volt az új szerzetesrendek között a ciszterciek 
rendje. Ez a Benedek (bencés)-rendbői vált ki a 11. század végén. 
Fellendíilését Clairvauxi (ejtsd; Klervói) Bernátnak köszönhette. 
Clairvauxi Bernát a szerzetesi vallásosság jellegzetes képviselője. 
Pápa is lehetett volna, de ő egyszerű szerzetes akar t maradni . Ke
gyességét a Krisztusért való misztiktis lelkesedés jellemzi. Ebben, 
értékes evangéliumi és bántó, az evangéliumtól idegen elemek ke
verednek; 

A keresztes hadjáratok során keletkeztek az egyházi lovag
rendek. Ezekben a szerzetesi aszkétikus és a világi lovagi életesz-
meny kapcsolódott össze. A szentföldi zarándokok védelmét, betegek 
ápolását tűzték ki céiukul. A két legfontosabb lovagrend volt a 
János-lovagok (Johanniták) és a íempíomosok rendje. 

A ciszterciek nevüket első klastromulí, a íranciaországi Citeaux (ejtsd: 
szitó) latin nevétől (Cistercium) nyerték. — 12. század elején keletkezett 
ugyancsak Franciaországban a premontreiek papi rendje (nálunk iehér öltö
zetükről „fehér-papok''nak nevezik őket). — A 13. század közepe táján 
keletkezett az egyetle.n magyar alapítású szerzetesrend; a pálos remeték 
rendje. 

Clairvauxi Bernát (rnegii. 1153) lelkes • buzdításának eredménye volt 
a második keresztes hadjárat. A pápák világi uralomra törekvését helytele
nítette. Tanítványának III. Eugenius (Jenő) pápának azt ajánlotta, legyen 
Péter apostol alázatos utódja, de ne akarjon Nagy Konsztantinosz utódja 
(császár) lenni. Luther Márton azt írta, hogy Bernátnak ezt az írását min
den pápának emlékezetből kellene tudnia. (A keresztyén ember szabadsáv 
gáró! c. irata elé X. Leó pápához címzett levelében,) A pápák azonban 
nem fogadták meg az alázatosságra intő figyelmeztetést. 

3. A KOLDULÓ SZERZETESRENDEK. A 13. század elején 
keletkeztek a kolduló szerzetesrendek. Ezeknek a forrása az a tö
rekvés, amely az igazi keresztyénséget Krisztusnak és az apostolok
nak az egyszerűségben, szegénységben való követésével aka r t a meg
valósítani. Csakhogy ez a törekvés ellenkezett a pápaság ha ta lmi 
céljával, azért az első ilyenfajta mozgalmat, Valdes (olv.; Vald, 
latinosan: Valdus) lyoni kereskedő mozgalmát, eretnek.ségnek bé
lyegezték és erőszakkal elfojtották. 

Amikor azonban Olaszországban Assisi (ejtsd: Assziszi) Ferenc 
hasonló mozgalmat kezdett, akkor az egyház (IIL Ince pápa) ar ra 
kényszerítette, hogy követőiből szerzetesrendet alakítson. így kelet
kezett az Assisi Ferencről elnevezett Ferenc-rend (ferencesek, 
franciskánusok, minoriták), az első ú. n. kolduló rend. Ennek tagjai 
a szegénységet csakugyan annyi ra komolyan vették, hogy semmi 
vagyonuk nem lehetett és élelmüket kéregetéssel szerezték. 

A második nevezetes kolduló rend: a spanyol Domonkos által 
alapított domonkosok rendje (dominikánusok) m á r kezdettől fogva 
nem vette ennyire szigorúan a szegénységet, hanem inkább az eret
nekek felkutatása és megtérítése volt a célja. A prédikálok rendjé
nek is nevezték. " 
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A szerzetesrendek legfeljebb színesebbé tették a középkori egy
házat, de azt nem reformálhatták meg, mert maguk is engedelmes 
eszközei voltak a pápáknak, a keresztyénség lényegét pedig az 
evangélium mér téke szerint mellékes dolgokban látták. 

Valdes (Péter keresztneve csak halála után másfél évszázaddal buk
kant fel, tehát bizonytalan) az 1176. évi éhínség idején Máté ev. 10. feje
zetének hatására a szegények közt osztotta szét vagyonát, és a hozzá 
hasonló gondolkozásúakból társaságot szervezett. Ezek a valdensek (v. 
valdiak), mivel az egyház üldözte őket, maguk is egyre határozottabban 
szembefordultak az egyház bizonyos tanításaival és intézményeivel. De ezért 
még nem tekinthető ez a mozgalom a reformáció előkészítőjének, mert az 
evangélium igazi tartalmát nem ismerte fel. -^ Az Észak-Olaszországban 
megm.aradt valdensek a 16. században a reformáció svájci irányához csat
lakoztak, bár nevüket mindmáig megtartották. 

Assisi Ferenc (sz. 1182, raegh. 1226) a reformáció-előtti keresztyén
ség egyik legrokonszenvesebb alakja. Öt is egy Máté ev. 10. fejezetéről 
hallott prédikáció indította arra, hogy a szegénységgel, az ő „menyasszo
nyával" eljegyezze magát. Mélyen érző kedélyű, az emberek és Isten min
den terem.tménye iránti határtalan szeretet töltötte el egész egyéniségét. 
Sok kedves legenda színezte ki még jobban ezeket a vonásokat (pl. a mada
raknak prédikált s azok áhítattal hallgatták). Alázatossága és egyházi fel
jebbvalói iránti feltétlen engedelmessége tartotta vissza attól, hogy egyház
ellenes eretnekséggé váljék rajongó lelkesedése a szegénységért. (Az Assisi 
Ferencről szóló legendákat tartalmazó Fioretti = Virágocskák c. munka 
Tormay Cecília magyar fordításában olvasható. Ebben van Assisi Ferenc 
természet-rajongását annyira jellemző híres Nap-himnusza is.) A teljes evan
géliumi keresztyénséget ő sem érte el. 

"A kolduló rendek női rendeket is létesítettek. A velük együtt érzŐ 
laikusokat pedig kolostorban való lakás nélküli ú. n. harmadik rendben 
szervezték (tertiariusok), A ferencesek harmadik rendjének volt a tagja 
a thüringiai Wartburg várába került Arpádházi (Szent) Erzsébet (megh. 
1231), II. Endre magyar király leánya. 

Kolduló rend volt mégegyebekközt az Ágoston-remeték rendje; ennek 
tagja lett később Luther Márton. 

15. A tanítás és vallásosság a nyugati egyházban. 
1. A TANÍTÁS. Az egyházi tanítás legfontosabb tételeit a 4, és 

5. századi egyetemes zsinatok állapították meg. A nyugati egyház 
már nem sok újat alkotott ezen a téren. Inkább arra törekedett, 
hogy az egyház, vagyis a pápa parancsainak mindenki engedelmes
kedjék, A hit helyét az egyház iránti engedelmesség foglalta el. 

A tanítás terén legfontosabb újítás volt az oltári szentségről 
(úrvacsora) szóló dogma megállapítása. E szerint a misében a pap 
áldása következtében a kenyér és bor átváltozik Krisztus testévé 
és vérévé, és az is marad. Ez az ú. n. transsuhstantiatio (olv.: 
trans,szubtanciáció, nem szerencsét magyar szóval: átlényegül és); 
4 lateráni zsinat (1215) tette hivatalos dogmává. A 12. század óta 
tanították, hogy hét szentség (sacramentum) van: a keresztség, bér
málás, oltári szentség, bűnbánat (gyónás és feloldozás), utolsó kenet, 



papszentelés és házasság. I. (Nagy) Gergely pápa óta általános a 
tisztító tűzről szóló taní tás (purgatórium). E .szerint a meghal tak 
lelkei itt szenvedik el bűneik büntetését, míg teljesen meg nem tisz
tulnak. É r tük bemutatot t miseáldozattal meg lehet rövidíteni szen
vedésüket. 

Ezeknek az új tanításoknak az Űjszövetségben semmi alapjuk 
nincs. Az egyház tehát ezekkel veszedelmesen elhajlott az evan
géliumtól. 

2. A SKOLASZTIKA. A 11—15. századbeli egyházi tudományt 
skolasztikának nevezik. Az elnevezés a latin schola = iskola szóból 
származik. Ezt a tudományt ugyanis kezdetben egyes iskolákban 
művelték; később pedig a jelentősebb iskolákból fejlődtek ki az 
egyetemek (universüas). A skolasztika az egyhá.z tanítását, a hitet 
a bölcselet (filozófia) segítségével akar ta érthetővé tenni. Jelszava 
volt: hiszek, hogy megértsem (credo, ut intelligam). Bizonyításában 
tekintélyekként felhasználta a Szentírást, az egyházi atyákat, zsi
nat i határozatokat, pápa i rendeleteket, valamint az észszerű érve
ket. A skolasztikus tudományt különösen a kolduló szerzetesrendek; 
a ferencesek és domonkosrendiek művelték. A legnagyobb skolasz
t ikus filozófus és teológus Aquinoi (ejtsd: Akvinói) Tamás olasz 
domonkosrendi szerzetes volt (megh. 1247). 

A középkori tudományt és művelődést az. egyház ápolta és irányította.. 
Ezért az élet minden területén érvényesült az egyház befolyása. £1 kel! 
ismerni az egyháznak ezen a téren végzett nagy munkáját és szolgálatát, 
de meg kell látni- azt is, hogy ez sok tekintetben megkötötte és akadályozta 
a tudományok szabad kiboniakozását. Végeredményben minden tudomány
nak a teológiát kellett szolgálnia. (Philosophia est ancilia theologiae = a filo
zófia a teológia szolgálója.) 

A leghíresebb egyetem a párizsi volt. Ennek teológus tanárai- sokszor 
mondtak véleményt és ítéletet az egyházi tanítás vitás kérdéseiben. Ezt 
és még több más híres külföldi egyetemet (Bécs, Krakó, Pádova, Bologna 
stb.) a reformáció előtti időben magyar tanuló ifjak is látogatták. Magyar
országon az első egyetemet Nagy Lajos király alapította Pécsett (1367). 
Ez és a később keletkezett óbudai és pozsonyi egyetem is csak rövid 
életű volt. 

Nem lehet, azt mondani, hogy a reformáció előtti egyház nem törő
dött a Szentírással. A skolasztikusok sokat hivatkoztak a Szentírásra, 
idézgették, magyarázgatták. Nemzeti nyelvű bibliafordítások is keletkeztek 
már a reformáció előtt. A hiba azonban az volt, hogy a Szentírást vele 
egyenrangú más tekintélyek homályosították el: a bizonytalan, sőt sokszor 
' ^Szentírással ellenkező hagyomány, az ész (bölcselet), különösen a pogány
görög Arisztotelész bölcselete. Az egyház pedig a Szentírásnak csak azt 
a magyarázatát tartotta helyesnek, amely ezekkel az egyéb tekintélyekkei 
összhangban volt. Ezért nem juthatott el a Szentírás, különösen pedig az 
evangélium igazi tartalmának tiszta megismeréséhez, sőt attól nagvon is 
eltévelyedett. 

Az első nagy jelentőségű skolasztikus teológus Canterbury-i Anselmus 
(olv.: Kenterböri Anzelmusz, megh. 1109) volt. Híres m.unkája: Cur Deus 
homo? (Miért lett Isten emberré?) evangéliumi szempontból is méltánylást 
erdemei, — Aquinoi Tamás lett a római egyház hivatalos tanítója, akinek 
a rendszerét m.a is minden római katolikus főiskolán tanítani kell. , 



A skolasztikusok észszerű és száraz tudományánál mélyebben és köz-
vetienebbül szólalt meg a Krisztust kereső vallásosság egyes misztikusok
nál. Nevezetesebb misztikusok a 14. században: Eckhart mester (megh. 
1327), Tauler János (megh. 1361). Utóbbinak és még egy ismeretlen német 
misztikusnak az írásait Luttier Márton is szívesen olvasgatta. Ugyancsak 
misztikus jellegű a reíorm.áció eló'tti idő' egyik legértékesebb építő irata,. 
Kempeni Tamás (latinosan; Thomas a Kempis) „Krisztus követéséről" (De 
imitatione Christi) szóló könyvecskéje a 15. század második feléből. — 
Persze, azért a misztika sem volt tiszta evangéliumi keresztyénség. Nagyon 
is sok volt benne az emberi ,,vallásosság", vagyis az az igyekezet, hogy 
az -ember saját erőfeszítésével jusson el az Istennel való egyesülésre, a 
Krisztusban megnyugvó, szemlélődő életre. 

3. ERETNEKSÉGEK ÉS AZ INKVIZÍCIÓ. Az egyház féltéke
nyen vigyázott arra, hogy belső egységét az övétől eltérő tanítások
vagy életformák ne veszélyeztessék. Mégis támadtak a 12. században 
különféle, az egyházzal való elégedetlenségből fakadó veszélyes 
mozgalmak. Ezek részben a keresztes hadjáratok révén kerültek 
Keletről Nyugatra. Ilyen keleti eredetű eretnekség volt a katharo-
szok (a. m. tiszták) szektája. Ugyancsak eretnekségnek minősítette 
az egyház a francia Valdes egyszerűséget és szegénységet követelő 
mozgalmát. 

Az egyház erőszakkal igyekezett ezeket a mozgalmakat elfoj
tani. A délfranciaországi kartharoszokat (albigenseknek is nevez
ték őket, Albi ról) a hitetlenek elleni keresztes háborúk pél
dájára ugyancsak keresztes háborúkkal irtották ki. A 13. század
ban pedig megszervezték az iiikvizíciót (eretneteket kutató intéz
mény) és azt leginkább a domonkosok rendjére bízták. Ez azután 
felkutatta, kegyetlen kínzásokkal vallatta az eretnekséggel vádolta-
kat; akit pedig bűnösnek találtak, azt rendszerint halállal sújtották 
(máglyán égették meg). 

Az egyház maga is súlyos tévedésbe esett, amikor a tévedése
ket, eretnekségeket nem a tiszta evangéliumi tanítással és élettel, 
hanem az egyházhoz nem méltó erőszakkal akarta elfojtani. 

4. AZ ALTALÁNOS VALLÁSOSSÁG. Az egyház a nép nagy 
tömegeit elsősorban az istentiszteleten (másén) való részvételre 
kényszerítéssel igyekezett nevelni. Az' istentisztelet nyelve azonban 
a népnek érthetetlen latin volt. Ezért a nép inkább csak a színes 
ruhákban, nagy dísszel, titokzatos mozdulatokkal végrehajtott szer
tartást látta és -azt érezte, hogy az oltárnál valami számára meg
foghatatlan csoda megy végbe (átlényegülés). A prédikáció nem volt 
szerves része az istentiszteletnek; de azért különösen a kolduló szer
zetesek sokat prédikáltak a nép nyelvén, habár nem is mindig épí
tőén. A 15. század európaszerte híres egj^házi szónoka volt a magyar 
Temesvári Pelhárt. 

A szentségek között a bűnbánat (penitencia) volt a legfontosabb 
nevelő eszköz. A 4. lateráni zsinat elrendelte, hogy minden hívő 
évenként legalább egyszer köteles gyónni. A gyónást követnie kel-



lett a bűnökér t kirótt eiégtételszerzö jó cselekedevek elvégzésének; 
ettől függött a feloldozás. Ezzel volt összefüggésben a oúcsú, vagyis 
a bűnökért kirótt büntetések elengedése valamilyen jó cselekedet 
ellenében (pl. alamizsna, zarándoklat, keresztes hadjára tban való 
részvétel, utóbb már egyházi célra adott pénzösszeg, alapítvány stb.). 

Az egyház az emberektől csak bizonyos külső cselekedeteket, 
engedelmes-séget követelt, de az igazi hittel nem sokat törődött, 
hiszen ennek a feltételét: a tiszta evangéliumot sem nyújtotta. Ezért 
a nép lelkében elburjánzott a téves és hamis hit: a babonaság. 
Különösen megdöbbentő volt a boszorkányokban való hit, és ezt az 
egyház is táplálta a kegyetlen boszorkányüldözésekkel. 

Az emberek lelkét i lyen módon rémületben tartó képzelt és 
valódi veszedelmek (éhínség, ragályok, háborúk) ellenében a babo
nás nép a szenteknél és holmi csodatevő szerekben (képek, erek
lyék) keresett segítséget, de hiába. Amire igazán szüksége volt: a 
Jézus Krisztusról szóló tiszta evangéliumot nem ismerte meg. 

A magyar búcsú szó rokon a bocsát, bocsánat szavakkal (latinul: 
indulgentia = elengedés, büntetéselengedés). — A búcsú alapja az egyház 
e;ső századaiban meghonosodott fegyelmezési rend, hogy a kirekesztett 
bűnösöket csak hosszú vezeklés után fogadták újra vissza az egyházba. 
Utóbb minden bűnt vezekléssel kellett jóvátenni. Később felbukkant az a 
gondolat, hogy a nagyobb büntetést könnyebb, de az egyháznak hasznos 
ellenszolgáltatással, pl. pénzzel lehet megváltani (amint pl. ma is bizonyos 
fogházbüntetés megváltható pénzbüntetéssel, ül. megfordítva). Az egyház, 
illetve a pápák azután maguknak tartották fenn annak megállapítását, hogy 
miiyen feltételek ellenében mennyi büntetést engednek el. Így adtak pl. 
30. 100 napi, több éves búcsút. Teljes búcsút, vagyis az elkövetett összes 
bűnök büntetéseinek elengedését, először a keresztes hadjáratok résztvevői
nek adtak a pápák. VIII. Bonifáciusz 1300-ban bevezette, az ú. n. jubileumi 
búcsút; azoknak, akik ebben az évben Rómába zarándokoltak és ott a ki
jelölt tem.plomokat felkeresték, szintén teljes búcsút adott. A rengeteg zarán
dok Rómában a pápai kincstár bevételeit gyarapította. Ez a jubüeumi búcsút 
iOO évenként akarta megismételtetni, de utódai leszállították az időközt 
eíőbb .50, majd 33, végül 25 évre, 

A búcsú maga még nem jelentett bűnbocsánatot is; ezt csak a bűn
bánat szentségében lehetett elnyerni. A nép azonban azt gondolta, hogy 
a búcsúval pénzért a bűnbocsánatot s ezzel az üdvösséget, a mennyországot 
:s _megszerzi. Lelkiismeretlen papok és szerzetesek pedig a népnek ezt a 
íeifogását jóváhagyták, hogy ilyen módon a búcsúknak nagyobb kelendő
séget biztosítsanak. Innen származott azután a búcsúkkal űzött sok vissza
élés. Fokozta ezt annak a hirdetése, hogy búcsút lehet szerezni a tisztító
tűzben szenvedő lelkek számára is, és ezzel szenvedésüket ugyancsak pénzért 
raeg lehet rövidíteni. 

. 5. Az egyházi művészet, A középkori egyház hatalmának és gazdag-
sa_gának^ növekedésével nagy lendületet vett a kor szellemének és vallásos 
•elíogásának megfelelő egyházi művészet is. Gazdag földesurak, városok, 
•'ejedelmek, uralkodók egymással versengve igyekeztek az egyházat nagy
szerű épületekkel (templomok, kolostorok) ellátni s ezek építését, valamint 
a felszerelési tárgyak (feszületek, kelyhek, miseruhák stb.) készítését lehe-
'O'eg neves művészekre és m.esterekre bízták. Jelentős ösztönzést adott 
enne.K a fejlődésnek Nagy Kárclv; legnevezetesebb alkotása az acheni dóm 



híres nyokszegietű alapépítménye. Ekkor a templomépitésben még az antik 
(római és keleti, görög) minták hatása érvényesült (bazilika). 

A 10, század közepétől kezdve alakul ki a román stílus, s ennek 
uraima kb. a 13, század közepéig tart. Ez az egytiázi hataloin virágzásának 
és egyetemes uralomra törekvésének megfelelően külső formában az erőt, 
nyugodt fenséget, zárt egységet igyekezett hangsúlyozni. A román temp
lomok rendszerint hatalmas kőkockákból épültek, falfelületük nyugodt méltó
ságát az is kidomborította, hogy csak aránylag kisebb ablakok és kevés, 
egyszerű díszítés bontotta meg síkjuk folytonosságát. Jellemző sajátságuk, 
hogy az ajtók és ablakok (gyakran kettős ablakok) felső részét félkörív 
zárja; ezért félköríves stílusnak is mondjuk. (A román elnevezés a román 
népek: olaszok, franciák közti elterjedésre, illetve egyes elemeinek római 
eredetére utal.) A rendszerint testes két, négy, esetleg több torony még 
inkább fokozta az erőt. hatalmat kifejező lelki hatást. A templomhajók 
mennyezete eleinte az antik minták szerint lapos volt, később már bolt
hajtásos. A középhajó rendszerint jóval magasabb volt az oldalhajóknál. 
A régebbi hosszíikás négyszögű alaprajzot gyakran kereszthajó építésével 
keresztalakúvá változtatták. 

A 13, századtól kezdve a román stílust — először Észak-Francia
országban — a gót vagy csúcsíves stílus váltja fel. Ez már más élethangu
latot fejez ki. A világ fölött, való uralom komoly méltósága helyett a ma
gasba, a mennybe vágyódás nyugtalanságát, az Istennel egyesülni törekvés 
misztikus átszellemiesültségét. Ezért a vonalak, a kapuk és ablakok felfelé 
keskenyedő, egymásba folyó csúcsívben végződnek: a tornyok magasak, 
csúcsos tetejük valósággal felfelé mutat; a sok és magas ablak a falakat 
valósággal eltünteti. A templom belsejét a festett ablakokon át csak gyéren 
beszűrődő fény titokzatos félhomállyal tölti el. 

Érdekes a román és gótikus felfogás különbsége a festészetben is. 
A keresztrefeszített Jézust a román stílusú ábrázolás nyugodt arckifejezés
sel, méltóságteljes egyenes testtartással mutatja; Krisztus a keresztfán is 
Ür, Király. A gótikus festészet és szobrászat viszont Jézust a fájdalomtól 
eltorzult arccal és testtartással töviskoronásan ábrázolja; számára Jézus 
„a fájdalmak embere". 

A középkori templomok nem igehirdetés céljára épültek. Főrészük 
a hajó keleti végéhez csatlakozó szentély a főoltárral, ahol a mise titok
zatos része; az áldozat folyt le. A szentélyben csak a papok és szerzete
sek foglalhattak helyet. A papság és a közönséges hívők közti különbség 
abban is kifejezésre jutott, hogy a szentély gyakran magasabban volt a híve
ket befogadó hajónál, sőt esetleg még félmagas elválasztó fal is volt a 
szentély és a templom hajója között. (A többhajós középkori templomok nem 
is alkalmasak evangélikus istentiszteletre.) 

Némely templomon többféle stílus is megfigyelhető. Ennek az a magya
rázata, hogy a templom építése esetleg sokáig elhúzódott, s a román stílus
ban kezdett templomot már gótikus stílusban építették tovább; vagy a temp
lom részben elpusztult s később más ízlés szerint építették át. A 17—18. 
században pedig sok középkori eredetű templom belsejét barokk ízlés szerint 
alakították át. 

Hazánkban a román és gótikus stílusnak is számos nagyszerű alkotáss 
épült. A török uralma és a felszabadító háborúk idején azonban igen sok 
ezek közül elpusztult. A székesfehérvári királyi templom.nak csak az alap
falait sikerült újabban feltárni. A. rom.án stílusú építészet nevezetesebb emlé
kei: a jaki (Vas m.). a lébényi (.?Aoson m.) templom, a zsámbéki (Budapest 
közelében) templomrom, az újabban feltárt esztergomi királyi palota és 
kápolnája. (A pécsi székesegyház mai külsejét újabb átépítés során nyerte.) 
— A srám.osabb gótikus stüiiíú templom közöl jelentősebbek: a budapesti 



(budai) koronázó templom, a kolozsvári (Szent Mihályról nevezett) főtemp
lom és a Farkas-utcai református templom, a kassai székesegyház, a soproni 
bencés-templom. 

(A középkori magyar építészet emlékei a következő nagyobb munkák
ban találhatók: Divald Kornél. Magyarország művészeti emlékei. — Gerevich 
Tibor: Magyarország művészeti emlékei. I. kötet: Magyarország románkori 
emlékei. — Domanovszky Sándor: Magyar művelődéstörténet. I. kötet, ös-
műveitség és középkori kultúra.) 

' 16. Reformkísérletek az egyház megújulásáérl. 
1. A NYUGATI EGYHÁZSZAKADÁS ÉS A REFORMZSINA-

TOK. Az avignoni pápaság nagyon megrendítet te a pápaság tekin
télyét. Még nagyobb baj támadt akkor, amikor az új római pápával 
(VI. Orbán) szemben a francia bíborosok ellenpápát választottak, 
és az újra Avignonba ütötte fel székhelyét. Európa országai meg-
cezlottak a két pápa között, ezek pedig egymást és híveiket kölcsö
nösen kiátkozták. Az addig egységes nyugat i egyház két ellenséges 
táborra szakadt. Ez az állapot (1378—1415) mérhetet len ká r t okozott 
az egyháznak. 

A párizsi egyetem tanára i azt ajánlották, hogy egyetemes zsinat 
teremtsen rendet és reformálja meg az egyházat. Sok huza-vona 
után össze is ült az első reformzsinat az olaszországi Pisa (olv.: 
Piza) városában (1409). Ez mindkét pápát megfosztotta méltóságától 
és újat választett. A két pápa azonban nem engedelmeskedett, úgy
hogy most m á r egyszerre három pápája volt az egyháznak. Végre 
a koiistanzi (olv.: konstanci) második reformzsinatnak (1414—1418) 
sikerült az egyházi egységet helyreállí tania, de már a tervezett 
reformokból nem lett semmi. A házeli ha rmadik reformzsinat pedig 
olyan sokáig húzódott (1431^—1449), hogy a pápa végül is felül
kerekedett és megakadályozott minden reformot. Külön sikere volt 
a pápának, hogy legalább is papiroson létrehozta a keleti egyházzal 
az uniót (egyesülést) és elismertette a maga elsőségét, 

A zsinati reformtörekvések kudarcba fúltak. Ezzel bebizonyo
sodott, hogy a pápaság és az egyház egységének megőrzésével nem 
lehetséges a már elodázhatatlanul szükséges megújulást elérni. 

A kettős pápaság terhét Európa országai anyagilag is megérsitik. 
Mindkét pápának sok pénzre volt szüksége, de mindegyik csak a neki 
engedelmeskedő területen tudott pénzhez jutni. Ezért a legkülönfélébb cime-
'̂en szipolyozták a felsőbb és alsóbb papságot, valamint az országokat és 

népeiket. Ez még inkább fokozta az elkeseredést és ellenszenvet a pápa
sággal szemben, amit az egyre jobban kibontakozó nemzeti érzés is erősí
tett. Egyebek mellett ez is indító oka volt Wiclif és Hus reformmozgalmá
nak és sikereinek. 

A zsinati elmélet (koncíliárizrrius; lat.: concilium = zsinat) már IV. (Szép) 
Fülöp francia király óta azt hirdette, hogy nem a pápa, hanem az ,f;gytte-
fnes zsinat az egyház legfelsőbb képviselője, ennek tehát a pápa is alá 
Van vetve.^ Ezt a gondolatot Paduai Marsilius párizsi doktor ,,Defensor pacis" 

i* 
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(a békesség védelmezője) című iratában (1326) részletesen kifejtette, s az.t 
bizonyította, hogy a pápák hatalma nem isteni, hanem csupán emberi eredetű. 
Duranti Vilmos francia püspök pedig ugyanakkor már az egyháin'ik főbe« 
és tagjaiban való reformálását sürgette. 

A konstanzi zsinat összehívását Zsigmond magyar király és német 
esászár biztosította. Konstaaz a Bodeni-tó partján fekvő város; Bázel (Basel) 
pedig Svájc északnyugati részében van. 

A keleti és nyugati egyház uniójának az előzménye az . volt, hogy 
VIII. (Palaiologosz) János görög császár a töröktől erősen szorongatott 
helyzetében, csakhogy a pápa révén segítséget kapjon, hajlandó volt egy
házi téren engedményeket tenni. A pápa közben elhagyta híveivel a bázeli 
zsinatot és Firenzében tartott külön zsinatot. Ezen megjelentek a görög 
császár követei és aláírták a megegyezést, melyben némi engedmények 
ellenében elismerték a pápa főségét (1439). Csakhogy ezt a megegyezést 
és uniót a görögök nagy többsége nem fogadta el, ezért az nem is való
sulhatott meg. Nem sokkal utóbb Konstantinápoly török kézre került (1453), 
ezzel megszűnt a bizánci görög császárság. A keleti egyház súlypontja 
Oroszországba került. Az orosz egyház vezetője ekkor már a moszkvai 
rnetiopolita volt; ez 1589-ben elnyerte a pátriárka címet. 

A Balkán-félszigeten a bolgárok és szerbek is hamarosan török ura
lom alá kerültek. Magyarországnak kellett ezután mintegy két évszázadon 
át védelmeznie a nyugati keresztyénséget az iszlámot valló törökök meg
újuló támadásai ellenében. 

2. WICLIF REFORMMOZGALMA. A pápának orezágai bel
ügyeibe történő beavatkozásai és pénzzsarolá.sai ellen lépett fel 
Wiclif (Wycliffe, olv.: Viklif) János az oxfordi egyetem tanára 
(szül. 1324 körül, megh. 1384). Mozgalma eleinte inkább nemzeti 
forradalom jellegű volt. Utóbb a pápás egyháznak egyre több taní
tását és rendjét minősítette a Szentírással ellenkezőnek, így az á t -
lényegülést (transsubstantiatio), a szentek, képek, ereklyék tisztele
t é i - a külön papi rendet, sőt magát a pápaságot is. A pápát végül 
is Krisztus ellenségének (Antikrisztusnak) mondotta. Híveit kettesé
vel küldte szét az országba, hogy vándorapostolokként (Máté ev. 10, 
fejezete alapján) hirdessék az evangéliumot. Ezeket nevezték „loll-
ha rdok"-nak (a név jelentése bizonytalan, lehet: dúdolok, vagy 
esetleg: konkolyhintők). 

A pápa és híveinek támadásai ellenében az ország előkelői 
megvédték Wiclifet. Amikor azonban egy parasztlázadás felidézé
séért igaztalanul őt okolták, pártfogói elfordultak tőle. Halála u tán 
pedig híveit tűzzel-vassal szinte teljesen kiirtották, ö t magát csak 
jóval később a konstanzi zsinat ítélte eretneknek, és e l rendel te 
csontjainak kiásását és elégetését. 

3. HUS ÉS A HUSZITIZMUS. Wiclif mozgalmának Csehország
ban támadt visszhangja. Cseh ifjak já r tak az oxfordi egyetemre, 
s onnan magukka l hozták Wiclif iratait és tanításait. Wiclif gondo
latainak leglelkesebb hirdetője Hiis (olv.: Húsz) János, a prágai 
egyetem tanára lett .(szül. 1369 iáján). Hus mozgalma eleinte a né
metek ellen irányult . A kettős pápaság kérdésében a németek és 
csehek ellentétes véleménven voltak. Ez heves asszeütközésre veze-
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tett; a németek eihagyták a prágai egyetemet és a németországi Lip
csében alapítottak új egyetemet (1409). 

Hus néhány ponton mérsékeltebb volt Wiclifnél. De az egyház
ról vallott taní tásában élesen elítélte a háborúskodással is hatalomra 
törő pápaságot. A búcsú ellen is kikelt, Hiist Zsigmond király és 
császár a konstanzi zsinat elé idézte. Hus, ügye igazában bízva, 
m e g is jelent, de a zsinat eretneknek minősítette és halá l ra ítélte. 
1415-ben máglyán égették m e g (júlitis 6-án). 

Hus kivégeztetése a cseheket felbőszítette, A cseh korona nem 
sokkal utóbb Zsigmondra szállt, a csehek azonban ellenségüknek 
tekintették őt és fegyveresen szálltak szembe vele. A véres és pusz
tító huszita háborúkat részben még Felső-Magyarország is megszen
vedte. A husziták bukását végül is belső egyenetlenkedések idézték 
elő. Kisebb csoportjuk „cseh testvérek közössége" néven szervez
kedett és sok üldöztetésen keresztül mindmáig fennmaradt . 

Wiclifet és Húst gyakran „előreform.átorok"-nak nevezik. Moz
ga lmuk csak annyiban előfutárja a reformációnak, hogy a pápa
ságot és ennek több téves tanítását elvetették, s ezzel erősítették azt 
a meggyőződést, hogy az egyháznak és az igazi keresztyénségnek 
nincs szüksége a pápaságra. De ez még nem volt a tiszta evangé
liumi keresztyénség megelevenedése. Már azért sem lehetett az, 
mer t erősen keveredet t nemzeti-politikai törekvésekkel . 

Hus kivégeztetéséért nem lehet csupán Zsigmond királyt és császárt 
felelőssé tenni. Zsigmond Húsnak csak a szabad utazást biztosító útlevél
félét adott. Meg is akarta őt védeni, hogy Csehországban, amelynek koro
nája őreá várt, a békét biztosítsa. De a zsinat egységes határozata ellené
ben nem tehetett semmit. Hus után hasonló sorsra jutott egyik m-unka-
társa: Prágai Jeromos is. 

A husziták Hus halála után két irányra oszlottak. A mérsékeltebbek: 
az utrakvisták vagy kalixtinusok hajlandók voltak kiegyezni az egyházzal, 
ha Isten igéjének szabad hirdetését és az úrvacsorában a kehely haszná
latát megengedi. („Sub utraque specie" = két szín alatt, t. i. az úrvacsorá
ban a kenyér és bor nyújtása; calix = kehely. A kehely tehát liuszita 
eredetű jelvény.) — A szélsőséges táborita irány (az általuk alapított Tábor 
nevíl városról) azonban nem volt hajlandó semmiféle kiegyezésre. Ezek már 
szinte minden egyházi rendet, papságot elvetettek és rajongó forradalmi 
(kommunista) gondolatokat hirdettek. 

Magyarországon az egyházzal való elégedetlenség jeleképen ugyan
csak felütötte a fejét a huszitizmus. Leginkább a Felvidéken voltak hívei, 
de a Dunántúl nyugati és déli részein, a Szerémségben és Erdélyben is. 
Lásd a 12. fej. 3/c. pontját. 
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17. Az egyház a reformáció küszöbén. 
1. A EENESZÁNSZ ÉS HUMANIZMUS. A 14. és 15. században 

I tál iában hata lmas új szellemi mozgalom fejlődik ki és terjed szét 
innen egész Európába. Ez a reneszánsz (renaissance = újjászületés). 
A művelődés, irodalom, művészet visszafordul a régi görög-római 
világhoz, mer t ott az ember, az egyén szabadon érvényesülhetet t 
és nagyot alkothatott. Benne van ebben az eddig uralkodó egyházi 
tekintélytől való szabadulás vágya. Az ember nem akar m á r a 
magasba tekinteni, a világtól elfordulni, mer t így maga nagyon 
kicsivé törpül ; e helyett inkább itt a földön keresi és érvényesit i 
a, maga nagyságát, meglátja e világ szépségeit és gyönyörködik 
bennük. A reneszánsz világszemléletének középpontjában az ember 
áll. Ez tűnik ki különösképen a rene,szánsz irpdalnü és tudomiányos 
megnyilatkozásában: a humanizmusban ( h u m a m i m = a z emberi). 

Habár a reneszánsz és hiomanizmus nem volt egyházi niozga-
lom, a hatása elkerülhetet lenül kiterjedt az egyházi életre is. Sok 
hum-artista kipellengérezte, sőt élesen bírál ta az egyházi állapotokat. 
Különösen ki tűnt ebben a leghíresebb humanis ta tudós: a rotter
dami Erasmus Desiderius (olv.: Erazmusz Dezidériusz = Dezső, 
naegh. 1536). Legjelentősebb tette az egyház szempontjából az volt, 
hogy először adta ki nyomtatásban az Újszövetség eredeti görög 
szövegét (1516). Ezzel és a keresztyénség legrégibb forrásait fel
kutató egyéb tudományos munkájáva l a humanizmus a reformáció
nak is igen értékes segítséget nyújtott. (Jelszava volt: vissza a for
rásokhoz!) De magából a humanizmusból , ennek puszta egyház-bírá
latából és emberdicsőítéséből az egyház megújulása nem támadhatot t . 

Különösen jellemző a reneszánsz ember-dicsőítésére a nagyszerűen fel
lendült művészet. Még a vallásos alkotásokban is az ember áll a homlok
térben. Raífaello híres madonna-képei pl. a női szépség felmagasztalasai. 
Krisztus ábrázolásában is a férfias szépség vonása uralkodik. Istent ember
iormában ábrázolják. Az építészetben az égbetörő gótika helyett a löldhöz-
kötöttséget kifejező egyenes, lapos vonalak és síkok uralkodnak, akárcsak 
a klasszikus ókor építészetében. 

Figyelmet érdemel, hogy ez az alapiában- pogány gyökerű és tartalmú 
mozgalom éppen azon a területen keletkezett és virágzott legjobban, ahol 
a pápaság és a nyugati katolikus egyház hatalma és befolyása a legerősebb 
volt: Itáliában. 

2. A PÁPASÁG. A reneszánsz evilági szellemével komolyan, 
fenyegette a keresztyén hitet, az egyházi vallásosságot. A pápaság 
azonban úgy igyekezett a veszedelmet elhárítani, hogy szövetségre 
lépett az ellenféllel. A 15. század közepétől fogva a pápák csaknem 
valamennyien a reneszánsz művészetnek és a humanis ta tudomá
nyoknak bőkezű pártfogói voltak. Ezzel azonban a pápák tekintete 
és törekvése is teljesen er re a földi világra, ennek élvezetére irá
nyult . Az elvilágiasodás legmélyebb foka az erkölcsi romlás, sőt 
züllöttség volt. A pápai udva rban a legszörnyűbb bűnöket : házasság-
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törést, orgyilkosságokat, istenkáromlást nyíltan követték el, sokban 
még a pápák is részesek voltak. Leghirhedt-ebb volt ezen a téren 
VI. Sándor pápa, még gonoszabb fiával: Borgia (olv.: Bordzsa) 
Cézárral egyetemben, 

A pápák példáját követték a gazdag püspökök is. A pompában, 
evilági élvezetekben tombolta ki magát a főpapok nagy része. Az 
alsó papság és a rájuk bízott nép viszont kiáltó ellentétképen nagy 
lelki-testi elhagyatottságban, sőt nyomorban élt. 

3. SAVONAROLA. A reneszánsz által felidézett erkölcsi süly-
lyedés a jobbérzésű lelkeket csöndes elvonulásra, a Szentírásból 
táplálkozó elmélyedő életre indította. Olaszországban azonban na
gyobb port vert fel Savonarola Jeromos domonkosrendi szerzetes 
erkölcsi és társadalmi reformkísérlete. A kicsapongó, ledér életéről 
különösen hírhedt Firenze városában olyan rendkívüli hatással 
prédikálta a bűnbánatot, hogy az emberek tömegesen tértek meg. 
A város képe rövidesen egészen megváltozott: minden mulatság, 
íénjmzés tilos volt, a hiúság eszközeit máglyákon égették meg. 
Savonarola lett politikai téren is a város teljhatalmú ura. De a nép 
ham^arosan megunta a szigorúságot és szabadulni szeretett volna 
ettől. Ezenfelül Savonarola a lelkiismeretlen VI. Sándor pápával iŝ  
összetűzött. Ez együttesen bukását idézte elő, s az inkvizíció fel
akasztatta és megégettette (1498), ' 

Savonarola reformja nem volt igazi egyházi megújulás, Ö csu
pán az emberek erkölcsi életrendjét akarta megváltoztatni, való
sággal a szigorú szerzetesi életet akarta a tömegre ráerőszakolni. 
Lényegében, nem is tért el a középkori egyház szellemétől, ezért 
6 még annyira sem tekinthető a reform.áció ..előkészítőjének", mint 
Wiclif és Hus. De az ő próbálkozása és sorsa is hangosan hirdette, 
hogy a nyugati pápás egyházzal nagy baj van: éppen az egyház 
éltető ereje, a tiszta evangélium hiányzik belőle. 

4, A MAGYARORSZÁGI HELYZET. A reneszánsz első jelei 
már a 14. században mutatkoznak hazánkban. Virágkorát Mátyás 
király alatt éli, de a királyi udvarból és a főpapság köréből csak 
a 16. században sugárzik ki az új szellemiség, 

A reneszánsz korában általában az egész főpapság alig törődik 
az egyházzal. Ezért az egyház történetében a reneszánsznál nagyobb 
a jelentősége az eraz'mista humanizmus térhódításának. Elsősorban 
n. Lajos udvara és a városi polgárság került a hatása alá. Az egy-
házi élet és kegyesség bírálatával hozzájárult a keresztyénség át
alakulásához, 

A Mohács előtti közpapság nagj- része nyomoi'ban és tudomány 
nélkül tengődik, A tanult és dolgozni kész papok közül legkiválóbb 
Temesvári Pelbárí, az európai hírű budai ferences. Irodalmi és szó
noki működése részben folytatása a középkori (gótikus) szellemnek, 
i'észb€n tiltakozás a reneszánsz ellen. Latin nyelven írt könyveinek 
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ta r ta lmát a magyarnyelvű kódexekbe átvett részletek közvetítették 
a magyar nép széles rétegei felé. 

Ez a beszédirodalom és a városi polgárság körében divatos 
társulati kegyesség sok tekintetben ellensúlyozta az egyház romlá
sát. De az így szított vallásosságnak sem volt sok köze az evan
gélium keresztyénségéhez, 

A raag-yar reneszánsz főpapok közül legjellegzetesebbek Janus Pan
nonius (Jánusz Pánnoniusz), családi nevén; Csezmicei János, pécsi püspök, 
a világhírű költő és Bakócz Tamás esztergomi érsek, a mesés gazdag-ságú 
pápajelölt. 

Janus Pannonius {1434—72) latinul verselt. Költészete nem a vallás
ból merített immár sugalmazást. Életében ugyan nem, de költészetében 
megszűnt a vallásos érzés minden szerepe, sőt egyház és egyháziak tisz
teletbentartása is. Vallásos költeménye mondhatni egy sincs; ellenben egész 
sorozat verssel gúnyolta az 1450-i szent évre igyekvőket; „Özönlik a világ 
Rómába. . .; nem tudom, !esz-e hasznuk e hiszékenységböl; a pontifex-
nek (= pápának') bőven lesz, annyit tudok!"; évődött ugyancsak Rómába 
zarándokló barátjával, Galeottóval is, kimondva, hogy senki sem lehet költő 
és vallásos ember egyszerre: ,,Nemo religiotus et poéta est"; később — má' 
püspök korában! — II. Pá! pápáról írt tiszteletlen, csipkelődő epigrammá
kat, (Horváth János; Az irodalmi műveltség megoszlása. 1935.) 

Bakócz Tamás (1442—1521) jobbágycsaládból szárm.azott. II. Juüus 
(Júliusz) (Gyula) pápa halála után nagy pompával jelent meg Rómában, 
s itt hosszú ideig tartózkodott pápává választása érdekében, Elbu^otí 
X. Leóval szemben. Hazatérve, az új pápa felhatalmazása alapján keresztes 
hadjáratot hirdetett a török ellen. Dózsa Györgyöt tette vezérré. A gyüle
kező jobbágyok fellázadtak a nemesség ellen. A bullát erre visszavonta, 
de már későn. Műpártolásának egyik emléke az esztergomi Bakócz-kápolna. 

Az 15!4-i parasztlázadás miatt az 1514-! országgyűlés minden szabad
ságuktól megfosztotta a jobbágyokat, földesuraiknak föltétlen és örökös 
szolgaság alá vetette őket. Ezt a bosszúból fakadt szabadságfosztást Wer
bőczy István Hármaskönyve állandósította. így jutott a magyar nép tűi-
nyomó többsége három évszázadra a földhöz kötöttség és teljes jogtalan
ság állapotába. Ezzel Werbőczy Hármaskönyve a magyar nemzetet két 
íészre szakította. A magyar nemzet sorsát a következő évszázadokban leg"-
nagyobbrészt ez magyarázza meg. A mohácsi bukásnak is ez volt elő
idézője, 

A róm.ai egyház mentire hagyta a dolgok folyását, jóllehet a keresz
tes hadjárat hirdetése révén részes volt a lázadás elindulásában. 

Tanulságos, hogy a magyar jobbágyság földhöz kötöttségének és örö
kös szolgaságának állandósítása — Werbőczy István nevéhez fűződik. Wer
bőczy típusa volt a korabeli önző, kapzsi, birtokhalmozó nemeseknek, és 
amint látni fogjuk, élükön állt azoknak, akik az egyház reformációjával szem
behelyezkedtek. 

Temesvári Pelbárt (mh. 1504) beszédgyüjteményei ágostai (augsburgi), 
nürnbergi, hagenaui, strassburgi, lyoni és párizsi nyomdákban 1483 és 1521 
között kb. 90 kiadást értek. Beszédeinek latin szövege éppen a közhasz
nálhatóságot szolgálta; őmaga term.észetesen magyarul prédikált. Amikor 
rendtársai lefordították beszédeit, elsősorban a latinul nem tudó apácák szük
ségletét tartották szemük előtt. A „mai" fejedelmek, az egyház prédikálói 
elleni kifakadásait általában Mátyás királyra értelmezik. 

Tanítványa; Laskai Ozsvát szintén jeles íré volt. 



18. Az egyház útja a reformációig. 
(Visszatekintés.) 

Jézus Krisztus egyházának másfélévezredes története azt mu
tatja, mivé lesz Isten munkája e földi életben, az emberek kezén. 
Jézus Krisztus nem földi birodalmat és uralmat létesített, nem is 
szabott ilyennek törvényt. Pilátusnak ezt mondotta: ,,Az én orszá
gom nem e világból v a l ó . . . Én azért születtem és azért jöttem 
e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az 
igazságból való, hallgat az én szómra" (János ev. 18, 36—37). 
Az egyház életének alapja tehát az Isten igéje és a benne s általa 
munkálkodó Szentlélek. Ö gyűjti össze szüntelenül mindazokat, 
akik Jézus Krisztus szavára hallgatnak és őbenne hisznek, eleven 
közösségbe: az egyházba. Mivel az egyház a Jézus Krisztusban 
hívő emberek közössége itt a földön, azért nem kerülheti el a földi 
élet gyarlóságait és sok kísértését. Eközben addig marad valóban 
Krisztus egyháza, amíg egyedül Jézus Krisztus szavára hallgat és 
híven teljesíti minden nép között Isten igéjének szolgálatát. 

Az egyház valóban nagy felelősségérzéssel igyekezett a Jézus 
Krisztusról szóló evangéliumot minden néphez eljuttatni és őket 
a keresztyén hitre vezetni. Pál apoístol nagy missziói munkájától 
kezdve egészen a 14. századig szinte szakadatlanul tart Európa 
kisebb-nagyobb népeinek a keresztyén hitre térítése. Az európai 
misszió a 13—14. században a balti országok népeinek: az észtek
nek, liveknek, poroszoknak s végül a litvánoknak megtérítésével 
fejeződött be. Keleten pedig a nesztoriánusok Ázsia belsejébe, 
Kínáig terjesztették ki térítő tevékenységüket. Viszont az iszlám 
előnyomulása következtében az egyház kisázsiai és északafrikai 
területeinek legnagyobb részét elveszítette. 

A külső sikerek és a nagyarányú kitérjeszkedés mellett az egy
ház belsőleg is nagy átalakuláson ment keresztül. A jeruzsálemi 
ösgyülekezetből, amelyet a feltámadott és megdicsőült Jézus Krisz
tusban való hit formált élő szeretet-közösséggé, fokozatosan hatal
mas szervezet lett. Ez a szervezet a pápaságban csúcsosodott ki, és 
megfeledkezve Jézus Krisztus szaváról, hogy az ő országa nem e 
világból való, egyenesen e világ felett való uralomra tört. Ezzel 
a keresztyén népek közt sok versengésnek, háborúságnak és szaka
dásnak előidézője lett, az egyháznak pedig csak múló és hamis 
diadalokat, viszont sok megaláztatást is szerzett. A pápaságot nem 
igazolja néhány nagy eszm.ényekért lelkesedni és küzdeni tudó kép
viselője; de jogossága ellen sem az szól, hogy voltak gonosz és az 
erkölcsi romlottság mélypontjára süllyedt pápák. A pápaság maga 
és vele az egyház egész hierarchikus hatalmi szervezete ellenkezik 
Jézus Krisztus rendelésével; ezért nem képviselője, hanem inkább-
eltakarója Jézus Krisztvis igazi egyházának. 
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Ugyanígy látjuk a Jézus Krisztus evangéliumától való elhajlást 
az egj'ház istentiszteleti életében és tanításában is. Azzal, hogy az 
Űr vacsorájából minduntalan megismétlődő áldozatot csináltak, a 
szentháromságos egy Istenben való egyedüli hit és bizakodás mellé 
a szentek, ezek képeinek és ereklyéinek tisztelete lépett, megvetette 
és meghamisította az egj^ház Jézus Krisztus tiszta evangéliumát. 
Hasonlóképen az emberi jócselekedetekben, búcsúkban, szerzetesi 
életben és hasonlókban való bizakodással is. 

Bár ilyenformán az egyház külső képe szerint már nem volt 
Jézus Krisztus igazi egyháza, azért ez rejtve és csendben mégis 
tovább élt az igazság bizonyságtevőiben. Mindig voltak olyanok, 
akik meghallották az evangélium szavát, és akiknek lelkében és 
életében ez gyümölcsöt is termiett; élő hitet támasztott a Szentlélek 
által. Ezeket a hívő kegyes lelkeket Jézvis Krisztusnak a reform.á-
cióban megújult egyháza a maga tagjainak tekinti. A sok névtelen 
hívő mellett ilyenek a római egyház nagy ,,.szentjei" közül pl. 
Augustinus, Canterbury-i Anselmus, Assisi Ferenc, stb. 

Mivel azonban az egyház sok tanításában, legfőbb intézményei
ben és életében elhajlott a tiszta evangéliumtól, s ezzel megtagadta 
saját lényegét, — ezért szüksége volt a reformációra, az evangé' 
Uuvii megújulásra. Szükség lett volna erre már az egyház életének 
első 5—6 százada után, amikor a pápaság egyre veszedelmesebben 
hamis útra terelte az egyház történeti fejlődését. De csak kb. a 
11. századtól kezdve ismerték fel ezt egyesek, majd egyre többen 
sürgették, sőt kísérleteket is tettek az egyház reformálására. Voltak 
inkább nemzeti és politikai jellegű egyházi reformkísérletek (Wielif, 
Hus); mások az apostoli szegénység követésével (Valdes, Assisi Fe^ 
renc), vagy szigorú erkölcsi életrenddel (Savonarola) próbálták az 
egyházat reformálni. A legtöbben azonban az egyházi reformzsina
toktól (Pisa, Konstanz, Basel) várták és remélték az egész egyháznak 
új életet szerző megreformálását. De mindezek a kísérletek kudarcba 
fúltak, mert részint emberi gondolatokkal és eszközökkel akartak 
Isten cselekvésének utat szabni, másrészt meg az evangéliumot sem 
tudták teljes tisztaságában felszínre hozni. Ezek a jelenségek m.in-
denesetre fontos előzményei a reformációnak, de nem tekinthetjük 
őket a reformáció fokozatos előkészítőinek, úttörőinek. (Nem helyes 
tehát az úgynevezett ,,előreformátorokrór'' beszélni.) 

Az egiyház igazi megújulását nem emberek vágya és akarata 
hozta létre. Ez az Egyház Urának a műve volt, aki megígérte, hogy 
egyházán ,,a poklok kapui sem vesznek diadalt". Akkor jött a 
reformáció, amikor emberileg már alig lehetett reménykedtii a sike
rében, mert minden előző ilyen kísérlet megbukott; az egyházi álla
potokat bírálgató humanizmus pedig megelégedett volna az egyház 
épületének csupán külső átfestésével, amivel a repedéseket az em
beri szem látása elől el lehetett volna fedni. Ha voltak is a 16. szá-

J 
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2ad elején a reformáció számára kedvező körülmények, sokkal több 
volt mégis a kedvezőtlen, amelyek együttvéve szinte bizonyossá 
tették annak bukását. És éppen ekkor az egyház Ura egy olyan 
embert választott ki eszközéül, aki magától gondolni sem mert volna 
&rra, hogy az egyház reformálásának minden emberi erőn felüli 
feladatára vállalkozzék. Jézus Krisztusnak ez a kiválasztott emberi 
eszköze Luther Márton volt. Emberileg és történetileg az ő nevéhez 
és munkásságához fűződik az egyház reformációja, azaz evangélhnrá 
megújulása. 

l 



VC^S3S=!^rmZMa^BS^ 

li. RÉSZ. 

A reformációtól a Türelmi Rendeletig, 
19. Luther élete és a reformáció 1522-ig. 

1. LUTHER IFJÚSÁGA ÉS LELKI FEJLŐDÉSE. Az egyház 
reformációjának eszköze az egyház Urának kezében: Luther Márton, 
1483 november 10-én született a németországi Eislében (ejtsd: ejzlé-
ben) városkában. Szülei utóbb a közeli Mansfeldre költöztek; itt 
kezdett a gyermek Luther iskolába járni . Iskoláinak elvégz&e után 
a jóhírű erfurti egyetemre került . Itt elvégezte az előkészítő bölcse-

Jet i szakot, majd atyja k ívánságára beiratkozott a jogi kar ra . Ekkor 
történt életének első döntő fordulata: egy nagy "viharban tett foga
dását beváltva, 1505 júl iusában belépett az ágostonos remeték 
koldulórendjének erfurti kolostorába. 

Luther szülei thüringiai parasztszármazásúak voltak. Atyja, Já.ios, 
szegény bányász volt; utóbb Mansfelden már önálló vállalkozóként némi 
jólétre tett szert. Anyja: Ziegler (ejtsd: Cigler) Margit. A gyermek 
Luthert testvéreivel együtt szülei szigorúan és az akkori átlagos vallásos 
szellemben nevelték. Ebben a vallásosságban nagy helye volt az ijesztő 
babonás hiedelmeknek (boszorkányok, manók) és szentekben való bizako
dásnak. 

MansieldrSl Luther előbb Magdeburgba, majd Eisenachba került latin 
iskolába. Az erfurti egyetem.en tanulmányait szorgalmasan és mindig a 
lehető legkorábbi időpontban végezte el. Barátai vidám kedélyű ifjúnak 
ismerték, de az életveszélyben tett fogadalm.a és annak megtartásaképen 
szerzetessé létele bizonyítja, hogy sokat foglalkozott lelke üdvösségének 
kérdésével. Mivel pedig az egyház a szerzetességet ajánlotta az üdvösségre 
legbiztosabban vezető útként, az egyházban bízó ifjú Luther szinte termé
szetesen választotta ezt az utat. Luthernek ebben a lépésében mégis Iste.n 
vezetését is kell látnunk. Csak így, saját tapasztalásából ismerhette meg 
teljesen, hogy az akkori egyház milyen hamis útra vezeti üdvösséget 
kereső híveit. 

Luther nagyon komolyan vette a szerzetességet. Virrasztásban, 
böjtölésben, imádkozásban felülmulta társait . Feljebbvalói felismer
ték komolyságát és tehetségét. Tovább kellett tanulnia, pappá szen
telték, majd közben rövidebb időre a wittenbergi egyetemre küld
ték bölcseleti előadások tar tására. Rendjének vitás ügyében Rómá
b a n is járt . De a megbecsülés nem vakította el: ő azt látta, hogy 
bármennyi re is igyekszik a legtökéletesebb szerzetes lenni, azért 
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mégi,s ugyanolyan bűnös ember marad, mint amilyen azelőtt volt.. 
Ha pedig az Isten mindenki t érdemei szerint ítél meg, ahogyan ezt 
az egyház tanította, akkor neki menthetet lenül el kell vesznie.. 
Kétségbeesett lélekkel tépelődött azon: hogyan tudom elnyerni Isten 
kegyelmét? Ar ra m á r rádöbbent, hogy a szerzetesi élet sok jócsele-
kedetével nem. Az egyház egyéb intézményei, szertartásai és taní
tásai sem tudtak lelke gyötrő kérdésére kielégítő feleletet adni. 

Ekkor rendje újra Wittenbergbe küldte. Itt 1512 őszén a teoló
gia doktora, majd az egyetemen a Szentírás magyaráza tának tanára 
lett, s ebben a hivatásában marad t élete végéig. Luther m á r eddig Ls 
sokat olvasta a Szentírást, annak számos részét emlékezetből tudta . 
Most azonban annak tar ta lmát mások előtt is fel kellett tárnia, m e g 
kellett magyaráznia . Ennek során, nagy lelki küszködés közben, 
szinte hir telenül világosodott meg lelkében az evangélium igazi 
értelme. A Római levél 1. fejezetének 17. versében találta meg a fel
szabadító igét: ,,Az igaz ember hitből él." Most értette meg, hogy 
Isten az evangéliumban nem érdemszerző cselekedeteket követel,. 
Isten igazsága nem az emberek cselekedeteit ítéli meg, h a n e m ke
gyelmet, ajándékot ad, „hitből hi t re" . Tehát az üdvösséget nem 
érdemelhetjük ki cselekedetekkel, hanem hittel kell elfogadnunk 
Isten bűnbocsátó, igazzá tevő kegyelmét. Erre a felismerésre a Szent
lélek vezette el Luthert a Szentírás igéje által és így lett reformá
torrá. Ez a nagyjelentőségű esemény Luther életében valószínűleg 
1513-ban történt. De még évek teltek el, amíg az evangélium igazi 
tartalmának ez a felismerése annyira megerősödött és tisztázódott 
lelkében, hogy taní tványainak kis körén túl nyilvánosan is hirdetni 
kezdhette. 

Luther első wittenbergi időzése 1508 őszétől 1509 őszéig tartott. Ekkor 
került szorosabb kapcsolatba rendjének főnökével, Staupitz Jánossal, -aki 
egyúttal a wittenbergi egyetemen a teológia tanára volt. Staupitz a saját 
tanszékét adta át utóbb Luthernak. Staupitz sokszor vigasztalta meg Luthert 
lelki küzdelmeiben, de az evangélium igazi tartalmát és vigasztaló ereiét 
8 Sem tudta előtte feltárni, hiszen m.aga sem ismerte. 

Rómában az 1510. év végén járt Luther. .Mint egyházának hő fia, igazi 
szent lelkesedéssel járta be az „örök város" templomait és nevezetes szent 

' helyeit. Sok fájdalmas csalódásban is volt része, de ez még nem ingatta 
meg az egyház és pápa iránti bizalmát. Csak jóval később használta fel 
Rómában szerzett tapasztalatait az egyházi állapotok bírálatában. 

Wittenbergi egyetemi tanárságának első éveiben Luther a Szentírás 
Könyvei közű! először a Zsoltárokat (1513—1515), azután a Római levelet 
(1515—16), a Galáciai levelet (1516—17) és a Héberekhez (Zsidókhoz) írt 

"eyelet (1517—18) magyarázta. Különösen a Római levélről tartott magya
rázata (ennek Luthertól származó, eredeti kézirata fennmaradt) mutatja, 
''ogyan jutott előre Luther az evangéliom megismerésében és távolodott 
6gyre inkább a római egyház tanításától De ez a lelki eltávolodás még 
jern jett tudatossá előtte. Nem is gondolt arra, hogy az evangélium tiszta 
janítása, amire doktori esküiében elkötelezte magát,' elszakíthatja őt eev-
nazátóL • • ' . " . " 



Luther reíormátori felismerését gyakran nevezi „toronybeli éimény"-
nek. Luther dolgozószobája ugyanis a wittenbergi Agoston-rendi kolostor 
egyik toronyszobája volt; itt készült egyetemi előadásaira s itt jutott az 
evangélium lényegének egész leikét megrázó élményszerij íelismerésére 
Erről az élményről Luther később így írt: „Akkor egyszerre úgy éreztem, 
hogy újjászülettem, és a feltárult kapun egyenesen a paradicsomba léptem." 
Azt a megnyugvást és békességet tehát, amit sem az egyház tanítása, 
sem a szerzetesi élet és a sokféle vallásos szertartás nem tudott megadni 
üdvösségért kétségeskedő lelkének, — azt Isten kegyelme a Szentírás igéjén 
keresztül adta meg. így tapasztalta meg először saját maga az. „egyedül 
kegyelemből, hit által" való üdvösségrejutás igazságát. (Olv. Waiter János: 
Luther Márton ifjúkori vallásos fejlődése. Ford.: Karner Károly. A MEKDSz 
— Szövétnek kiadása.) 

2, A BÜCSŰ ELLENI HARC. Nem vár t a lkalmat szerzett 
Lu thernek az evangélium taní tásának nyilvános hirdetésére a búcsú
val folytatott üzérkedő visszaélés. A búcsú m á r régen igen jó esz
köznek bizonyult a pénzszerzésre (1. a 15. fej. 4. pontját). II . Gyula 
(Július), majd X. Leó pápa a római Szent Péter templom újjá
építési költségeinek előteremtésére hirdetett búcsút. A cél az volt, 
hogy minél több pénz folyjon be. Ezért a búcsúárusok, köztük 
a Wittenberg környékén járó Tetzel János domonkosrendi szerzetes, 
valóságos vásár i kikiáltók módján ajánlgatták portékájukat , a 
búcsút . Elhitették a néppel, hogy aki lefizeti a megszabott pénz
összeget, annak lelke halála után nyomban a mennybe jut. A pénz 
lefizetéséről és a búcsú elnyeréséről az emberek igazoló írást, ú. n. 
búcsúlevelet kaptak. Luther megdöbbenve tapasztalta hívei köré
ben a búcsúval elkövetett üzérkedés romboló hatását : akik búcsú
levelet szereztek, nem törődtek többet a bűnbánat ta l , mert azt gon
dolták, hogy üdvösségük m á r biztosítva van. Ezért Luther 1517 
október 31-én a wittenbergi vár templom ajtajára 95 l a t i nnye l \ ^ 
tételt függesztett ki. Ezekkel a tételekkel Luther csupán azt akarta 
elérni, hogy a hozzáértők vele együtt tudós vita során állapítsák 
meg a búcsúnak és bűnbána tnak igazi értelmét. 

A vitára ugyan senki sem. jelentkezett, de Lu ther tételei hama
rosan elterjedtek egész Németországban. Sokan örömmel üdvözöl
ték Lutherben a régvár t egyházi reform harcosát. Tetzelék viszont 
Rómában eretnekséggel vádolták meg Luthert . X. Leó pápa el is 
rendélte Luther ellen az eretnekeknél alkalmazott eljárás megindí
tását, s Luther t Rómába idézték. Luther fejedelme: Bölcs Frigyes 
szász választófejedelem azonban egyetemének híressé vált tanárát 
n e m engedte Rómába, hanem azt kívánta, hogy Németországban 
hallgassák ki. így is történt. De sem az olasz Kajetán bíboros 
gőgös fellépése, sem a német Miltitz sima modora nem győzhette 
meg Luther t arról, hogy tévedett, mer t 6 a Szentírásra támaszko
dott. Végül Lipcsében a nagyhí rű Eck János egyetemi t aná r ra l áll
hatott ki vi tára (1519 nyarán) . Ennek során Luther kéiségbevonta 
a pápaság isteni rendelését, s kijelentette, hogy a zsinatok is téved
hetnek. Eck ezzel bizonyítottnak vélte Luther eretnekségét. 



X. Leó pápa most már 1520 nyarán kiadott bullájában Luther 
tanításának 41 tételét eretneknek minősítette, iratainak elégetését 
rendelte el és Luthert egyházi átokkal fenyegette meg, ha elítélt 
tanítását 60 napon belül vissza nem vonja. Iratainak több helyütt 
történt elégetésére Luther azzal válaszolt, hogy 5 meg a pápa bullá
jának egy példányát és több pápai törvénykönyvet égetett el nyil
vánosan (1520 december 10). Nem sokkal utóbb (1521 január 3) 
kiadta X. Leó pápa a Luthert és követőit az egyházból kirekesztő 
és átokkal sújtó bullát. Ezzel a pápa lehetetlenné tette, hogy Luther 
az evangélium tiszta hirdetésével a régi egyházon belül szolgálja 
az egyház megújulását. 

A 95 tétellel Luther nem akarta sem az egyházat, sem a pápát támadni. 
Nem gondolt ő még ekkor az. egyház teljes reformációjára. Sőt abban a 
hiszemben volt, hogy a pápa mit sem tud a nevében űzött visszaélésről, 
mert ha tudna róla, maga tiltaná el. Luther tehát az egyházat és a pápát 
akarta védeni Tetzelék botrányos visszaélései ellenében. Mégis volt tételeiben 
már néhány olyan megállapítás is, amelyben az evangéliumi felismerés nem 
fért össze az addigi egyházi tanítással. „.4 mi Urunk és tanítómesterünk, 
Jézus Krisztus ezt mondván; Térjetek meg (tartsatok bűnbánatot) stb. — 
azt akarta, hogy híveinek egész élete megtérés (bűnbánat) legyen." (1, tétel.) 
— A pápa csakis azokat a büntetéseket engedheti el, amiket ő maga szabott 
ki (5. t.). Tehát különösképen nem engedheti el a tisztítótűzbeli büntetése
ket (20. t. — Luther még nem támadja meg a tisztítótűzről szóló tanítást.) 
— Kárhozatos dolog abban bizakodni, hogy a búcsúlevelek már az üdvössé
get is megszerzik (32. t.). Az igazi töredelem nem akar a büntetéstől szaba
dulni, sŐt szívesen vállalja azt (40. t.). „Arra kell buzdítani a keresztyéneket, 
hogy tejüket: Krisztust, kereszten, halálon, poklon keresztül igyekezzenek 
követni, és ekként inkább sok nyomorúságon át jussanak a mennybe, mint
sem hamis békességben bizakodjanak:" (94—95. i.) Ezt a hamis békességet 
nyújtotta éppen a búcsú, 

-î z 1518—1520. években Luther számos kisebb-nagyobb iratot adott ki. 
Ezekben már egyre világosabban mutatott rá a római egyház tanításának 
és életének különböző tévedéseire, és kívánta az evangélium szerint való 
megújulást. Különösen nagy jelentőségű az 1520-ban m.egjelent négy tő 
reformátori irata; A jó cselekedetekről szóló iratában ,azí fejti ki, hogy 
először igaz hitnek kell lennie, mert csak hitből fakadhatnak jó cseleke
detek (csak a jó fa teremhet jó gyümölcsöt). A némtet nemzet keresztyén 
nemességéhez intézett iratában felsorolja a legszükségesebb reform-teendő
ket s ezek meg\'a!ősítására a világi felsőséget (a császárt és fejedelmeket) 
szólítja fel, mert a pápától és püspökeitől ezt már nem lehet remélni. .4z 
egyház babiloni fogságáról című iratában a hét szentségről szóló római taní
tást dönti meg, s kimutatja, hogy valójában csak két Krisztustól rendelt 
szentség van: a keresztség és az úrvacsora. Az ürv.acsora pedig nem áldo
zat, hanem Isten kegyelmi ajándéka; éppen ezért Krisztus rendelése szerint 
líét szín alatt kell nyújtani. — A keresztyén ember szabadsága című kis 
iratban pedig szépen fejti ki azt, hogyan nyilatkozik meg az igazi hit a 
keresztyén ember életében az áldozatos szeretetben. 

3. LUTHER WORMSBAN ÉS WARTBURGBAN. A Lu the r ra 
kimondott egyházi átkot a világi hatóságnak: a birodalomnak kellett 
végrehajtania. Az új német-római császár, V. Károly, kész is volt 
erre. Bölcs Frigyes szász választófejedelem azonban kieszközölte, 
^icgy Luther t még egyszer kihallgassák a bir-odaimi gyOlé.s azíne 
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előtt. Így Jelent meg Luther a wormsi birodalmi gyűlés és a csá
szár előtt (1521 április 17—18). Azt követelték tőle: vonja Aóssza 
minden eddigi tanítását. Luther határozott választ aciott: amíg a 
Szentírásból vagy világos érvekkel meg nem győzik arról, hogy 
tévedett, addig lelkiismeretét a Szentírás köti, 6 maga Isten igéjének 
a foglya; ezért nem vonhat vissza semmit. A császár er re a biro
dalmi gyűlés nevében kihirdette Lu ther és követői ellen a birű-
dalomból való kiközösítést. Ez azt jelentette, hogy Luther t m.egfosz-
tották minden jogvédelemtől, az eretnekek sorsa várt rá. Fejedelme, 
Bölcs Fr igyes sem tehetett egyebet, m i n t hogy h ű embereivel el-
rejttette Luther t War tburg várában. (Itt élt a 13. század elején 
II. Endre magyar kirá ly lánya, a szentté nyilvánított Árpádházi 
Erzsébet.) 

Luther war tburg i magányában sem marad t tétlen. Wittenbergi 
bará ta ival t i tokban levelezett, több iratot írt. Legnagyobb 'munkája 
az Üjszövetségnek alig há rom hónap alatt elkészített német fordí
tása. Ez volt az első része a tizenkét évvel később (1534-be'n) meg
jelent teljes bibliafordításnak. 

Tíz hónapig tartózkodott Luther Yfartburg várában. TávolléTé-
ben V/ittenbergben Luther egyik egyetemi tanár társa : Karlstadt 
erőszakos módon akarta az egyházi életet átalakítani, s ezzel nagy 
zavart idézett fel. Luther, értesülvén erről, mit sem törődve most 
már az életét fenyegető veszéllyel, visszatért Wittenbergbe (1522 
március elején). Prédikációival lecsillapította a háborgó kedélyeket , . 
s most m á r maga vette kezébe a tanításából következő egyházi 
reformok gyakorlati megvalósítását. 

Mielőtt Luther visszatért volna Wittenbergbe, választófejedelme, Bölcs 
Frigyes, óva intette őt, hogy el ne hagyja rejtekét, mert különben nem 
tudja őt tovább megvédelmezni. Luther azonban úgy érezte, hogy az evan
gélium ügye van veszélyben, neki tehát élete kockáztatásával is vissza kell 
térnie helyére. Csodálatosan erős hitről és áldozatkészségről tanúskodó levél
ben köszönte meg hát Bölcs Frigyesnek eddigi segítségét, a további véde
lemről pedig lemondott. Ezt írta ebben a levélben; „Mindezt azért írtam 
Választófejedelmi Kegyelmednek, hogy tudja meg, hogy én a Választó
fejedeleménél sokkal magasabb oltalom alatt megyek Wittenbergbe. Nem 
is gondolok arra, hogy Választófejedelmi Kegyelmed védelmét kérjem. Sőt 
azt tartom, hogy én inkább védhetném meg Választófejedelmi Kegyelme
det, mint Kegyelm.ességed engem. .. Ebben az ügyben a kardnak nincs 
helye, az nem segít, itt egyedül Isten cselekedhetik, minden emberi aggodal
maskodás és segítség nélkül. Azért hát; akiben legnagyobb a hit, annak a 
íészén van a legerősebb oltalom." 
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20. A reformáció további menete és éíet-halái harca. 
1. A REFORMÁCIÓ TERJEDÉSE. V. Károly császár hosszú 

éveken át háborúskodott a francia királlyal és a pápával. Ez távol
tartotta őt Németországtól, s nera törődhetett a wormsi rendelet 
végrehajtásával. Ezalatt Luther Bölcs Frigyes oltalmában nyugod
tan folytathatja munkáját. A német nép nagy tömegei örömmiel és 
lelkesen fogadták az evangélium tiszta hirdetését; a szabad városok 
és a tekintélyes fejedelmek közül is többen csatlakoztak a refor
máció táborához. Ezek azután országuk területén is elősegítették 
az egyház evangéliumi megújulásának az ügyét. Különösen nagyot 
lendített a reformáció ügyén Hesszeni Fülöp tartománygróf csat
lakozása. Bölcs Frigyes még inkább csak Luther személyét védte 
és biztosította munkájának szabadságát, testvéröccse és a vála,sztó-
fejedelmi méltóságban utóda: Állhatatos János m.ár nyíltan és bát
ran a reformáció hívének vallotta magát. 

Az evangélium tiszta hirdetése leginkább azzal terjedt, hogy 
a wittenbergi egyetemet egyre több tanuló ifjú kereste fel, még 
pedig más országokból is. Ezek azután a Luthertól és Melanchton-
tól tanultakat hazájukban buzgón terjesztették. Az első magyar
országi diákok az 1522. évben jelentek meg a wittenbergi egyete
men s Luther haláláig mintegy 166-an keresték fel. 

2. LUTHER MUNKATÁRSAI KÜZDELMEI. Luther munkájá
ban számos megértő és lelkes munkatárséit nyert. Legfőbb munka
társa a nála majdnem 14 évvel fiatalabb Mela.nchthon Fülöp volt 
{szül. 1497., megh. 1560). Már 21 éves korában a wittenbergi egyetem 
tanára lett. Luther nagj^on megkedvelte a tudós ifjút, Melanchthon 
pedig nagy tudásával segítette Luthert a reformáció nehéz munká
jában. Ö készítette egyebek közt az Ágostai Hitvallást. Luther halála 
után azonban nem bizonyult vezetésre alkalmasnak, é,s sok vitát, 
zavart idézett elő megalkuvó magatartásával. Luther legközelebbi 
munkatársai közé tartozott még Jonas (ejtsd: Jonasz; ez a családi 
név) Jiisztus, az egyetemen egy ideig tanártársa; Bugenhagen János 
városi lelkész. Crayiach Lukács gyógyszerész s egy ideig polgár
mester pedig számos festményen örökítette meg Luther arcképét. 

Sok gondját könnyítette Luthernak hűséges élettársa: Boro 
Katalin, akivel 1525-ben kötött házasságot. Luther házasságkötésével 
addigi tanítását akarta m-egpecsételni, miután ebben tanácsára már 
többen is megelőzték. Családi élete mántaképévé lett az evangélikus 
keresztyén, s különösen is a lelkészi családi életnek. 

Az 1524—1529. évek között Luthernak még több nehéz küzdel
met kellett megvívnia olyanokkal, akik a reformáció tanítását nem 
értették meg, vagy az evangéliumi szabadságot hamisan értelmezték 
s azzal visszaéltek. Elutasította a rajongó újrakeresztelőket (ana
baptistákat). Megtagadta a kÖzö-^éget a fellázadt parasztokkal, m.ert 
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a reformáció sohasem lehet forradalom a törvényes rend és felső.ség 
ellen. A humanista Erazmusz-nak az emberi akara t szabadságáról 
hirdetett tanításával szemben pedig azt állapította meg, hogy Isten 
előtt az ember t«ljesen bűnös, és csak Isten végtelen kegyelme 
menthet i meg. Zulmgli-vel (ejtsd: cvingli) viszont az úrvacsora 
helyes felfogásáról volt kénytelen vitát folytatni. 

Mindezeknek a vi táknak és küzdelmeknek a során Luther 
egyedül az evangéliumi tanítás és igehirdetés tisztaságáért küzdött. 
Nem engedte, hogy azt ember i szempontok és érdekek elhomályo
sítsák, habár e miatt kevesebben csatlakoztak hozzá, mások meg 
egyenesen cserben is hagyták. 

Luther házasságából hat gyermek született. Két leányát gyermekkor
ban ragadta el a halál; Márton fia, aki pap akart lenni, ugyancsak ifjan haíí 
meg. Férfiágon Luther utódai a 18. században haltak ki; leányágon még 
ma is élnek leszármazottai. — Hamis az a vád, mintha Luther a házasság
kötés kedvéért szállt volna szembe a pápával és a római egyházzal. Hiszen 
csak" évekkel reformátori munkájának megkezdése után szánta rá magát 
a házasságkötésre; akkor is olyan időben (parasztlázadás!), amikor közeli 
halálát várta, ezért akarta még halála előtt házasságkötésével is megpecsé
telni tanitását. — Felesége, Bora Katalin, korábban apáca volt, de éppen 
Luther'tanításának igazságát felismerve, hagyta el több apácatársával együtt 
a kolostort. 

Luther hajlékában gyakran gyűjtötte asztala köré munkatársait, bará
tait, valamint kedvelt tanítványait is. Több magyar diák is vendége volt 
Luther asztalának, köztük Dévai Bíró .Mátyás. Az ilyenkor folyt beszélgeté
sek közül sok érdekeset feljegyeztek; ezek a híres „asztali beszélgetések." 

3. A PROTESTÁCIÖ ÉS AZ ÁGOSTAI HITVALLÁS. Amíg 
V. Károly császár külföldi háborúkka l volt elfoglalva, nem tehe
tett semmit a reform-áció terjedésének meggátlására és elfojtására. 
Az 1526-i speieri birodalmi gyűlés határozata lehetővé tette a refor
mációhoz csatlakozott fejedelmeknek, hogy terüle tükön az új r end 
szerint szervezkedjenek. Ettől kezdve a reformációhoz csatlakozott 
fejedelmek és városok a birodalmi gyűlésen mint , ,evangélikus 
i-endek'' egységesen léphettek fel. Miután azonban a császár ellen
ségein gyözedelm^eskedett, az 1529-i, ugyancsak Speierben tartott 
birodalmi gyűlésen a régi hi thez ragaszkodó többség kim.ondotta, 
hogy a wormsi rendeletet végre kell hajtani, az egyházi újításokat 
pedig meg kell szüntetni. Ez ellen a határozat ellen az evangélikus 
rendek a távollevő császárhoz proíesíációí jelentettek be, mert a hit 
és a lelkiism.eret kérdéseiben nem lehet az igaz3ágot egyszerűen 
a többség határozatával eldönteni. Er rő l a protestációról nevezték 
azután az evangélikus rendeket protestánsoknak. 

A következő évben (1530) a császár Augshurg ÍÁgosta) váro
sába hívott össze birodalmi gyűlést. Megígért*, hogy kész meghall
gatni mindkét félnek a vallási kérdésekről vallott felfogását. Az 
evangélikus rendek megbízásából Melanchthon Fülöp készítette el 
a közös hitvallást, s ezt a császár és a birodalmi gyűlfe előtt fel is 
olvasták. Ez az Ágostai (Augshurgi) Hitvanús. Ebben az evangé-
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l ikusok a szakadás lehető elkerülése végett főképen azt a tanításu
kat hangsúlyozták, amiben^ meggyőződésük szerint megegyezhetnek 
a másik (római) táborral . A császár azonban a Hitvallás ellenében 
Cáfolatot készíttetett, viszont Melanchthon újabb iratát (A Hitval-
lás Védelme, latinul: Apológia) nem fogadja el. A birodalmi gyűlés 
pedig megújította a wormsi rendeletet. 

Hiába igyekeztek tehát az evangélikusok a régi hithez ragasz
kodókkal békésen megegyezni, ez nem sikerült. Most m á r az evan
gélikus fejedelmek és várasok, hogj ' az őket fenyegető támadás 
esetén fegyveresen is védekezhessenek, az Ágostai Hitvallás alapján 
szövetséget kötöttek (Schmalkaldeni Szövetség). 

A protestáció, protestáns szó a latin protestari igéből származik, c-z 
azt jelenti; nyilvánosan bizonyságot tenni. A protestáció tehát nem puszta 
üres tiltakozás, hanem bizonyságtétel az evangéliumi igazságról és hitről, 
annak kifejezése, hogy ebből még erőszak esetén sem engedhetünk. Termé
szetesen benne van ebben mindannak elutasítása is, ami ezzel az evangé
liumi hittel és meggyőződéssel ellenkezik. Protestánsok tehát eredetileg 
csak a Luther reformációját követő evangélikusok voltak. Csak később 
kezdték ezt a megjelölést a reformáció más irányú (pl. kálvini) híveire is-
alkalmazni. 

Az Ágostai Hitvallás (latinul: Confessio Augustana) 28 'cikkből áli. 
Az első főrész 21 cikke az evangélikus gyülekezetek egyetértően vallott 
tanítását tartalmazza. Melanchton azt remélte, hogy ezeket a cikkeket a 
római egyház képviselői is elfogadják. Csupán a második főrész 7 cikké
ben sorolta el azokat a visszaéléseket, amelyeknek a megváltoztatása szük
séges volt (pl. az úrvacsorának csupán egy szín alatt való kiszolgáltatása, 
a papok kötelező nötlensége stb.) — Az Ágostai Hitvallás lett az evangé
likus egyház legfontosabb hitvallása; erről nevezzük egyházunkat ágostai 
hitvallású evangélikus keresztyén egyháznak. Elég azonban a rövid evan
gélikus megjelölés is (de semmiképen sem helyes az „ágostai evangélikus" 
íorma!). Szokták az evangélikus egyházat „lutheránus"-nak is nevezni, leg
inkább külföldön. Ez azonban nem helyes. Luther maga tiltakozott az ellen, 
hogy Krisztus hiveit az ö (t. i. Luther) nevével jelöljék. Mi tehát evangé
likus keresztyéneknek valljuk magunkat. 

4. LUTHER HALÁLA. A SCHMALKALDENI HÁBORÜ. Luther 
örömmel láthatta a reformáció terjedését és sikereit Németország
ban és m.ás országokban is. Másrészt azonban életét sok csalódás is 
keserítette. Bár elég sokat betegeskedett, élete kilobbanásáig sokat 
dolgozott, az egyháznak és egyeseknek is mindig szolgálatára volt. 
Ö írta meg a Schmalkaldeni Cikkek nevű hitvallást (1536—37-ben); 
ebben határozottan kifejezte azt az evangéliimai tanítást, amelyből 
egy betűnyit sem engedhet. Éppígy ragaszkodik ehhez a taní táshoz 
az evangélikus egyház is. 

Életének utolsó útjára is a segítőszolgálat vezette. Télvíz idején, 
betegen ment el szülővárosába, Eislebenbe, hogy az egymá,ssal 
viszálykodó Mansfeldi grófokat kibékítse. Célját elérte, de Witten
bergbe már nem térhetett vissza: 1546 február 18-án Eislebenben 
meghalt. Holttestét a wittenbergi vár templomban temették el. 

Nem sokkal Luher halála után kitört a háború a császár és a 
Schmalkaldeni Szövetség, vagyis az evangélikus rendek közt. Ez az 



m 
ű. n. schmalkaideni háború eleinte kedvezőtlenül alakult az evan
gélikusokra. Már-már az a veszély fenyegetett, hogy a császárnak 
sikerül Németországban elfojtania és megsemmisítenie a reformáció 
addigi eredményét. De ekkor Szász Móric, aki korábban a császár
hoz pártolt , hittestvérei segítségére sietett. V. Károly szorult hely
zetében lemondott a császári trónról, öccse: I. Ferd inánd pedig 
az augshurgi hékekötéshen (1555) elismerte az egyes fejedelmeknek 
azt a jogát, hogy szabadon választhatnak a régi (római) egyházhoü 
és az Ágostai Hitvalláshoz való csatlakozás között. A fejedelmek 
azután alattvalóikat is saját h i tükre kényszeríthették. Ez nem volt 
ugyan teljes vallásszabadság, de az evangélikusok a legtöbb terü
leten mégis elismertetést és életlehetőséget nyer tek (a római katc-
l ikusnak marad t egyházi fejedelem.ségek területén nem). 

Luther Mártonnak 1542-ben írt eredeti végrendelete a íviagyarországi 
Evangélikus Egyház levéltárába került; most is ott őrzik ezt a becses 
emléket. 

Az augsburgi békekötésnek abból a rendelkezéséből, hogy a fejedeiem 
alattvalóit a saját vallására kényszerítheti, később azt az elvet, állapították 
tneg, hogy ,,akié a föld, azé a vallás" (latinul: cuius regio, eius religio). 
Ez persze egyáltalában nem felel meg az evangéliumi felfogásnak, nem is 
a reformációból született ez az elv, hanem még középkori örökség. Hazánk
ban a 17. század eleje óta a római katolikus egyház ennek az elvnek az 
alkalmazásával igyekezett kérlelhetetlenül kiirtani a reformációt. 

21. Luther tanítása. Az evangélikus egyház. 
i . HIT, MEGIGAZULÁS, KERESZTYÉN ÉLET. Luther eleinte 

a római egyház tanítása szerint kereste üdvösségét. Ez a törvény 
útja volt. Az egyház minden parancsát, sőt nemkötelező tanácsait is 
pontosan követni, teljesíteni igyekezett. De azután rájött ennek 
a tanításnak a helytelenségére, ennek az ú tnak téves voltára. Fel
ismerte azt, hogy Isten kegyelmét, bűnbocsátó i rgalmát nem. lehet 
a mú jócselekedeteinkkel, még úgynevezett vallásosságunkkal sem 
Mérdemelni, szinte megvásárolni . Azután megtalál ta a Szentírásban 
az evangéliumot, a valódi örömhírt . Ez azt hirdeti , hogy Isten 
ingyen (azaz a mi é rdemünk nélkül) adja kegyelmét, a bűnbocsá
natot : a bűnös embernek. Isten ingyenvaló kegyelmének a meg
testesülése: Jézus Krisztus. Ö szerezte meg bűneink bocsánatát. 
Is tennek ezt a Jézus Krisztusban nekünk adott a jándékát hittel 
fogadjuk el. így, Iiií által, leszünk Isten ingyen adott a jándékának 
részeseivé. Más szóval: Isten azt a bűnös embert tekinti igazn-ak, 
aki hittel fogadja el az ö Jézus Krisztusban, adott kegye toé t . 
Ez Luther tanítása az evangélium alapján a hit által való meg-
igaztilásról. Vagyis a mh megigazulásunk, üdvösségünk, örök éle
tünk egyedül Is tennek ajándéka (kegj^elme), és ezt mi csak hittel 
íogadbat juk el. Ennek merő ellentéte a római egyháznak a t-ani-
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tása, amely szerint nekünk saját jócselekedeteinkkel kell kiérde
me lnünk Isten kegyelmét, és ez azután célhoz segíti a m i jó igye
kezetünket. Lu ther különösen a következő szentírási he lyekre utal : 
„Az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei né lkü l" 
(Róm. 3, 28); és: „Az igaz ember hitből él"- (Róm. 1, 17; Habakuk 
2, 4). Egyedül ez az Istenben feltétel nélkül bízó hit tesz bennünket 
bizonyosakká üdvösségünkről. 

Lu the r azonban azt mégsem állította, hogy jócselekedeTekre 
nincs szükség. Csak azt hirdette, hogy Isten nem azért kegyelmes 
hozzánk, mert e r re előző jócselekedeteinkkel érdemeket szereztünk 
volna. A jócselekedet nem érdem, hanem kötelesség. De igazi. 
Is tennek tetsző jócselekedetet csak az tud véghezvinni, aki előbb 
Mttel elfogadta az Isten újjáteremtő kegyelmét. Tehát előbb hi tnek 
kell lennie, s csak az igazi hitből fakadhatnak valódi jócselekede-
tek, mert csak a j6 fa teremhet jó gyümölcsöt. Ezt a hitből fakadó 
jócselekedetekben megmutatkozó keresztyén életet az Ágostai Hit
vallás (VI. cikk) „új engedelmesség"-nek nevezi. Luther pedig ezt 
írja: ,,Ö, a hit eleven, szorgos, munkás , erőteljes valami; azért 
lehetetlen, hogj- ne tegyen szüntelenül jót. Nem is kérdezi, kell-e 
jót cselekedni, hanem mielőtt kérdezné, már meg is cselekedte." 

Luthernak a hitről és a keresztyén életről szóló tanítását legszebben 
összefoglalva nyújtják: a Kis- és Nagy-Káté, a Schmalkaldeni Cikkek, , 
továbbá A jócselekedetekről és a keresztyén ember szabadságáról jzólő 
iratai. 

2. EGYHÁZ, SZENTSÉGEK. ISTENTISZTELET. Luther n e m 
alapított új egyházat. Vallotta, hogy Krisztus egyháza egy és egye-
ferrt.es (katolikus). Ez az egyház pedig ott van, ahol az Isten igéjét, 
s különösen az evangéliumot tisztán hirdet ik és a szentségeket 
helyesen, vagyis Jézus Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki; 
mert ott lesz a szentek, azaz az igazán hívők gyülekezete, (Ágostai 
Hitvallás VII. és VIII. cikke. V. ö. az 1. fej. 1. pontjával.) Luther 
éppen ezért mindaddig meg akar t maradn i a pápa és egyháza közös-
.ségében, amíg rem,élhette, hogy ez az egyház az evangélium tiszta 
hirdetése által m-egújul. A pápa az:onban Luther t és híveit kirekesz
tette az egyházi közösségből, sőt átokkal is sújtotta őket, s ezzel 
a római egyház elzárkózott az evangéliumi megújulástól. Most m á r 
Luther is kénytelen volt az evangéliumból megújult gyülekezeteket 
-a római egyháztól és annak püspökeitől függetlenül megszervezni. 
így alakult -meg az evangélikus egyház. 

Az e\rangélikus egyház nem papi egyház. Vallja, hogy Jézus 
Krisztus nem rendelt az egyházban külön papi rendet, élén a pópá-
í>aí, akik mintegy közvetítők lennének Isten és a közönséges hívők 
(laikusok) között. Az evangélikus egj^ház az egyetemes papságot 
vallja, vagyis hogy Isten előtt és az egyházban minden hívő egj--
forma. Ellenben az evangélium hirdetésének és a szentségek ki-
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szolgáltatásának állandó biztosítására rendelte Isten az egyházi 
hivatalt. Ennek szolgálatát a rend érdekében az egyház bizonyos 
személyekre ruházza, akiket erre a szolgálatra szabályszerűen elhív. 
Ezek Isten igéjének szolgái és a gyülekezet pásztorai (igehirdetőj 
lelkipásztor, lelkész, — de nem áldozó-pap!). Azok pedig, akik fel
ügyelnek a lelkészek igehirdetésének és tanításának az evangélium 
szerint való tisztaságára, a püspökök. (A püspök az Üjszövetségben 
gyülekezeti íelügyelőt, vezetőt Jelent, nem pedig valami magasabb 
papi fokozatot. — Olvasd az Ágostai Hitvallás V., XIV., XV. és 
XXVIII. cikkeit.) 

Az új egyházi rend kiépítésében Luther a fejedelmek segítsé
gét vette igénj'be. A fejedelmek azután ebből a segítő szolgálatból 
jogot támasztottak arra, hogv az egyház legfőbb kormányzása őket 
illeti meg. így alakult ki Németországban — Luther szándéka elle
nére — az ú. n. fejedelmi egyházkorraányzaH rendszer. 

A római egyház hét szentsége (szakramentuma) helyett Luther 
kettőt tartott valódi szentségnek: a keresztség^ és az úrvacsora 
szentségét. Csak ezt a kettőt rendelte Jézus Krisztus olyan módon, 
hogy meghatározott külső jelhez kegyelmi ígéretet fűzött. Az úr-
vacsoráról szóió tanításban Luther elvetette az emberi bölcselkedés
ből fakadt átlényegülési tant (transsubstantiatio). De éppen úgy 
el kellett vetnie Zwinglinek ugyancsak pusztán az emberi észre 
hallgató tanítását, hogy az úrvacsorában csak kenyér és bor van, 
s az nem egyéb, mint emlékezés Krisztus halálára. Vallotta, hogy 
az úrvacsorai kenyérben és borban Jézus Krisztus valóságos m.eg--
dicsőült testét és vérét adja, és ilyen módon vonja önmagával élő 
közösségbe híveit. 

Az istentiszteletben Luther nem kívánta megváltoztatni a meg
szokott formát. Csak azt szüntette meg, arai az evangéliummal 
nyilvánvalóan ellenkezett, így pl. azt, hogy a római egyház az 
istentiszteletben az úrvacsorát áldozattá tette (mise-áldozat, ezért 
ezt csak pap mutathatja be). A latin nyelv helyett az istentisztelet 
nyelvéül a nép nyelvét tette, hogy Isten igéje érthetően szóljon 
a gyülekezethez. Az istentiszteletnek nélkülözhetetlen része lett az 
igehirdetés. Ezenkívül Luther a gyülekezeti éneklés fellendítésére 
maga is szerzett számos szép egyházi éneket. Példáját mások is 
követték s így az evangélikus egyház igen gazdag énekkincjsie 
tett szert, .,éneklő egyházzá" vált. 

Luther nagy gondot fordított még az ifjúság nevelésére is. 
Keresztyén iskolák létesítését kívánta. Ebben különösen hasznc^ 
segítője volt Melanchthon Fülöp, akit ezért a munkájáért- ,.Német
ország tanítómesterének" (Praeceptor Germaaiiae) neveztek. 

Luther legismertebb énekei: ..Erős vár a mi Istenünk", ..Mennyből 
jövök most hozzátok" (karácsonyi), „Jövel Szentlélek Üristen". ..Bűnösök 
hozzád kiáltunk". „Jer, örvendjünk keresztyének", „Mi Atyánk, ki vagy 
mennyekben" stb. 



22. A svájci reformáció. 
1. ZWINGLI REFORMÁCIÓJA. Rövidesen Luther íellépése 

után Svájc németlakta területén is támadt jelentős reformációs 
mozgalom. Ennek vezetője Zwingli (ejtsd: Cvingli) Ulrik volt (szül. 
1484, megh. 1531). Jómódú parasztcsaládból származott. Tanulmá
nyai során a humanizmus szellemét szívta magába. Erazmusz lelkes 
híve lett. Egy ideig a pápa zsoldjába szegődött svájciak tábori papja 
volt, megismerte a zsoldbaszegődés erkölcsöket romboló hatását, 
s hazatérve küzdött ez ellen. Majd 1519-ben a zürichi (ejtsd: Cürih) 
főtemplom lelkésze lett. Nagy buzgalommal magyarázta a Szent
írást. A lipcsei vita ráterelte figyelmét Lutherra, olvasni kezdte ira
tait, s most már ekkép felvértezve kezdte meg Zürich reformálását. 
Védelmére kelt azoknak, akik a böjtöt nem tartották meg, azután 
megszüntetett minden olyan szertartást és szoká,st, amit meggyőző
dése szerint a Szentírásból igazolni nem lehet. Megszüntette a misét, 
még az éneklést is,, a templomokból eltávolította a képeket, oltárokat, 
sőt az orgonát is. A gyülekezet kormányzását a városi tanácsra bízta. 

Zwingli reformációját Zürichen kívül még néhány más kanton 
{a svájci szövetséges tartományok neve) is elfogadta, köztük a 
tekintélyes Bern és Bázel (Basel). Az ú. n. őskantonok azonban 
ragaszkodtak a régi egyházi rendhez, és a Habsburgoknál kerestek 
segítséget, Zwingli ekkor a németországi evangélikus rendek rész
vételével nagy Habsburg-ellenes szövetséget akart létrehozni, még 
Erdély bevonására is gondolt. Hesszeni Fülöp hajlandó volt támo
gatni Zwingli tervét, de ehhez Luthert is meg kellett nyerni. Luther 
és Zwingli között ugyanis még nemrég heves vita folyt az úrvacsora 
kérdéséről. Hesszeni Fülöp ezért a két reformátort megbeszélésre 
hí\!î a Marburgba, hogy személyes találkozás során megegyezzenek 
és a tervezett szövetség megvalósulhasson. A marhurgi megbeszélés 
(1529 októberének elején) azonban nem hozta meg a kívánt ered
ményt: Luther és Zwingli az úrvacsora értelmezésében nem tudott 
megegyezni. 

Zwingli azonban tovább ment a maga útján. A katolikus kanto
nok fenyegetésével kénytelen volt fegyveresen is szembeszállni. Az 
ütközetben a zürichiek vereséget szenvedtek, a lelkészi szolgálatra 
velük ment Zwingli is halálát lelte (1531 október 11-én Kappelnél). 
Zwingli munkáját azonban megmentette utóda: Bullinger Henrik. 
ö utóbb "Zwingli híveit átvezette Kálvin táborába. 

Zwingli általában Luther tanítványa volt, de több ponton mégis eltért 
a felfogása a Lutherétói. Zwingli ugyanis humanistából lett reformátorrá, 
ezért az ember erejét, képességeit nagyobbra értékelte, mint Luther. Nem 
akart tudni az eredendő bűnnek az ember egész valóját megrontó hatal-
niárö!. — Azután Zwingli politikus is volt. A reformáció ügyét politikai 
szövetséggel, só'í fegyveres erővel is akarta diadalra vinni. Luther pedig 
nem engedte, hogy az evangéliumot fegyverre- vagy általában emberi 
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mesterkedésre bízzák. Ezenfeiül Zwingü az ész embere volt. A Szentírás 
tartalmát igyekezett az ésszel összhangba hozni. Ezért nem fogadta el, 
hogy az úrvacsora szentségében Jézus Krisztus maga van jelen, teste és 
vére által. Szerinte az úrvacsora nem több, mint emlékezés Krisztus halá
lára, és egyúttal a hívők hitvallástétele. Luther viszont azt látta és hangoz
tatta, hogy az úrvacsorában Isten cselekszik és adja rtekünk kegyelmi aján
dékát Jézus Krisztus által. Itt olyan nagy az eltérés a két reformátor taní
tása között, hogy nem juthattak Egyébként Marburgban mégis 
Luther volt engedékenyebb. Zwinglit azonban ez nem elégítette ki. Ebben 
a kérdésben nem volt lehetséges köztük a kiegyezés, ezért azonban egyikü
ket sem lehet megróni. 

2. KÁLVIN REFORMÁCIÓJA. Zwingü munkájá t Svájc francia 
'erület-én és néraileg má.s esapáson Kálvin folytatta. Kálvim, János 
az északfranciaországi Noyon (ejtsd: Noajon) városában 1509 Július 
10-én született. Egyetemi tanulmányai során megismerkedett Lu ther 
irataival, majd életének i ránya hirtelen megváltozott (megtérés). 
Az evangéliumi reformációért való lelkesedése miatt hazájából me
nekülnie kellett. A svájci Bázelben kiadta „Tanítás a keresztyén 
-•••állásra'' (Institutio religionis christiane, 1536) című iratát . Ezen 
nyilván észrevehető Luther Kátéjának a hatása. Ez a munkája ala
pozta meg Kálvin hírnevét . 

Nem sokkal ezután Kálvin Genf városán utazott át, s ekkor 
honfitársa, Fare l Vilmos, arra kényszerítette, hogy maradjon Genf
ben és segítse őt a város reformálásában. Kálvin szigorú fegyelem
mel akar ta a város polgárainak életét keresztyénné tenni, ez a 
városi tanáccsal összeütközésre vezetett, s végül is Kálvint és Faréi t 
elűzték Genfből (1538). Kálvin ekkor Strassburgba ment. Itt meg
ismerkedett Bucer Mártonnal, Stragsburg reformátorával . Bucernak 
Luther és Zwingli i ránya közt közvetítő szelleme nagy hatással volt 
Kálvinra . 

Három év múlva (1541) Genf város tanácsa visszahívta Kálvint . 
Most m á r megvalósíthatta a szigorú fegyelmezéssel vezetett egyházi 
és társadalmi életrendet. De még így is hosszú küzdelmet kellett 
vívnia az ellenzékkel. Ennek során Kálvin élete ismételten is ve
szélyben forgott. De Kálvin mégsem engedett; hősi elszántsággal 
folytatta a küzdelmet azért, hogy Genf egész életében Ist-en törvénye 
érvényesüljön. A városi tanács segítségével minden bűnt szigorúan 
megtorolt, a súlyos bűnöket (pl. istenkáromlást) halálos ítélettel. 
Ez az ítélet sújtotta a Szentháromságot tagadó Sérvet Mihály spanyol 
orvost is, akit máglyán égettek meg (1553). Végül is Kálvin elér ts 
célját: Genf egészen átalakult; a korábban könnyelmű, sőt léha 
életű lakosságból Isten törvényeivel kormányozott, szorgalmas és 
jómódú keresztyén szellemű közösség lett. Kálvin szellemi hatá.sa 
iratai, széleskörű levelezése és a nagyhírű genfi akadémia révén 
Európaszerte elterjedt. A küzdelmektől és betegségtől meggyötörten 
1564-ben (május 27-én) balt meg. 



Kálvin — még inkább, mint Zwingii — a reformáció főkérdé-
seiben Luther taní tványa volt. A személyes, közvetlen érintkezés 
hiánya miatt azonban nem jött létre megegyezés a két reformátor 
között, és Kálvin a maga külön útján haladt tovább. Ennek követ
keztében Kálvinnak a Lutheréval ál talában megegyező tanításában 
többször más pontra esik a hangsúly, mint Luthernál . Lutherra l 
megegyezően Kálvin is tanítja, hogy a mi üdvösségünk, megigazu-
lásunk egyedül Isten kegyelmétől függ. Luther ezért Isten meg
mentő kegyelmét, szeretetét hangsúlyozza, Kálvin viszont ebből a 
predesztinációra (eleverendelés) következtet. Azt tanítja, hogy Isten 
az embereknek üdvösségre, vagy kárhozatra jutását megmásíthataí-
lanul előre elrendelte. Luther a hitben az Isten iránti bizodalmat 
hangsúlyozza, Kálvin pedig az Isten akara tának való engedelmes
séget. Kálvin ál talában erősebben hangsúlyozza a törvény és as 
Ószövetség jelentőségét a keresztyén- ember számára, míg Luther 
mindig az evangéliumot. Jézust Krisztust helyezi homloktérbe. Ezért 
a lutheri kegyesség melegebb, derűsebb, a kálvini viszont kemo-
rabb, szigorúbb. A legmélyebb különbség a két reformátor tanítá
sában az úrvacsoráról szóló taní tásukban mutatkozik. Kálvin nem 
tudta elfogadni Luthernak azt a tanítását, hogy az úrvacsora! ke
nyérben és borban Jézus Kri.sztus ígérete alapján az ő valóságos 
teste és vére van jelen és így lép közösségre híveivel. Kálvin szerint 
Krisztus teste helyhez kötötten a mennyben van, ezért az úrvacsorai 
kenyér és bor csupán Krisztus testének és vérének jegyei; a r ra 
valók, hogy ezek vételével a hívő lelke az égbe emelkedjék és így 
lelkileg egyesüljön Krisztussal. 

Kálvin reformációjából alakult ki a református egyház. Ebben 
azonban Kálvin szellemével (kálvinizmus) helyenként kisebb-
nagyobb mér tékben még Zwinglinek, azután a közvetítő Bullinger-
nek, sőt a több ponton .lutheri gondolkodású Bucernak a határa 
is keveredett . Melanchton is bizonyos közvetítő szerepet töltött be 
a lutheri és kálvini reformáció között. A református egyház leg
elterjedtebb hitvallása: a Heidelbergi Káté (keletkezett löSS-baii). 

Kálvin eredeti családi neve Cauvin (ejtsd: Köven) volt; ennek latinosí
tott alakja: Calvinus, ebből lett a rövidebb Calvin, magyarosan; Kálvin. — 
Egy későbbi visszaemlékezésében maga említi, bcsy Isten a lelkét ,,hir
telen megtéréssel" kényszerítette engedelmes meghajlásra. Azt azonban nem 
mondja meg, mikor történt 'és milyen természetű \'(Al ez a ..hirtelen 
megtérés." 

Kálvin főművének, az Institutio-nak első kiadásában (i536'i még nagy
jában Luther Kátéiának a beosztását követte. Később többszöri átdolgozás
ból nagv terjedelmű és egészen önálló mű lett belőle. 

Az egyház szervezetében Kálvin az Ojszövetség példája szerint nésjj' 
tisztséget tartott szükségesnek: 1. a lelkipásztorok (igehirdetők), 2. a dokto-
tök (tanítók), 3. a vének (presbiterek); feladatuk az egyházi fegyelmezés 
ellenőrzése és 4. a diakónusok (gyülekezeti szeretetmvmka végzői) tiszt
ségét. Ezekből még külön két szervet alakított; a konzisztóriumot (consis-
tiore) a lelkipásztorokból és presbiterekből az egyház vezetésére és a legyei-



rnezés gyakorlására, és a ,,tisztelendő társaság"-ot {vénérabíe compagnie) 
a leikipásztorckbói és a ianítókból; utóbbinak feladata volt a tanítás tiszta
ságának ellenőrzése és a lelkészek választása. A püspöki tisztségnek tehát 
a Kálvin-féle egyházi szervezetben nincs helye. 

-4z istentiszteletben Kálvin minden a misére emlékeztető mozzanatot 
megszüntetett. A tem.plombó! eltávolította az összes oltárt, a képeket, a 
feszületet, gyertyákat, még az orgonát is. Az igehirdetés és imádság m,eileít 
gyülekezeti énekként csak az ószövetségi zsoltároknak adott helyet. Az úr-
vacsorát egyszerű, fehéren terített asztalnál osztották ki, s ostya helyett 
kovászos kenyeret használtak. 

A svájci reformáció követőit mia általában reformátusoknak nevezik. 
Ezt a megjelölést eredetileg a lutheri reformáció hívei használták (azt jelenti: 
reformált), s csak utóbb foglalták le a maguk megjelölésére a svájci irá
nyúak. Magyarországon hosszú ideig evangélikusoknak is nevezték magukat 
(külföldön még ma is), de a lutheri vagy az Ágostai Hitvallástól való meg
különböztetésül helvét hitvallású evangélikusoknak, majd pedig egy ideig 
evangélikus-reformátusoknak. .Az előbbi megjelölés a II. Helvét Hitvallástól 
exed, amelyet Bullinger szerkesztett s nálunk nagy tekintélyű hitvallásnak 
tartottak. (A ,,helvét" szó Svájc latin nevéből: Helveiia-ból származik, tehát 
svájcit jelent.) Helytelen kálvinista egyházról, kálvinista vallásról beszélni, 
ellenben kálvinizmusnak nevezhetjük azt az egész szellemii irányt és maga
tartást, amely Kálvin tanítására énül. 

23. A reformáció és ellenhatása Európában. 
1. A LUTHERI REFORMÁCIÓ ELTERJEDÉSE. A lutheri refor

máció szülőföldje Németország volt. Itt azonban a császári hatalom 
és az egyházi fejedelemségek rendszere megakadályozta azt, hogy 
a reformáció az egész német népet meghódítsa. Mindazonáltal még 
az augsburgi békekötés (1555) után is csatlakoztak újabb területek 
az evangéliumi reformációhoz. Legnagyobb elterjedése idején, 1570 
táján, a német népnek kb. TO /̂o-a volt az evangélikus egyház híve. 

Luther reformációja nem korlátozódéit Németországra. Hiszen 
nem német ügyről volt szó a reformációban, hanem az evangélium 
tiszta hirdetéséről; erre pedig minden népnek egj"formán szüksége 
volt és lesz is mindig. A legteljesebb eredinényí a reformáció Európa 
északi országaiban: ' Dániáha^i. Norvégiában, Svédországhan ért-e el. 
Ezeknek az országoknak a népe az uralkodók támogatásával, vala
mint buzgó evangéliuma lelkületű igehirdetők és egyházi vezetők 
munkássága révén teljesen evangélikussá lett. Finnország ekkor 
Svédországhoz tartozott, egyházilag is. A középkori egj^-ház keresz-
tyénsége azonban nem tudta a finn nép lelkét átjárni. Csak a 
reformáció nyerte meg az egész finn népet, miost már a tiszta evan
géliumi keresztyénségnek. A finnek reformátora Agricola Mihály 
volt. egyszersmind a finn nemzeti irodalom és műveltség megala-
pozója. Ugyancsak a lutheri reformáció terjedt el a Keleti (Balti)-
tenger mentén lakó finn-ugor eredetű észtek és Uvek között is. Az 
ál lami hatalom ellenállása ellenére is nagy eredményt ért el a 



lutheri reformáció Magyarországon. Sikerei voltak még Ausztria-
han, Csehországban, Lengyelországban, a szlovéii-ek és horvátok kö
zött, továbbá legalább átmenetileg Franciaországban, sőt még 
Spanyolországban és Olaszországiban is. 

Dániában III. Keresztély (Krisztián) királynak 153D-ban sikerült a 
reformációt diadalra juttatnia. .4z evangélium reformátori buzgósága riir-
cetöje" Tausen János volt. A dán evangélikus egyház szervezetét Bugen-
hagen János, Luther munkatársa készítette el. — Norvégia Dánia hatalma 
.-;;att állott, s így itt is a király gondoskodott a reformáció elíogadtatá-
sáró!, — Izland szigetének lakossága ugyancsak az evangélikus hithez 
csatlakozott. 

Svédország első nemzeti királya: Vasa (ejtsd: Vásza) Gusztáv már 
az 1527-i vasteras-i (ejtsd: veszterősz) országgyűlésen elfogadtatta a refor-
Hiációt. .4 népnek a megnyerése az evangéliumi igehirdetés segítségéve! 
csak lassabban ment. Ennek főmunkása a két Peterson testvér: Olaf és 
Lőrinc (latinosan: Olaus Petri és Laurentius Petri) volt. Ök készítették el 
a Bibliának svéd nyelvű fordítását is. A svéd nép azután annyira mieggyöke-
resedett az evangélikus hitben, hogy később a kálvinizáló és katolizáló 
próbálkozásokat határozottan visszautasította. 

Az evangélikus egyház Dániában, Norvégiában és Svédországban 
hivatalos államegyház lett. A király volt az egyház legfőbb felügyelője, 
0 nevezte ki a püspököket. A régi egyházi szokásokból és szertartásokból 
sokat megtartottak (pl. a színes istentiszteleti ruhákat), de a formákat evan
géliumi tartalommal töltötték meg. Megmaradt a püspöki szervezet is (ez 
Luther felfogásának is megfelelt), sőt Svédország első püspöke, az uppsalai 
('ejtsd: üpszala) érsek, továbbra is megtartotta az érseki címet. 

Ausztriában több főúri család is csatlakozott a reformációhoz; de l. Fer
dinánd erőszakkal is igyekezett gátat vetni terjedésének. Bécsben Tauber 
Gáspár jómódú polgárt máglyán égették meg (1524). 

Luther reformációjának a legkülönbözőbb népek körében történt elter
jedése világos bizonyítéka annak, hogy a reformáció nem német ügy volt. 
Azt sem lehet állítani, hogy az evangélikus (lutheri) keresztyénség csak 
g némtet, illetve germán léleknek megfelelő formája a keresztyénségnek. 
Hiszen a németségnek — beleértve az ausztriai németeket is — közel a 
'ele a római egyház híve maradt. Viszont a dán, norvég, svéd, sot a finn
ugor finn és észt nép majdnem teljesen az evangélikus keresztyénséghez 
csatlakozott, s a 16. század közepe táján a magyarság nagy része szintén 
a lutheri reformáció híve volt. A reformáció egyházi formái közül legnagyobb 
számban és legtöbb nép között éppen az evangélikus egyház nyert híveket; 
ezért az evangélikus egyház a reformiációnak nemcsak időben első, hanem 
'eginkább egyetemes (ökumenikus) képviselője is. A különböző nemzet
beli evangélikusokat lelki egységbe a közös hitvallás elsősorban az Ágostai 
Hitvallás fűzi. Ilyen egyetemesen érvényes hitvallásuk pl. a reformátiísok-
"sk nincs. 

2. A SVÁJCI REFORMÁCIÓ ELTER.JEDÉSE. A svájci re!.)r-
máció, nevezetesen annak kálvini formája, ugyancsak Európa-szerte 
elterjedt. Néhány helyen kiszorította a lutheri reformációt; azonban 
egész népeket megnyern i nem tudott. 

Svájcon kívül Kálvin reformációja szülőhazájában: Francia" 
országbon. is elterjedt. Itt a királyok és a régi egyházhoz ragaszko
dók ellenállása bátor, harcos helytál lásra sarkalta a hugenottáknak 
Eevezett reformátusokat. NemeialföldÖ7i ugyai>cse,k tért nyert a kál-



vini irányú reformáció; híveiből kerültek ki később a spanyol 
Habsburg-uralom elleni szabadságharc harcosai. A legnagyobb sikert 
Kálvin reformációja Skótországhan aratta. Itt Knoz (ejtsd: Nokdz) 
János, Kálvin közvetlen tanítványa, még a mesterénél is szigorúbb 
egyházi rendet tudott megvalósítani. Az angol reformációban Kálvin 
hatása csak némileg érvényesült; a kálvini szellemű puritánusok 
kisebbségben maradtak s az államegyház ellenfelei lettek. 

Ezenkívül a kálvini jellegű reformáció elterjedt még Német
ország egyes területein, Magyarországon és Erdélyoen, kisebb mér
tékben Lengyel-, Cseh- és Olaszországiban is, 

3. ANGOLORSZÁG REFORMÁCIÓJA. Angolorazágban a refor-
miációnak sem a lutheri, sem a kálvini iránya nem érvényesült tel
jesen, hanem egy egészen sajátos a-agol államegyház (máskép: 
anglikán egyház) keletkezett.. VIII. Henrik király elszakadt, ugyan 
Rómiától, mivel a pápa a feleségétől való elválásban nem járt a ked
vére; saját magát tette meg az angol egyház fejévé, de viszont sem
miféle evangéliumi reformot nem engedett meg. Csak VI. Edvárd 
király és Erzsébet királynő idejében ment végbe előbb lutheri, 
majd némi kálvini hat.á,ssal a tulajdonképeni reformáció. Az így ki
alakult angol államegyház azonban elég sok római katolikus elem.et 
is megtartott. Ezért az angol (anglikán) egyház középhelyet foglal el 
a római egyház és a reformáció egyházai között. 

4. A reformáció mellékirányai. A reformáció sikereit számos más, több
nyire rajongó, vallásos színezetű irányzat igyekezett a maga javára ki
használni. Így különösen az újrakeresztelők (anabaptisták), akik a gyermek-
keresztséget nem tartották érvényesnek, s ezért a felnőtteket újra meg
keresztelték. Mások meg a Szentírás egyedüli tekintélyét sem akarták elis
merni; azt áílitották, hogy nekik a Szentlélek közvetlenül tárta fel az igaz
ságot, s ez előtt mindenki köteles meghajolni. A reformátorokat azzal vádol
ták, hogy félúton álltak meg, — ők ellenben teljesen és következetesen való
sítják meg a reformációt, A reformátorok valamennyien küzdöttek az ilyen 
rajongók ellen s megtagadták a közösséget velük. Ezek közé tartozott 
Karlstadt, Luther egykori tanártársa és híve, valamint Münzer Tamás, a 
német parasztlázadás egyik vezére. Sőt egy ilyen rajongó újrakeresztelő 
csoport a németországi Münster városában a hatalmiat is magátioz ragadta, 
s holmi kommunista jellegű „Sión királyságát" akart megvalósítani. Ezeket 

- csak fegyveres erővel sikerült megfékezni (153.5), — Hasonló rajongó jelen
ségek Magyarországon is felütötték a fejüket. 

Ugyancsak a reformáció jelszavaival próbált érvényesülni a szeníhárom,-
sás'tagadó (antitrinitárius) irányzat is. Ez olaszországi anabaptista körökből 
indult ki; egyik képviselője volt a Genfben kivégzett Servet .Mihály, Mások 
Lengyelországban és Erdélyben találtak menedéket. Lengyelországban az 
olasz Soizini a róla szociniánizmusnak nevezett mérsékelt-sbb szenthárom-
ságtagadó irányzatot képviselte. Legnagyobb jelentőségre az erdélyi anti-
trinitárizmus jutott Dávid Ferenc révén. Itt később az unitárius elnevezés 
honosodott meg. 

Mindezek az irányzatok nem a reformációból születtek, hiszen a tiszta 
evangéliumi reformációt maguk is ellenfelüknek tekintették. Értük tehát 
'Hem felelős a reformáció. 
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5. A HÖMAI EGYHÁZ ELLENHATÁSA A REFORMÁCIÓRA. 
Miután a reformáció sikeres térhódítását sem az egyházi átok, sem 
a császár ha ta lma nem tudta megakadályozni, a római egyház kény-
telén volt más e,5zközökhöz nyúlni . Legalább részben kénytelen volt 
önmagában is meglátni a hibát, s ez a római egyháznak is némi 
belső megújulását eredményezte s egyúttal az el lentámadásra is *el-
készítette. Ennek két főtényezője: a tr ienti zsinat és a j e ^ u i t a rend. 

a) A trienti zsinat (1545—1563) igyekezett a római egyházban 
elterjedt kir ívóbb visszaéléseket (búcsúval való üzérkedés, egyházi 
javadalom-halmozás) megszüntetni. Azonkívül a reformáció főbb 
tanításaival szemben megállapította a római egyház hivatalos taní
tását. Ezek a határozatok tehát élesen mutat ják az újabbkori római 
katolicizmttsnak a reformáció evangéliumi tanításától való eltérését. 
Ezzel a római katolikus egyház lezárta maga előtt a gyökeres evan
géliumi megújulás útját. 

b) A jezsuita rend lett ennek a t r ient i szellemű római katoliciz
musnak a harcos serege. Alapítója Loyolai Ignác spanyol nemes. 
Eredetileg a pogányok megtérí tésére gondolt, de azután a „Jézus 
társasága" néven szervezett közösségét az éretnetek elleni ha rc ra 
ajánlotta fel a pápának. A jezsuiták azután kemény neveléssel (a 
híres ,,lelki gyakorlatok") valóban mindenre elszánt válogatott har-
cce eszközei lettek a pápaságnak. Az egyszerű népet és az uralko
dókat egyaránt mint gyóntató atyák irányították céljaik szerint; az 
iskolai nevelést is, sok helyüt t még az egyetemeken is, a kezükbe 
kerítették. 

így indult azután a római katolicizmus az elveszett területek 
visszahódítására. Ezt a harcát nevezik gyakran, de nem szerencsé
sen „ellenreformiáció"-nak. 

A déltiroii Trient^ városa ma Trento néven Olaszországhoz tartozik 
(latin neve: Tridentum)]. A trienti zsinat mondta ki, hogy a hitre és erkölcsre 
vonatkozó tanítás forrása egyformán a Szentírás és a hagyomány, A Szent
íráshoz az Ószövetség ú. n. apokrifus iratai is hozzátartoznak (pl. Makka-
beusok, Tóbiás, Judit könyve stb.); csakis a Szentírásnak hivatalos iatln 
iordítását, az ú. n. Vulgatát szabad használni; a Szentírás helyes érielméí 
csak az egyház (t. i. a római egyház, vagyis a pápa) állapíthatja meg. El
ítélte a zsinat a reformáció tanítását az egyedül hit által való megigazulás-
ról, s kimondta, hogy a hit mellett a jó cselekedetek is szükségesek a meg-
igazuláshoz. Ugyancsak újra lerögzítette a zsinat a hét szentségről szóló 
tanítást is. Ennek során kiem.elte, hogy az oltári szentség külön ünnepe az 
„úrnapia" (ezt már IV, Orbán pápa 1264-ben rendelte el), s ekkor a Krisz
tus testévé (vagyis Krisztussá!) átváltozott ostyát ünnepélyes körmenetben 
kel! körülhordozni, hogy a hitetlenek és eretnekek, látva a római egyház 
dicsőségét és hatalmát, megszégyenüljenek és megtérjenek! 

Loyolai Ignác (megh, 1556) valóban rendkívüli akaratereiíí ember volt. 
Mint katona súlyos sebet kapott, s betegágyán határozta el, hogy Jézus 
és Szűz ,^lária „lovagja" lesz. Felnőtt korában nagy erömegfeszítésse! 
pótolta elmulasztott tanulmányait. (Kálvinnal egyidőben volt a párizsi 
egyetemen.) .Manréza városában sok látomása és lelki -élménye volt; ezek 
alapián írta meg a ..Lelki gyakorlatok"-at. Ezek ma is nagy szerephez 
jutnak a római katolikus lelki nevelésben. — A rend tagjait nagy gonddal 
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• válogatták ki. Csak lelkileg-testileg teljesen eg"észséges s följebbvalóiknak 
mindenben föltétlenül engedelmeskedő férfiak nyerhették el — hosszas 
tanítás és nevelés után — a legfontosabb megbízásokat. — Bár a pápa
ságnak sok szolgálatot tettek, erc}szakos, kíméletlen és hatalomra törő 
magatartásukkal magában a római katolikus egyházban is sok ellenséget 
szereztek. — A jezsuiták vették kezükbe a pogányok közti térítő munkát 
is. Ebben azonban sokszor csak külső sikerekre törekedtek: nagy tömege
ket erőszakosan kereszteltek meg, anélkül, hogy kellően ránevelték volna 
őket a keresztyén hitre; ezek azután "valójában továbbra is pogányok 
maradtak. 

24. A reformáció kezdete Magyarországon. 
1. LUTHER A ' L 4 R T 0 N fellépésének h í re hamar eljutott Magyar

országra, Már 1518-ban olvasták hazánkban az 1517 október 31-i 
tételeket a búcsú erejéről. Egyáltalában az egyház reformációja 
Magyarországon Luther Márton iratainak olvasgatásával kezdődött. 
Azok a kereskedők és papok, akiknek kapcsolatuk volt Német
országgal, korán olvasták és terjesztették a többi vita- és reform
iratot is, J.524-ben Sopronban az eretneknyomozás (inkvizíció) már 
azt állapítja meg, hogy ott a lutheri iratok általánosan ismeretesek 
és közkézen forognak, nem-papok is veszik, egymásnak felolvassák. 

Elsősorban a városi papok közt és a németlakta vidékeken mu
tatkozott érdeklődés a reformátor iránt. Ezt külföldi kapcsolatuk 
és Lu ther i ra ta inak latin s német nyelve magyarázza meg. Buda, 
Nagv'szeben, Sopron, Pozsony kerül legkorábban abba a hírbe, 
hogy ,,a lutheri eretnekség m.egfertőzte". 

1521-ben Werbőczy István, amikor a wormsi németbirodalm.i gyűlésre 
utazott, Bécsben újra kinyomiatott egy Luther-ellenes iratot. Az előszóban 
kéri a királyt, gondoskodjék, hogy Magyarországot ne rontsa meg a lutheri 
métely. Tehát Werbőczy már szükségét látta ilyen felhívásnak, tudott a 
refoi'máció magyarországi jelenségeiről. — A wormsi birodalmi gyűlésen 
bizonyára tanuja volt Luther kihallgatásának. Feljegyzések szerint Luther
ral külön is beszélgetett, de erről a találkozásról sem Luther nem emléke
zett meg, sem. Werbőczytől nincs nyilatkozatunk. 

_Sopronban már 1522"-ben úgy prédikált egy ferencrendi szerzete?, 
hogy "a lutheri „eretnekség" vádját- vonta magára. _I524"ben egy Kristóí 
nevű szerzetes került hírbe. Az eretneknyomozáskor a polgárok kimentet
ték vallomásaikkal. De egyébként eredményes volt a nyomozás. Az egyik 
soproni polgár nem félt a büntetéstől, azt mondta valakinek, hogy nem 
nyúzhatják meg az olyan könyvekért, amelyeket nyilvánosan árulnak. Pe^k, 
plébános arra a kérdésre, hogy kik tartoznak e városban a lutheri irány
hoz, csak általánosságban felelt: fájdalom,̂  mindenfelé nagy az ,ereje_ a 
tévelygésnek. Ezt abból állapítja meg, hogy már a__Íaibjsok is veszik a 

„ lutheri__köjiyveket, és azokat tulajdonukban tartják, "s amikor" összejönnek 
a borkimérésbe, ott az egyik, aki tud, olvassa, a többiek hallgatják, tizen-
huszan, amennyien vannak, és annyi rosszat mondanak a pápára, a bíboro
sokra, meg a többiekre, hogy bűn hallgatni. Hogy a papoknál is voltak 
lutheránus könyvek, ezt már korábban kinyomozták. A hóhér égette mê g 
az összeszedett könyveket. De az üldözés ellenére is szívesen vették és 
olvasták azokat. 1526-ban a király: biztosok isméi találtak elégetni való 
iratokat. 
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A reíormáció iráuti rokonszeavnek korán nyomaii találjuk a felvidéki 
'bányavárosokban. Itt és Budán működik Cordatus (ejtsd: Kordátusz) Konrád 
és Kresling (ejtsd: Krészling) János. . 

Cordatus Konrád (1476?—1546) 1523-ban udvari papja lett Mária 
királynénak. lD24-ben kint járt Wittenbergben. Hazatérve egy prédikációja 
miatt el kellett hagyma Budát. Körmöcbányán, Besztercebányán és Zólyom
ban Kresling Jánossal együtt a reformáció szellemében prédikált. E miatt 
1525-ben fogságba is kerültek, Cordatus háromnegyed évig volt fogság
ban. Kiszabadulása után egy rövid visszatérési próbálkozás kivételével, 
német földön működött. Lutherra! állandó jó barátságban élt, erős híve 
volt neki. 

2. Luther hatása kezdetben összekeveredett a humanizmuséval. 
Bírá l ják a római egyház szervezetét, az akkor i vallásosság formáit, 
a szentek tiszteletét, a búcsút, a szerzetességet. Ez a bírálat történ
hetett huma^nista magatartásból is, de történhetett az evangélium 
tiszta hirdetésének érdekében is. Ez az összekeveredés akadályozta, 
hogy Luther egyházreformáló szándékát általánosan felismerjék. 

A Budán működő és a reformációhoz szító humanisták közül neveze
tes Grynaeus (Grineusz) Simon, a budai iskola tanára. 1523-ban eretnekség 
gyanúja miatt börtönbe került, innen csak előkelő férfiak és nők közben
járására szabadult. Vissza kellett térnie hazájába,- Németországba, társával, 
Vinsheimius Vitus-szal • (ejtsd: Vinszhejmiusz Vitusz) együtt. 

3. Korán kezdődött a reformáció üldözése is. 1521-ben az eszter
gomi érsek elrendelte, hogy hirdessék ki Luther kárhoztatását. 
Ugyanakkor a magyarországi ferencrendi szerzetesek szintén rende
letet kaptak elöljárójuktól, hogy áll janak ellene a lutheri tanítás
nak. J^52 3.-ban a budai országgyűlés elrendelte, hogy a lutheránuso
kat fejj^és jószágvesztéssel kell büntetni , vagyis kifejezetten alkal
mazta rá juk a régebbi eretneküldöző törvényeket. Az országgyűlés 
m á r lD24-ben szigorúbban rendelkezett. 1525-ben pedig a Rákoson 
a lutheránusok megégetését parancsolta. Ezeket a törvényeket első
sorban a királyi udvarbel i idegenek elleni gyűlölet hozta létre; párt
harcokból születtek, Nem is volt tekintélyük. Az 1525.-Í rákosi 
országgyűlés végzéseit a következő évi országgyűlés mind hatály
talanította, köztük a lu theránusokra vonatkozót is. A politika lap
jára tartozik az is , 'hogy az ú. n. nemzeti pár t a róm.ai pápa rokon
szenvét sem akarta kockáztatni a török elleni védekezésben. 

A törvényeknél hatásosabbak voltak a királyi rendeletek. Itt is, 
ott is zaklatják a lu ther i reformáció gyanújában álló papokat, nzer-
ze^eseket, égetik a , , lutheri" könyveket. 1524-ben megégetnek egy 
embert, aki , , lutheri" könyveket hozott Magyarországra. De a ki
rályi rendeleteknek sem volt általános foganatjuk. 

Szakmári (Szatmári) György -esztergomi érsek 1521-ben a X. Leó pápa 
által Luther ellen kiadott bullát hirdettette ki. 

Az 1523: 54. törvénycikk: „Méltóztassék a királyi felségnek, mint 
katolikus fejedelemnek, minden lutheránust, ezek pártfogóit, valamnnt e 
felekezethez csatlakozókat (ragaszkodókat), mint nyilvános eretneteket és 



a szentséges Szűz Mária ellenségeit íejvesztéssei és összes javaik elvételével 
büntetni." 

Az 1525:4. törvénycikk, miután elrendeli a Fuggerek hivaíainokai-
nak eltávolítását, a császári és velencei követek visszaküldését és foglalko
zik az idegen nemzetbeiiekkel, a 4. §-ban ezt végzi: „A lutheránusok szintén 
mind kiírtandók az országból: s bárhol találtatnak, nemcsak az egyházi, 
hanem a világi személyek által is akadály nélkül fogattassanak el és éget
tessenek meg." Így szokták idézni: Lutherani omnes comburantiir, a luthe
ránusok mind megégetendők. 

II. Lajos rendeletei közül érdekes az, amelyet 1524-ben Nagyszebenbe 
küldött: „ . . . Megütközéssel értesültünk, hogy . . . Luther Márton szentség
törő tanai az emberek értelmét mindenütt annyira elhomályosították, hogy 
az evangéliumi igazság és a szent atyák tanításának mellőzésével az 5 
tanítását és az általa írt könyveket általában mündenitek forgatja, olvassa 
és követi." 

^ 1524-ben megégetett em,í>er Cordatus Konrád testvérének szolgája, 
János volt. Budán vagy a határon égették meg. 

.4 reformáció üldözésének történetében több pont homályos; nem tud
juk, hogy pl. Báthory István nádor 1525-ben megégetett három lutheránust 
a birtokain. Tehát a magyar reformációnak is vannak vértanúi. 

A kezdeti reformáció pártfogói közt találjuk Mária királynét, II. Lajos 
felesége, Mária, testvére volt Károly német-római császárnak és Ferdinánd 
főhercegnek, a később magyar királynak. Humanista vonzalma és a lutheri 
reformáció iránti rokonszenve keveredett és váltakozva erősödött. Talán 
Cordatus Konrád vitte róla Luthernek azt a hírt, hogy egyetért vele. Luther 
bátorítani akarta őt. Hitében való megállásra akarta biztatni, ezért fogott 
hozzá négy zsoltár magyarázatához. II. Lajos halála után a bátorító szavak
hoz vigasztalást csatolt. így készült- el a ,,Négy vigasztaló zsoltár" c. irat 
Mária számára. Az özvegy királyné a következő években az evangélikus 
reformáció híve volt; azért költözött 1528 végén Morvaországba, mert ott 
szabadabban élhetett az evangéliomraal. Néki tulajdonítják a „Mag ich 
Unglück nicht widerstahn" kezdetű hitvalló éneket (Bár hitemért szen
vednem kell. Keresztyén Énekeskönyv 364. sz. ének). 1530 után mint Német
alföld kormányzója igyekezett hű római katolikus vallásúnak mutatkozni. De 
azért még !539-ben is azt jelentették róla a császárnak, hogy pártolja a 
lutheránusokat. 

4. A MOHÁCSI VÉSZ megzavarta a reformációnak mind: a 
terjedését, mind az üldözését. A csatában elpusztult papok közt 
bizonnyal sokan voltak olyanok is, akik magukévá tették Luther 
reformátori szándékát, tehát ha életben maradnak, reformátorokká 
válnak. 

A mohácsi vész után a két király, Szapolyai János és Habsburgi 
Ferd inánd egyaránt tilalmazta a lutheri reformációt. De rendeleteik
nek ug7yanolYan kev^és volt a hatásuk, mint volt II. Lajos rendele
teié. Lanyha volt a végrehajtásuk. A tilalom hatástalanságának még 
fontosabb oka pedig az volt, hogy a lutheri reformáció az 1520-as 
években csak szórványo,san terjedt, r i tkán jelentkezett üldözhető, 
mértékben. 

A csendes érlelődés majd 1530 után hozza meg gyümölcsét. 
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A inoháesi vésznek a mag7arországi reformáció történetében általá
ban túlozzák a fontosságát. A törvényeknek és rendeleteknek a mohácsi 
vész előtt nincs nagyobb hatásuk, mint utána. A nemzetre rászakadt nyo
morúság pedig legalább olyan mértékben akadályozta a reformációt, mint 
amennyire alkalmat adott annak a szolgálatra. Nincs sernmi okunk feltéte
lezni, hogy a mohácsi vész elmaradása esetén éppen Magyarországon tudta 
volna megakadályozni a római katolicizmus a keresztyén egyház. reformá-
lását, holott más országokban hasonló nyomorúság nélkül is meggyökere
zett a reformáció. A reformáció annál kevésbbé „csúszott be a mohácsi 
vész utáni zavarokban", mert már előbb elkezdődött. A különbség a magyar
országi és más országbeli reformáció között az, hogy itt különleges nem.-
zeÍ! szolgálatot teljesített az evangélium reformált hirdetése; Krisztus irgal
mával vigasztalta az Isten előtt megalázkodó magyarságot. 

Már a kezdet idején iratkoztak be magyarországi tanulók a witten
bergi egyetemre, mégpedig 1522-től fogva. De csak az 1529-t61 fogva be
iratkozottak közül ismerünk olyanokat, akik a reformáció szolgálatában 
állottak. Az addigiak működése ismeretlen. 

25. A reformáció lendülete Magyarországon. 
1. A magyarországi reformáció történetében új korszak kez

dődik az 1530. évvel. Munkába álltak a neves magyar reformátorok. 
Azok a személyek, akik döntően befolyásolták az egyház magj^ar-
országi történetét. A legtöbben wittenbergi tanulásuk után fogtak 
hozzá a reformációhoz. 

Luther magyar taní tványai közül a legjelentősebb Dévai Mátyás. 
A nép mint a „magyar Luther t " emlegette. Vitairataival kivált
képen a szentekben való bizakodás ellen küzdött. Hirdette, hogy 
egyedül Krisztusban kell bízni. Reformátori tanításáért két ízben 
hosszú fogságot szenvedett, az országból kétszer i,s menekülnie kel
lett. Működött mind a két kirá3|7 országrészében; szinte az egész 
országot bejárta . Barátságban állott a wit tenbergi reformátorokkal, 
menedéket talált náluk, Luthernak asztaltársa is volt. Kátéja igen 
tar ta lmas tanítókönyv. 

Ozorai Imre a Tiszántúl működött. A Krisztusról és egyházá
ról, az Antikrisztusról és egyházáról írt könyvében az istentisztelet 
megtisztításáért küzdött. 

Gálszécsi István készített^ az első nyomtatott magyar énekes
könyvet. Ennek fennmaradt töredéke három Luther-éneket tartal
maz. 

Sylvester (ejtsd: Szilveszter) János lefordította magyar ra az Üj-
testámentumot. 

Batizi András kátéjával, bibliai históriás énekeivel és ma is 
használt zs.oltáraival vett részt a reformációban. 

Dévai Mátyás krakkói tanulás és itthoni ró.mai katolikus papi műkö
dés után ment ki Wittenbergbe. 1.529-ben iratkozott be; az egyetemi anya
könyvben Dévai Bíró Mátyás a neve. 1531-ben vitairatot készített a szentek 
„alvásáról" (a holt szentek az élőket nem ismerik, fohászaikat nem hallják) 
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és az üdvasségről. Esekért Sz^g'edt Gergely ferences szerzetes vitába szállt 
vele; ö hazánkban a római katolikus reiormációellenesség első ismert vitá
zója. Budán, majd Kassán működött, mint pap, 111. mint igehirdető (ez külön 
tiszt volt a városi egyházközségekben). 1531 őszétől 1533 nyaráig Bécsben 
ült fogságot. Kiszabadulása után János király országrészétié ment, itt is 
elfogták. Budán raboskodott egy évig. Azután Nádasdy Tamás pártfogásába 
veszi; ennek Sárvár melletti birtokán, Üjszigeten Szegedi Gergelynek 
feleletül megírta Disputatio címíí munkáját, ebben leírta bécsi vallatás^át is, 
E könyvet külföldön nyomatja ki nürnbergi-wittenbergi útja kapcsán. 
Hazatérve, Miskolcon, Perényi Péter, Serédy Gáspár s talán Drágty Gáspár 
birtokán működött. Brassóban is megfordult. 1541-ben újra Wittenbercibe 
menekült üldözői elől. Élete végén abba a hírbe keveredett, hogy eltért 
Luther úrvacsorai tanításától. Még Luther eiőtt is vádolták ezzel, aminek 
bizonysága Luthernak az eperjesi és környéki gyülekezetek lelkészeihez 
1544-ben irt levele. Ennek ellenére Luther — röviddel halála előtt — például 
hozta fel Dévait arra, hogy a keresztyének bátran mennek tűzbe, sőt halálba 
az evangéhumért, elmesélte egykori „asztaltársának" esetét: miként vál
lalkozott Budán istenítéletre. Tehát Dévait — a szó eredeti értelmében — 
mártírnak, tanuságtevőnek ism.erte. Életét 1545 körül talán Debrecenben 
fejezte be. Orthographia Ungarica c. magyar olvasókönyvecskéje az evan
gélikus nevelés szolgálatában áll. ,,A tíz parancsolatnak, a hit ágazatainak, 
a miatyánk és a hit pecsétinek röviden való magyarázata" c. kátéja folya
matos szövegű, nem kérdés-felelet alakjában készült. Lutheri evangélikus 
tanítás van benne, de Dévai itt is tanúsította, hogy tud önállóan gondol
kodni. Helyesírása is igen érdekes; új móddal próbálkozott, ami a Kátéja 
eredeti címéből is látszik. 

„At tiz parantsolatnac, ah hit agazatainac, am mi atláncnac, aes ah hit 
petsaetinec röviden való maglarázatt'a." Részletek (átírva): „Az Isten vég
hetetlen hatalmasság, irgalmasság, bölcseség. igazság, szentség, kit Ö ter
mészetébe senki meg nem foghat, de minden üdőben igéjét és igéjének jelit 
adta, melyekből őtet emberek megesmérhették. Mondám oda fel, neki két 
igéje vagyon, egyik parancsolat, másik ígéret. Esmérjük m.eg Ötét, azaz 
az 9 akaratját, mit akar; ha az ő igéjében akaratját megesmérjük, akarat
jának esmeretérül mehetönk természetének is esmeretére. Kérdenéd, mi az 
o akaratja a Szentírás szerént? Ez hogy mint minket teremtett az ö igéje 
által, akar is üdvözíteni csak az ő igéjének, a Krisztus Jézusnak általa. 
Nem teremiett angyalok által, sem szentek által, nem üdvözít is áitalok. 
Ez azért az Isten akaratja és az ő akaratiának esmerete, melybe minden 
keresztyénnek bizonyosnak kell lenni, hogy minket ő teremtett, ő üdvö
zít is. teremtett az ő fiának általa, üdvözít az ö fiának általa, kibe kik nem 
bíznak, kárhoztatja is az ő fiának általa. Esm.erjük m.eg azért Istenönket, 
ki igen irgalmas, szent fiát érettönk adta halálra. Nem erőtlen; ha teremt
hetett, higgyed, üdvözíthet is: kinek irgalmasságát ha megutálod, bizony 
igaz, megbünteti a bűnösöket az 5 hitetlen hálátlanságokért." 

„Minden keresztyénben igaz hitnek és cselekedetnek kell lenni, azaz 
hitnek gyümölcsének, kit atyafiúi szeretetnek hívónk. Továbbá nem egyéb 
atyánkfiát szeretnönk, hanem nekik jót akarnunk, vélek iót tennönk. Itt jól 
meglásd, hogy ne tévelyegj, a jó cselekedetnek oka a hit, mert csak az a 
jő cselekedet, ki hitből származik. Vége (= célial Istenednek tisztessége, 
atyádfiának elömente, nem üdvösséged, sem bűnödnek bocsánat ja, ki csak 
a Krisztus Jézus érdemének általa vagyon." „Megesmérhetitek innét, mei? 
hamisan szólnak nékik (= némelyek) mireánk, kik azt mondják, hogy meg
tiltjuk mi a jő cselekedeteket. Nem tiltjuk, atyámfiai, hanem a végét (== cél
ját) m.ondiuk meg. mi végre kelljen jó! cselekednönk, nem hogy ebből üdv5-
xülhessönk, mert átkozott (azaz kárhozatnak fia) az em,ber, valaki cseleke
detébe bízik, de hogy Istennek tisztességére, atyánkfiainak előmentére 
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-éijönk, üdv őssé gÜHkst csak a Krisztus érdemébőt várjuk, és hogy a jó 
cselekedet nem buicsu ( = búcsú), nem kápa (= szerzetesi ruha), nem ber-
begés (=mormolás,. zsolozmázás), nem óltárcsinálás avagy efféle, hanem 
amely dolgot Isten tennönk nem parancsolt, ha azt teendjük, nem jó csele
kedet, hanem atyánkfiát vagy lelkébe vagy testébe építenönk," 

,,Mindenkor innepel a keresztyén, azaz igazhitű és jószágos mívelke-
-detbe ( = jó cselekedetben) foglalatos. De a hitet az Isten parancsolta az 
egyházi rendnek prédikállani. E prédikálásnak üdSbe kell lenni, azért a régi 
szentek a vasárnapot és egyéb napokat szerzettének a hitnek és a Szent
írásnak prédikálásáért. E végre keidég ( = pedig), hogy a keresztyének 
között minden rend szerént legyen, hogy a község tudja a napját, az óráját,-
mely napon, mely órán egybegyüljen és az Istennek igéjét hallgassa." 

,.Minden igaz fogadásban e három dolog vagyon; Isten avagy hit ellen 
ne legyeHj erőd felett ne legyen, atyádfiának előmentére legyen." 

Isten „azt akarja, hogy mi bűnt ne tegyönk se szüvönkbe, se szándé-
konkba, se nyelvönkbe, se cselekedetönkbe. Mi kedég ( = pedig) bűnbe fogon-
tattonk, születtönk, soha nem lehet, hogy ne vétkezzönk. természet szerént 
azért kárhozatnak vágyónk fiai. De rajtonk könyörülvén, az ő fiát e világra 
bocsátá, hogy érettönk meghaljon, és hogy az o halálának érdemébe bízzonk, 
ha el ijem akarónk veszni." 

,,Ezek, kik cselekedetből, szentek érdeméből, kápa által, bulcsubó! akar
nak üdvözülni. Istent hatalraatlanná teszik, irgalmatlanná teszik, megtagadják 
atyjuknak lenni." 

„A keresztyén Krisztustól neveztetik keresztyénnek. Ez kedég (= pedig) 
a keresztyén, ki csak Istennek irgalmasságából Krisztus Jézusnak általa 
várja bűneinek bocsánatját. Istennek kedvét, az örök mennyországot, és sem 
földön, sem mennyben nincs Isten előtt több reménysége Krisztusnál, és 
ki életébe jámbor atyafiainak vagyon előmentére, békességes, kegyelmes, 
irgalmas. Azért anyaszentegyház nem egyéb, hanem, keresztyéneknek avagy 
szenteknek gyülekezete, nemcsak hely szerént, hanem ez egész világon, 
valakik egy hitűek, egy reménységűek, egy szeretetűek. Efféle is kettő, 
közönséges ez egész világon, és rész szerént, falukban, városokban, orszá
gokban. Esmét osztják e keresztyénséget ezekre, kik vitézkednek (e földön 
test ellen, ördög, bűn. e világ ellen) és kik diadalomban vannak, azaz orszá
golnak mennyországban." 

„Bűnös szent Pál, szent Péter, szent János, Boldogasszony, senkit ki 
nem kell venni, ha a természetet nézed. Bűntelenek mind ők, mind mi, ha 
az isteni irgalmasságot nézed. Istenben, a Krisztusban bűntelenek vágyónk, 
természetben bűnősök vágyónk, de a mi természeti bűnünk orcánkra nena 
tér a krisztusbeli hitönknek miatta. . . Akiben hit vagyon, bűnös az, mert 
a hit által vagyon bűnének bocsánatja. m.ert mit hinne, ha bűnös nem volna? 
Mert a bűn ellen vagyon a hit. Azért mint mindnyájan hitnek általa üdvö-
zültenek, azonképen mindnyájan bűnösök voltak, de Krisztusban bízván, 
mennyországba mentek. Mi is őbenne bízzonk, mennyországba megyönk." 

„A pap Istennek képe, ki beszédét hogyha igazán mondja, így kell 
hinnönk, mint Isten ünmaga mondaná." 

A „végvacsoráról" azt „mondja Üdvözítőnk; Ezt tegyétek az én emlé-
1<ezetemre, vegyétek hozzátok ( = magatokhoz), a kenyér az én testem, a 
t)or az én vérem, és m.ely {= amilyen) nyilván hozzátok veszitek, higgye
tek az én igémnek, az én ígéretemnek olyan nyilván. Bizonnyal higgyétek, 
hogy én tiérettetek holtam meg, érettetek ontottam ki véremet." 

Ozorai Imre címlap nélkül fennmaradt munkája (1535) a magyar refor
máció irodalmának s egyúttal az egész magyar irodalomnak első fennmaradt 
önálló tartalmú nyomtatott terméke, 
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•• -Gálsiíécsi István- énekeskönyve: Kegyes yenekekrwl ees kereztyen 
hewtrwl reowid keonywecyke galzecy estwan mesterwl zerezteteth (1536?). 
Ugyancsak töredékesen maradt fenn a keresztyén tudományrói való rövid 
könyvecskéje (1538). Nyomatékosan tanítja: „Mindegy e két mondás: irgal-
masságból üdvözülünk, • és hitből üdvözülünk. Mert a hit irgalmasságnak 
bizodalmát jegyzi, azért mikor mondjuk, hogy hitből üdvözülünk, e mon
dást ekképpen értsed, hogy irgalmasságnak bizodalmából üdvözülünk, m.ely 
irgalmasság nekünk bizonyos, nem a mi érdem.ünkért, hanem Krisztusért. -.. 
Ezt azért m»ondom, hogy tudatlanok e mondásból: csak hitből üdvözülünk, 
meg ne hántassanak, micrt ezt nem egy jószágos művelkedetrö! (=jó csele
kedetről) kel! érteni, hanem irgalmasságnak bizodalm.áról." 

Gálszécsi kátéjával együtt jelent meg Farkas András verse a zsidó és-
magyar nem.zetröL Farkas András i531-ben iratkozott be a wittenbergi 
egyetemire. Ö a protestáns szellemi magyar bibliai epika első művelője. 
Versében párhuzamot vont a magyar és a zsidó nép sorsa között, ez áital 
a m.agyar nép sorsát Isten látásából szemléltette, 

Sylvester János az első azok közt a wittenbergi magyarországi diákok 
közt, akik magyarok voltak és ismiertekké váltak. Kiváló szolgálatot tett 
a reformációnak Üjtestamentom-fordításával Ez l54!-ben jelent meg Üj-
szigeten (Sárvár mellett), Nádasdy Tamás bőkezű áldozatkészségéből. A 
reformátori tanítást szólaltatták meg az Üjtestímentomhoz csatolt sommázó 
versek is. Közismert az Ojtestam.entomhoz írt ajánlása: „Próféták által szólt 
rigen néked az Isten . . , " (Első magyar disztichon.) Egyéb működése revén 
a magyar humanizmus történetébe tartozik. Szokták Erdösinek is nevezni, 
de nem tudjuk, milyen családi nevet latinosított Sylvester-re humanista 
módra, talán az Erdödi-t. 

Batizi András jóval németországi útja előtt (1542—43-ban tanult Witten
bergben), miár 1530-ban a reformáció szellemében szerezte énekeit. Résztveít 
az 1545-i erdődi zsinaton. Kátéja háromszor jelent meg. Mint tanító kezdte 
működését. Később is főként tanítóskodott, mint a magyar reformátorok 
legtöbbje. 

2. Honterus (ejtsd: Hontéi-usz) János Brassó, majd az egész: 
erdélyi szász nép reformációjának volt a vezetője. Humanis ta mű
veltségű iskolamester, tervszerűen dolgozó könyvkiadó volt. Mint 
a brassói egyház első papja, egyházrendező irataival az erdélyi, 
szászok közt. a reformációt a wittenbergi i rányra állította. 

Honterus János (1498—1549) Bécsben, Krakkóban és Bázelban szerzett 
humanista műveltséget, földrajzi tudását és nyomdai ismiereteit t533-tói íog\'a 
gyümölcsözteti szülővárosában, Brassóban. ,Az 1530-as években a reformáció 
az erdélyi szászok közt elcsendesedik. 1542-ben kap új erőre. Diadalra jutásá
ban és a v,-ittenbergi irány érvényesítésében bizonyára döntő része voit Wag
ner Bálint wittenbergi útjának. Ö és Honterus úgy tudták összeegyeztetni 
humanista érdeklődésüket és szellemiségüket a lutheri reform.ációval, hogy 
az szinte páratlan a reformáció egyetemes történetében. Önálló theológiai gon
dolkodás híján az erdélyi szászok ügyesen alkalmazták a wittenbergiek egy
házrendező és építő irodalmát. Az 1543-ban és 1547-ben m.egjelent egyház
rendező iratok (egyházi rendtartások) biztos alapot vetettek az erdéljn szász 
nép evangélikus egyházának és iskolaügyének. 

3. A soTc ismert és ismeretlen reformátor működése á l talában 
a Krisztiisról való hit, a Krisztus imádása, a gj'ülekezeti istentisz
telet és a felebaráti szeretet megtisztítására összpontosult. Hirdet ték: 
egj'edül Isten irgalmasságából Kri.sztus váltsága alapján üdvözü
lünk, az úrvacsora Krisztus testének és vérének hozzánk vét-ele 



sa 

bűneink bocsánatára, a szentek igazi tisztelete atyánkfiai segítése, 
A reformátori taní tás n y o m á n a gyülekezeti főistentisztelet 

áldozati jellege helyébe az Isten kegyelmének a közlése került . 
Tisztán hangzott az evangélium. Az evangélium tiszta hirdetése 
n y o m á n pedig újra megbecsülték az igaz keresztyén életet, a csalá
dot és a munkát . 

A lutheri reformációnak hazánkban is korán védekeznie kellett 
olyan irányoktól, amelyek az egyház megújí tásának jelszavával 
megtévesztették az embereket. A 16. század közepéig ilyen mozgal
m a k voltak: az Erasmus-féle humanizmus, az anabaptizmus és a 
zwingliánizmus. 

A megnevezett reiormátorok csak a legnevezetesebbek, Kivülök még 
igen sokat ismerünk, részben olyanokat, akik irodalmilag szolgálták az 
egyházat, részben olyanokat, akik egyes vidékek reformációját végezték el 
személyes igehirdető szolgálatukkal. Közülük számosan, mint Dévai Mátyás 
is, római katolikus papból — szerzetesből lettek reformátorok. Ez a tény 
elegendően bizonyítja annak a feltevésnek az értelmetlenségét, hogy a 
mohácsi vész utáni paphiány közrejátszott volna a reformáció gyors ter
jedésében. 

A magyar irodalomban is jelentős helye van Szkhárosi Horvát András
nak, Szintén római katolikus papból lett reformátorrá, 1542—49-ig, esetleg 
tovább is, Tállyán lelkészkedett. Ma is használt szép éneke; Semmit ne bán
kódjál. Krisztus szent serege (Keresztyén énekeskönyv 258. szám). 

A magyar reformátorok szorgalmára az is jellemző, hogy már kezdet
ben maguk-írta tanítókönyvet adtak ki. Csak a század közepéről ismerjük 
Luther Márton Kis Kátéjának első magyar fordítását, 1550-beff Kolozsvárt 
Heltai Gáspár adta ki, de Luther neve nélkül. (Ez a könyv az első kolozsvári 
nyomtatvány.) 

Luther Márton közvetlenül is belenyúlt a magyar reformáció történe
tébe hazánkba küldött leveleivel. Ezek közül hatot ismerünk: 1538-ban két 
levél Révay Ferenchez (az úrvacsoráról), 1539-ben a bárííai tanácshoz 
(Stöckel Lénártról), 1543-ban Ramassi Mátyás nagyszebeni lelkészhez (ajánlja 
neki, hogy Honterus nyomán, a hozzája küldött könyvecske alapján refor
málja az egyházat), !544-ben Honterus Jánoshoz és az eperjesi meg környék
beli gyülekezetek lelkészeihez (Dévairól s az úrvacsoráról). 

A Honterus Jánoshoz írt levélből: „az egyháznak és a vallásnak nálatok 
lassanként fejlődő állapotáért dicsérem az Urat. , . Nektek is lesz részetek 
a kigyó mardosásában ( = megkísértetésben) . . . Másként nincs és nem is 
lehet Istennek igazi egyháza. ,, Helyesen cselekszel tehát, és helyesen gon-
-dolkodol, hogy vigyáznotok kell a külső ellenségekkel és a szomszédos és 
a házi farkasokkal szemben," 

Luther Magyarországr-a küldött leveleinek eredetije mind eltűnt, el
veszettnek tekinthető. De ezért a veszteségért bőven kárpótolva vagyunk 
azzal, hogy Luther 1542-ből való testámentomát a .Magyarországi Evangé
likus Egyházegyetem bírja. Egyéb kisebb jelentőségű lutheri kéziratok is van--
nak hazánkban. 

Az ú, n, hitviták közül nevezetes az 1538-1 segesvári vitatkozás. 
Az erdélyi szászok igazi reformátori lendülettel az oláhok közt is' ter

jeszteni próbálták a tiszta evangélikus keresztyén tanítást, Reformáciői-
raissziói munkájuknak első terméke egy 1544-ben megjelent oláhnyelvű 
káté, amely sajnos elveszett. Talán, Luther Kis Kátéja volt. Ez a könyvecske 
volt az oláhnyelvO irodalom legelső nyomtatott terméke. 



A humanizmus — főképpen a klasszikus görög-latin műveltség alapján 
•— az embert helyezte gondolkodása és erkölcsisége középpontjába. (Lásd a 
17. fejezetet.) 

Az anabaptizraus = az újrakeresztelők rajongó iránya; a gyermek-
-keresztséget érvénytelennek tanította, ezért a gyermekkorban megkeresz
telteket felnőtt korukban újra megkeresztelte;, elvetette az igehirdetésre 
vonatkozó tanítást, hirdette, hogy a Szentlélek közvetlenül, benső megvilágí
tás útján működik; megvetette a felsőbbséget, az állam rendjét; mindezzel 
tápot adott a féktelen szabadosságnak és rendbontásnak. (Lásd még a 23. 
fejezet i. pontját.) 

A zwingliánizmusnak Magyarországon már az 1520-as években némi 
nyomát találjuk, de a 16. század közepéig számottevő hódításról nera. 
tudunk. Első jelenségei keveredtek az anabaptizmuséivel. Zwingliánus néze
tek kísértésébe esett Révay Ferenc; az úrvacsorai tanítás felől való bizony
talanságban Lutherhez fordult. Luther két levelet is írt neki ez ügvben 
1538-ban. 

4. A reformátorok igehirdetésétől fe le lősegükre ébredt főurak, 
és városi tanácsok készséggel pártolták, oltalmazták, erősítették a 
reformált gyülekezeteket és iskolákat. A kirá lyokkal s á l ta lában 
az evangélium ellenségeivel szemben ők az evangéliumi reformáció 
és így az egyház védői. Az első evangélikus papi közösségek e párt
fogók oltalma alatt tömörülnek az egyöntetű igaz tanítás és tiszta 
istentisztelet érdekében, rendszerint védőik birtokai és tekintélyi 
köre szerint. 

A íőúri pártfogók közt különösen nevezetesek: Nádasdy Tamás, Perényi 
Péter, a Batthyányak, Zrínyiek, Homonnai Drugethek, Drágfy Gáspár, Révay 
Ferenc. A városok pártfogása alatt terjedő reformációt is ideszámítva, külö
nösképen a következő vidékeken folyt az egyház reformációja: a Dunántúl 
nyugati részén, a Nádasdy-, Batthyány-, Zrínyi-birtokokon, Enyingi Török 
Bálint birtokán. Pápa vidékén, a felvidéki bánya- és szabad királyi városokban, 
a Tisza felső vidékén, Békés környékén, a Szilágyságban. Az erdélyi szászok 
közti reformáció szellemi középpontja Brassó. Mindez az áttekintés a refor
máció lendületének korszakára vonatkozik, körülbelül a 16. század közepéig 
terjedő időre. 

Ebből a képből is látszik, hogy a két király (János és Ferdinánd) hiába 
próbálta megállítani a reformáció folyamatát. Mind a kettő akadályozni 
igyekezett, de az erőviszonyokhoz alkalmazkodva hol erőszakosabban, hol 
elnézőbben. 

A török alatt is folyt az egyház reformációja; az iszlám közömbös voü 
ilyen kérdésekben. 

Mindennek folytán a 16. század közepén Magyarország lakosságának 
és ezen belül a magyarságnak is nagy többsége befogadta a reformációt, 
mai kifejezéssel élve, evangélikus volt. Amikor nagy többséget mondunk, 
akkor is voltaképpen óvatosan szólunk, mert öntudatos római katolikus 
magyarságról e korszakban alig lehet beszélni. Ha tehát a magyarság ez 
időben társadalmilag nem volt egységes, ebben vajmi kevés része volt 
a reformációnak. 

A reformáció azért terjedt el hazánkban nagyobb összeütközések és 
áldozatok nélkül, mert a nagy nemzeti katasztrófában úrnak és parasztnak 
egyaránt a reformáció ajándéka, az evangélium volt egyetlen vigasztalója 
és erősítője. 

A reformátorí tanítást elfogadó papok közösségekbe tömörültek, olykor 
a régi papi társulat (fraternitas) egységesen csatlakozott a reformációhoz. 
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Ezek a papi közösségek zsinatokon állapodtak meg, mit tanítsanak, hogyan 
rendezzék b€ az istentiszteletet stb. A legelső ilyen zsinatot Erdődön (Szat-
rnár vm.) 1545-ben tartották; az Ágostai Hitvallás alapjára helyezkedtek. 

E közösségekben és e zsinatokban rendszerint az élen munkálkodtak 
a pártfogó főurak udvari papjai, mert a főurak általában a legkiválóbb 
tanítókat, igehirdetőket alkalmazták udvarukban, ök viszont uraik tekin
télyére támaszkodtak az egyház reformálásában és az evangélikus tanítás 
megállapításában. 

A városok összefogására szép példa az Ötvárosi Hitvallás (1549). 
Stöcke! Lénárt bártfai tanító készítette az Ágostai Hitvallás nyomán öt 
felsőmagyarországi város ÍLöcse, Bártfa, Eperjes, Kisszeben, Kassa) szá
mára. 

26. Az evangélikus egyház élete Magyarországon. 
1. Az egyház lutheri reforinációja hazánkban is az evangélium 

Mráetésének megújtíúsára fordította legfőbb erejét. 
Egyébként tovább élt az egyházi élet hagyományos kereteivel, 

ha azok nem akadályozták az evangélium tiszta hirdetését. Igen 
sokfelé helyükön maradnak a papok is. Az egyházak, iU. templomok 
patrónusai (kegyurai) folytatólagosan gyakorolják jogaikat és köte
lességeiket. Mindezért nincsen mai értelemben vett áttérés egyik 
hitről a másikra. Az egy templomhoz szokott hívek általában egy 
lelki közösségben maradnak. 

2. Az újítások mégis mindenfelé nyilvánvalóak, A reformáció 
nyomán létrejött változásokat a gyülekezetek tudatosan élik át. 

A délelőíít istentiszteletet egy ideig még .,misének" nevezték, 
de az úrvacsorás istentisztelet most már arra a tanításra épül, hogy 
az úm'acsorában a gyülekezet Krisztus valóságos testét és vérét v^z i 
a bűnök bocsánatára. Ennek folytán a lelkészi szolgálat gyújtópont
jába a vasárnap délelőtti istentisztelet került. Ennek mellőzhetetlen 
alkotórészévé lett a prédikáció. Az istentisztelet gyülekezeti jelle
gűvé vált; nem volt többé a pap egyoldalú szolgálata; ennek követ
keztében egyre inkább, végül teljesen érvényesült benne a nép 
nyelve. 

A reformáció a kegyesség formái közül kirostálta azokat, ame
lyek téves tanításon alapultak: például a .szerzetességet, böjtölést, 
búcsújárást, szentek segítségül hívását. A kegyesség alapformája 
az Isten igéjével való élés lett; ehhez járult a Krisztusért meghall
gatást remélő imádkozás, a gyülekezetben pedig az egész gyüleke-
zett^l együtténeklés. 

3. Az egyházközségek kormányzüta általában a középkorban 
kialakult rend szerint történik továbbra is. A patrónusok (kegyurak) 
a reformációt elfogadva, a megüresedett egj'házi javadalmakba olyan 



lelkészeket és tarátokat helyeznek, akik-az evangélikus egyház taní
tását vallják. A szabad királyi városok a középkorból örökölt kivált
ságai folytán szintén maguk választják papjaikat. 

Azonban a lelkészi szolgálatra szentelés (ordinatio) továbbra is 
a lelkészek kezében marad, A lelkészek főképpen azért tömörülnek 
közületekbe (társulatokba, fraternitásokba = testvérületekbe stb.), 
hogy a lelkészi szolgálat biztosítva legyen, Krisztus rendelése sze
rint megújuljon és hatékonyan működjék, Ennek érdekében készítik 
egyházrendező kánonjaikat. 

E lelkészi közületek vezetőt választanak a maguk élére. Ezeket 
esperesnek, seniornak (szenior = idősebb, tapasztalt), decanusnak 
= dékánnak, szuperintendensnek (felügyelő) nevezik. Ha lehetsé
ges, magasabb egységbe tömörülnek. Ez esetben a legfelül állót 
szuperintendensnek, püspöknek nevezik, az alsóbb fokú közö.sségek 
élén állókat pedig szeniornak, esperesnek. 

Az ország politikai helyzete miatt országos zsinatot nem tart. 
hattak; így általános érvényű rend nem alakulhatott ki. Meg kellett 
elégedniök azzal, hogy egy-egy tekintélyes úr, különben is össze
függő városok befolyási köre szerint tömörültek egyházkormányzati 
egységekbe. 

4. Ahol az egyházi élet a reformáció folyamata alá került, az 
iskolákban is érvényesült a reformáció hatása, a nevelést az evan
gélikus egyház tanítása irányította. A reformátorok majdnem mind 
tanítók is voltak egyszerre; a művelődést az egyház reformációjá
nak a szolgálatába állították, egyúttal azonban népük általános ja
vára fordították. A szerzetesrendek által fenntartott iskolák helyébe 
vái'osi és földesúri iskolák lépnek. Ezek az iskolák a 16. században 
erősen emelkednek színvonal tekintetében; e tekintetben a reformá
ció osztozik ugyan a humanizmussal, de végeredményül a reformált 
egyháznak voltak a „veteményes kertjei" s az evangélikus templo
moknak az előcsarnokai. 

5. Köztudomású és elismert, mit köszönhet a magyar műveltság 
és irodalom a reformációnak. De a nemzeti élet javára az evangé
likus egyház a legnagyobb szolgálatot azzal teljesíti, hogy Isten 
irgalmasságával vigasztalja a megpróbált nemzetet, bűnbánatra in
dítja nemzeti mulasztásai és vétkei miatt, és bizodalmat támaszt 
Krisztus iránt: Ö végül minden gonoszt, törököt, Antikrisztust le
győz. 



27. Vallási küzdelmek Európában. 
A 16. század második felében a római katoliciznaus felocsúdott 

a reformáció okozta meghökkenéséből, és megkezdte a küzdelmet 
az elvesztett területek és lelkek visszahódításáért. Egyes uralkodók 
— különösen a Habsburgok — mit sem törődve azzal, hogy orszá
guknak s népüknek mérhetet len anyagi és erkölcsi kár t okoznak, 
a reformációt minden eszközzel ki ir tani igyekeztek, 

1. FRANCIAORSZÁGBAN a kálvini hitű hugenották a királyi 
udva rban is jelentős tekintélyre tettek szert. A ha ta lmára féltékeny 
katolikus párt a Bertalan éjszakai szörnyű mészárlással (1572 aug. 
24) akar ta a hugenottákat kiirtani. A hugenották vezére Navarrai 
Henrik, hogy az elnyert királyi trónt biztosítsa (IV. Henrik), római 
katolikussá lett (mondása: ,,Párizs megér egy misét"); a hugenották
nak azonban a nantesi (ejtsd: nanti) rendelethen (1598) bizonyos 
korlátok között szabad vallásgyakorlatot engedélyezett. A következő 
királyok a hugenották jogait egyre csökkentették, s végül XIV. Lajos 
a nantesi rendelet érvényét teljesen megszüntette (1685). Katonák 
beszállásolásával kényszerítette a hugenottákat hi tük elhagyására; 
sokan azonban inkább más országba menekültek. A kegyetlen üldö
zésnek sok vér tanuja is volt. Titokban mégis fennmaradtak kisebb 
hugenotta közösségek, mígnem a 18. század végén megszűnt elnyo
matásuk. 

A Bertalan-éjszakai véríürdőt a tehetetlen IX, Károly király anyja: 
Medici (ejtsd: Medicsi) Katalin a katolikus párt vezetőivel, a Guise (ejtsd; 
Giz) hercegekkel eszelte ki. Meggyilkolták a huganották legtekintélyesebb 
vezető emberét, Coligny (ejtsd: Kolinyi) tengernagyot. A meggyilkolt huge
nották száma több ezerre rúgott. A pápa (XIII. Gergely) ezt a szörnyű vér
fürdőt hálaadó istentisztelettel (Te Deum) és körmenettel ünnepelte. — A 
nantesi rendelet a hugenottáknak, szabadságuk biztosítékaként, megerősített 
városokat adott, ahol fegyveres erőt is tarthattak. Ezektől a biztosítékoktól 
XIII. Lajos minisztere, Richelieu (ejtsd: Risjö) bíboros fosztotta meg őket. 
Ezután már könnyebb volt a hugenottákkal elbánni. 

2. NÉMETALFÖLD V. Károly lemondása u tán fiának, a vak
buzgó l í . Fülöp spanyol k i rá lynak ura lma alá került . A lakosság 
református vezető rétege fellázadt a kegyetlenkedő katolikus-spanyol 
uralom ellen. Hiába volt Álba herceg szörnyű büntető kegyetlen
kedése, a hosszú ideig tartó németalföldi szabadságharc eredménye 
az lett, hogy az északi tar tományok (köztük a legtekintélyesebb: 
Holland) elszakadtak Spanyolországtól és Orániai Móric (a legendás 
szabadságharcos O. Vilmos fia) vezetésével önálló országot alkottak. 
Ennek önállóságát az 1648-i vesztfáliai béke ismerte el. Itt a refor
mátus vallás lett a hivatalos államvallás; a más hi tűeknek korlátolt 
vallási és politikai szabadságot biztosítottak. A spanyol uralom alatt 
maradt déli tar tományokat (a mai Belgium) sikerült teljesen római 
katolikussá tenni. 

3. A HARMINCÉVES HÁBORÚ. Németországban az 1555-i 
augsburgi békekötés nem tudta a protestantizmus és katolicizmus 



békéjs együttélését tar tósan biztosítani. A Jezsuiták erőszakosságai, 
kiélezték a helyzetet. A protestáns rendek védőszővetséget, ,.uniót" 
kötöttek; a római katolikixsok pedig a „l igában" szövetkeztek, Az 
osztrák tar tományokban Ferdinánd főherceg (a későbbi II. Ferdi
n á n d király-császár) az evangélikus hitet nagyrészben kiii'totta. 
A csehek azonban fegyvert fogtak, mivel a Rudolf felséglevelében 
biztosított jogaikat megsértették. Ezzel 1618-ban kitört a harminc
éves háború. Ennek első szakasza (1629-ig) a protestánsok sorozatos 
vereségeit hozta, úgyhogy II. Ferdinánd má i Í protestantizmus tel
jes ki i r tására gondolt. Ekkor azonban Gusztáv Adolf svéd k i r á ly 
közbelépése megmentet te a németországi protestantizmust. A háború 
még Gusztáv Adolf hősi halála (1632. nov. 6/16) után is tovább folyt, 
de már egészen politikai célokért. A Habsburgok ha ta lmának meg
törésére még a hugenottákat elnyomó Franciaország is szövetkezett 
az evangélikus Svédországgal. 

A harmincéves háborút lezáró westphaleni (vesztfáliai) béke
kötés (1648) vallásügyi része lényegében az 1555-i augsburgi béke 
rendelkezéseit ismételte, de az evangélikusoknak biztosított jogokat 
megadta a reformátusoknak is-. Fenntartot ta a fejedelmeknek azt a 
jogát, hogy saját hi tük követését alattvalóiktól is megkövetelhessék 
(„cuius regio, eius religio"); de azoknak, akik a másik hithez ra
gaszkodnak, biztosította a szabad elköltözés lehetőségét. Az egyes 
területek egj?házi hovatar tozására nézve az 1624-i állapotot tet te 
Ézabályozóul. Ezek a rendelkezések nem terjedtek ki Csehországra, 
Sziléziára és az osztrák örökös tar tományokra; ezeken a területeken 
lII . Ferd inánd és utódai kímélet lenül folytatták a katolizálást. 

A harmincéves háború tehát a németországi helyzeten nem 
sokat változtatott. Azonban a háború pusztításai és a kegyetlenkedé
sek sokat ártot tak az egyháznak. Nemcsak sok templom és m á s ér ték 
pusztult el, hanem sok emberben megrendül t a vallásos hit, az 
erkölcsök pedig eldurvultak. Az evangélikus fejedelmek közül töb
ben komoty nevelő munkáva l igyekeztek a bajokat orvosolni. 

Gusztáv Adolfot egyesek azzal vádolják, hogy nem is evangélikus hit-
íestvéreinek megsegítéséért, hanem önző, hatalmi célok érdekében avatko
zott bele a háborúba. Az bizonyos, hogy Gusztáv Adolf tisztán látó áilarn-
férfi is volt, aki jól megfontolta a helyzetet és a lehetőségeket. Ezért előbb 
82 Oroszország és Lengyelország felől fenyegető veszélyt kellett elhárítania. 
Nemeslelkűségét bizonyítja, hogy amikor Svédország régi ellensége, Dánia,, 
a protestáns unió oldalán vereséget szenvedett, Gusztáv Adolf nem támadta 
ineg, bár ez kedvező alkalom lett volna a döntő csapásra. — Mielőtt sere
gével hajóra szállt, az országgyűléstől ezekkel a szavakkal búcsúzott: „A 
magasságos Istent, kinek szeme előtt ülök, hívom bizonyságul, hogy nem 
saját kívánságom vagy kedvem hajt a háborúba, hanem már évek óta egyre-
erősebben kényszeríttettem bele. . . Mindenekfelett elnyomott hittestvérein
ket kell a pápa igája alól kiszabadítanunk, és ez, reméljük, Isten segítségé
vei lehetséges is lesz . . , Otrakelésem előtt minden alattvalóimat, titeket jelen
levőket s a távollevőket a magasságos Isten oltalmába ajánlom, s kívánom, 
hogy majd egyszer e nyoTnorúságos földi élet után, ha Istennek úgy tet-



szik, újra találkozzunk a mennyei örökkévaló ételben és örömben, melyet 
Isten elkészített számunkra." — Ez a nyiiatkozet szép bizonysága őszinte, 
mély evangéliumi hitének és szándékai tisztaságának. Seregében is gondos
kodott a hit ápolásáról, naponkénti áhítatok tartásával (énekük: ,,Ne csüggedj 
el, kicsiny sereg"). 

Gusztáv Adolf, akit hősiességért „Észak oroszlánjának" neveztek, való
ban az evangéliumi hitből élő keresztyén uralkodó példaképe. Halála rselyét, 
a németországi Lipcse közeiében fekvő Lützen mellett, egy emlékkő („svéd-
kő") és templom jelöli. Halálának napja az 1582-ben bevezetett új Gergely-
féie naptár szerint; 1632 november 16; a protestáns országok azonban még 
a régi naptárok szerint november 6-nak vették. 

A kisebbségben és nehéz sorsban levő evangélikusokat segítő egyesület, 
Yaiamint a magyarországi evangélikus egyházi Gyámintézet is Gusztáv Adolf 
nevét viseli (Gusztáv Adölf-Gyámintézet). — Bethlen Gáborral sógorságban 
volt: mindketten a brandenburgi választófejedelem, két nőtestvérét vették 
feleségül. Gusztáv Adolf Bethlen Gábort is bele akarta vonni nagyszabású 
terveibe, ezt azonban Bethlen Gábornak 1629-ben bekövetkezett halála aka
dályozta meg. 

Figyelmet érdemel, hogy Svédországban is történt kísérlet az ország
nak újra katolikussá tételére. Ezt Vasa Gusztáv második utóda és fia, 
HL János készítette elő, aki fiát, Zsigmondot, a lengyel trón elnyerése 
érdekében katolikusnak neveltette. A lengyel királlyá lett Zsigmond kato
lizáló próbálkozását egy 1593-ban Uppsalában tartott egyházi nagygyűlés 
határozottan elutasította; később pedig Zsigmondot megfosztották a svéd 
királyi koronától. 

4. ANGOLORSZÁG Erzsébet kirá lynő után a skót Stuar t 
ejtsd: sztyuört) család került Angolország trónjára. Ennek tagjai a 
katolizáló püspöki pártot támogatták és a kálvini i rányú puri tánu-
sokat elnyomták. Ez az angol forradalmat idézte fel, aminek 
I. Károly kirá ly is áldozatul esett (1649-ben lefejezték). A hatalom 
Cromwell (ejtsd: kromuel) Olivér kezébe került , s vele a puritánu-
íok, valamint a vallásszabadságot és teljes függetlenségét k ívánó 
independensek kerekedtek felül. Cromwell halá la után (1658) azon
ban visszahívták a Stuartokat. Amikor azonban ezek megint csak 
katolizálni akar ták az angol egyházat, a „dicsőséges forradalom" 
(1688) végleg megfosztotta őket a tróntól. A királ lyá lett III. Orániai 
Vilmos azután fenntartotta az angol államegyházat, de a kisebbsé
geknek (,.dissenter"-ek), a római katolikusok és szociniánusok 
(unitáriusok) kivételével, korlátolt vallásszabadságot biztosított. 

Az angol államegyház püspöki szervezetével ellentétben a reformáció 
kálvini irányának hívei a presbiteri szervezethez ragaszkodtak, ezek a pres-
biteriánusok. Köztük a legharcíasabbak: a puritánusok, az egyházat min
den pápás kovásztól meg akarták tisztítani (puritas = tisztaság). Az inde
pendensek (= függetlenek) már semmiféle kötött egyházi szervezetet sem 
akartak, hanem minden egyes gyülekezetnek teljesen szabad önállóságát 
kívánták. — Mindazokat, akik nem voltak az államegyház hívei, össze
foglalóan diszenterek-nek (dissenters = máskép gondolkodók, hívők) ne
vezték. 

.4z angolországi vallási forrongásban még egyéb felekezetek is kelet-
Keztek, így a baptisták és a kvékerek (quakers = reszketők). Ezek közül 
sokan az üldözések miatt Észak-Atnerikába vándoroltak ki, s ott szabadon 
terjeszthették meggyőződésüket.. 



28. Az egyházi élet változásai. 
1. A LUTHERI ORÍHODOXIA, Luther halála után Melanch-

thon nem tudta a reformáció munkájá t olyan határozottan tovább
vezetni, mint Luther. A békesség kedvéért engedékenységre hajlott 
a római katalicizmus felé és Kálvin felé egyaránt. Ezért a liUther 
tanításához ragaszkodók hevesen támadták, különösen is azért, mert 
az úrvacsoráról szóló tanításban Kálvinhoz hajlott. Az ellentétek 
és viták még Melanchthon halála után is tovább tartottak, és nagyon 
felzaklatták az evangélikus egyház belső életét. A Luther tanítását 
valló teológusok az egyetértés és egység helyreállí tása végett hit
vallást készítettek, ez az Egyességi Irat (latinul: Formula Con-
cordiae, 1577). Ez határozottan kifejtette a lutheri tanítást ás kálvini 
úrvacsorai és predesztinációs tanítás ellenében. Ezután az evan
gélikus egj'ház összes hitvallásait is kiadták a Konkordia-Könyvhen 
(Liber Concordiae, 1580). 

A következő időben az evangélikus egyházban az orthodoxia 
(-=• helyes tanítás, igazhitűség) szelleme uralkodott. Az orthodoxia 
a reformáció örökségét a tiszta taní tásban igyekezett megőrizni, 
A tanítás alapjául a Szentírásra és a hi tval lásokra hivatkozott. 
A Szentírásról azt vallotta, hogy annak minden szava, sőt betűje 
közvetlenül Istentől ihletett (inspirált). Az orthodox teológusok az 
egyházi tanítást aprólékosan részletezett hatalmas rendszerbe fog
lal ták; igehirdetésük is sokszor hosszadalmas és száraz tanítás volt, 
A más hitűekkel gyakran bántó hangon vitáztak. Mindez sajnálatoí 
egyoldalúság, a reformáció gazdagságának megrövidítése volt. Más
felől azonban az orthodoxia nagy szolgálatot is tett az egyháznak: 
gondoskodott a Biblia megbecsüléséről, a lutheri reformáció alap
tanításainak megőrzéséről. A harmincéves háború rengeteg nyomo
rúságában az orthodox lelkészek legtöbbször nagy felelősségérzéssel 
•és hűséges lelkipásztori szolgálattal nyújtottak vigasztalást híveik
nek. Számo.s evangéliumi ta r ta lmú építő irat is jelent meg az ortho 
doxia idejében. Az élő, evangéliumi hit legszebben mégis az egyházi 
énekköltészetben nyilatkozott meg. Az orthodoxia legkitűnőbb egy 
házi énekköltője Gerhardt Pál. 

A hitvallásokhoz ragaszkodó harcos orthodoxiával ellentétber 
volt az evangélikus egyházban olyan irányzat is, amely a más fele 
kezetűekkel a békés megegyezést kereste. Ez az ú. n. irénikus i rány 
szinkretizmusnak is nevezték. (Az eiréné görög szó békességet jelent 
A szinkretizmus a kré ta iaknak az a tulajdonsága, hogy b á r egymás 
közt sokat viszálykodtak, az ellenséggel szemben egységesek voltak 
jelenti ez a különböző felfogások összeegyeztetését, keveredését is.' 

A Melanchthon elleni támadások során Melanchthon híveit füippistáknalí 
(.Melanchthon keresztneve latinul u. i. Philippus), vagy kriptokálvinistáknali 
(a. m. titkos kálvinista) nevezték. 



i A Konkordia (latinosaii: Concordia)-köriyv a következő hitvallásokat tar
talmazza: a három egyetemes hitvallást (az Apostoli, Nicéa-Konstantinápolyi 
és az Athanasius-féle Hitvallás), továbbá: az Ágostai Hitvallást, ennek Apo-
iogiáját (Védelmét), a Schmalkaldeni Cikkeket, Luther Kis és Nagy Kátéját 
és az Egyességi Iratot. 

A lutheri orthodoxia főhelye a wittenbergi egyetem volt. E miatt a 16. 
század vége felé a magyar református tfjak elhagyták az addig szívesen 
látogatott egyetemet, mert ők az Egyességi Iratot nem voltak hajlandók 
eiíogadni. 

Gerhardt Pál (szül 1607., megh. 1676) Luther után az evangéUkus egy
ház legnagyobb egyházi énekköltője. Bár nem volt harcias lelkületű, a 
brandenburgi választófejedelem rendelkezése miatt, amellyel megtiltotta 
a reformátusok elleni prédikálást, — berlini lelkészi állását elhagyta. Ismer
tebb énekei: „Óh miként fogadjalak", „Óh fő, vérző sebekkel!", „Most nyu-
gosznak az erdők", „Hagyjad a jó Istenre", „Légy csendes szívvel" stb. — 
Gerhardt Pál életéről és munkásságáról szó! Kapi Béla: Isten hárfása c. 
könyve. 

2. A KÁLVINI ORTHODOXIA^. A reíormátus egyházban is 
jelentkezett az orthodoxia, a Kálvin tanításához való szigorú r-agasz. 
kodás formájában. Itt még erösebben hangoztatták a Biblia m.inden 
betűjének Istentől való ihletettségét (in^piráltságát). Mivel pedig 
Németalföldön megtámadták a predesztinációról szóló tanítást, a, 
dordrechti zsinat (1618—19) kötelezővé tette a kettős predesztináció 
tanának hirdetését (vagyis, hogy Isten egyeseket eleve üdvösségre, 
másokat viszont kárhozatra rendelt). A reformátusoknál főképen 
ehhez a tanításhoz való ragaszkodás az orthodoxia. 

3. A ROMAI KATOLIKUS EGYHÁZBAN a jezsuiták jutottak 
vezető szerephez. A jezsuiták nagyon sekélyes vallásosságával 
szemben keletkezett a janzenizmus mozgalma. Ez Augustinus taní
tása alapján azt hirdette, hogy az ember egészen bűnös és csak 
Isten kegyelme szerezheti meg üdvö,sségét. Ezt a reformációéval 
rokon tanítást azonban a jezsuiták a pápákkal ismételten is elítél
tették, és gondoskodtak ennek a némileg evangélium.i szellem.ű moz
galomnak teljes kiir tásáról . 

A janzenizmus kezdeményezője Jansen Cornelius löweni egyetemi tanár, 
majd yperni püspök volt (megh. 1638). Különösen Franciaországban volt 
sok követője. Közéjük tartozott Pascal (ejtsd: Paszkál), a nagyhírű tudós 
és író is. 

Az ú. n. ..ellenreformációs" vagy restaurációs jezsuita szellem meg
nyilatkozása a 17—18, században az irodalomban és művészetben uralkodc-
barokk-stílus. ,4z építészetben ez az egyszerű, egyenesvonalú reneszánsz-
stílusnak a folytatása. Az egyenes vonalakat a hajlott, ívelt, gyakran m êg-
törő vonalak váltják fel, és sok gazdag, egymásba fonódó díszítés, képe
ken és szoborcsoportokon az alakok sokasága, szinte természetellenesen 
hajlott testtartás, a színgazdagság a mozgalmasságot, a diadalnak örven
dező elevenséget fejezi ki (hatalmas, díszes és gazdagon aranyozott oltá
rok, szószékek). A társadalmi érintkezésben és az irodalomban a formák 
és kifejezések cikornyássága, mesterkéltsége feltűnő (pl. hosszú, tekervé
nyes könyvcímek, hízelgő, embereket dicsőítő ajánlások stb.). A barokk tehát 
az önmagával megelégedett, diadalában bizakodó (jezsuita szellemű) római 
katolicizm.us jellegzetes kifejezési stílusa; de hatása azért a protestantizmu
son belül is érvénvesült. -
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29. A lutheri reformáció Magyarországon 
a 16. század második felében. 

1. AZ EGYHÁZ LUTHERI REFORMÁCIÓJA a 16. század köze
pén Magyarországnak majdnem minden részében mutat ta hatását . 
Ekkor ra azonban versenytársul lépett melléje a svájci eredetű refor^ 
máciő. Ez szinte csak német közvetítéssel hatot t a magyar kei-esz-
tyénségre, sőt éppen a wit tenbergi egyetem és Melanchthon be
folyása támogatta terjedését. Ez a „helvét" i rány a legtöbb helyt 
a lutheri reformáció nyomába lépett; az ország keleti felén az anti-
trinitárizm.us (szentháromságtagadás) tolta maga előtt útkészítőül. 
így bomlott meg a reformáció egysége, 

A lutheri reíormációnak tehát hazánkban is egyfelől a római katoliciz
mus, másfelől a Luthertől eltérő református tanítás ellenében kellett küz
denie az egyházért: az evangélium hirdetéséért. Ugyancsak harcolnia kellett 
a rajongók meg-megújuló egyházrontása ellen. Az antitrinitárizmuson kívül 
tovább is zavart okoztak az anabaptisták (újrakeresztelők). 

Az evangélikus egyház a 16. század második felében általában, bár 
nem mindenütt, többnyire, bár nem állandóan, mint megtűrt egyház élt 
a királyi Magyarországon. Az 1548-i országgyűlés vallásügyi törvénye hall
gatott az evangélikusokról, csak az anabaptisták (újrakeresztelők) és a 
szakramentáriusok (= szentségrontók, zwingiánusok) ellen szólt. Ezen az 
országgyűlésen az evangélikusok bizonyára többségben voltak már. Ezzel 
is szekták magyarázni, hogy a törvény hallgat az evangélikusokról. De ez 
a hallgatás inkább abból a reménységből táplálkozott, hogy a németbiro-
dalmi interimek (a vallásügy ideiglenes rendezései) és a trienti zsinat vég
zése lehetővé fogják tenni a nyugati egyház korábbi egységének fenn
tartását. Ai Ágostai Hitvallás követői persze azt remélték, hogy ez az egy
ség az Ágostai Hitvallásban foglalt tanítás alapján fog- helyreállni. Ezért 
nem si-ettették a magyar országgyűléseken a vallásügy rendezését, az evan
gélikus egyház állami elismertetését még abban az időben sem, amikor 
ez bizonyára könnyen elérhető lett volna. Ezért nem nyúltak hozzá az 
egyház igazgatásának középkorból örökölt kereteihez, ezért hagyták meg 
az evangélikus lelkészeket, iU. gyülekezeteket a közjogilag elismert fő
papság felsöbbsége alatt. Reméltek, hogy az egész egyházkormányzaíi 
berendezkedés egyetemlegesen az evangélikus keresztyén egyház javára 
fog működni, mint ahogyan több országban a középkori hagyományos 
egyházkormányzat — persze a római pápa kikapcsolásával — fennm..aradt 
a reformáció után is,. és tovább mííködött — most már az evangélikus 
egyházban. Ilyen reménység miatt mulasztották et az evangélikus rendek 
a lutheri reformációhoz hajló .Wiksa király uralkodását (1564—76). 1578-ban 
már hasztalan kívánták az evangélikus egyház törvénybe foglalt eüsm.erte-
lését. 

Erdélyben ugyancsak a század közepén kapott .az evangélikus egyház 
"hallgatólagosan elismertetést. Az 15,50-i tordai országgyűlés a későbbi hivat
kozásokból következtethetőleg ilyenféleképpen rendelkezett: „Kiki az Istentől 
neki adott és eng'edett hitében maradion meg, és senki se háborítson mást 
szándékosan vallásában." Az erdélyi országgyűlés a következő években 
megint kedvezően rendelkezett; !5S7"-ben pedig „beveszi" (recipiálja) az 
avangéíikus yailnst. 
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2. A HELVÉT IRÁNY első képviselői közt a legkiválóbbak 
voltak: Szegedi Kis István, Kálmáncsehi Sánta Márián és Melms 
(mélivisz) JvJiász Péter. 

A reíormátxxs egyház tanítását Magyarország-on először magyar 
eredetű hitvallások foglalták össze. Majd az 1567-i debreceni zsinat 
a lá í r ta az ú. n. Második Helvét Hitvallást. Ez a hi tval lás alkalmas 
Tolt arra, hogy az ország nagy részében egységre juttassa a helvét 
i rány különböző árnyalatait . 

Az ország északi és nyugat i részein az evangélikus ^ y h á z 
.szervezetein bélül terjeszkedett a helvét i rány. Ezt a lappangó i rányt 
utóbb kriptokálvinizmusnak nevezték. Az Ágostai Hitvallás őszinte 
hívei a 16. század végéig mindenfelé összefogtak a reformáció örök
ségének megőrzésére. Ebben főurak és papok, városi tanácsok és 
taní tók egj'mással vetélkedve buzgólkodtak. Ennek következtében, 
váltak ki például a Dunántúl és a Felsődunamelléken az 1.590-e.s 
években a református gyülekezetek, ill. lelkészek az evangélíKus 
.szuperintendenciákból. 

Szegedi Kiss István (1505—72) reformátori működéséért többször 'üldö
zést, kínos lörck fogságot szenvedett, kiváló egyházszervező, énekköltS, 
európai hírre juloít teológus volt. A bécsi, krakkói, majd 1543-tói a wit
tenbergi egyetem hallgatója, az utóbbinak alighanem teológiai doktora. 
Alíöldi működése után Dunántúlra került, itt Baranya „generaüs super-
intendensévé (= föpüspök, esperesi tisztet végző szuperintendensek felett 
álló, püspöki lisztet végző fö őrálló) választották. Ekkor még bizonyái-a 
lutheri-melanchtoni' értelembén tanított. A somogyi Kálmáncsa Idkipász-
tora volt, amikor a török rabságra vetette. A török a váltságdíj fokozása 
reményében erősen kínozta. Kiszabadulása után 1563-ban Kcvit)e (Ráckeve' 
ment lelkésznek. Itt az egész mai református dunamelléki egyházkerület 
felett generális superintendensi tisztet viselt. Külföldön megjelent hatalmas 
teológiai munkái közül egyik-másik 4—5 kiadást m.egé-''t. Szép éneke; Jövel 
Szentlélek Isten, Tarts meg minket igédben . . , (Keresztyén Énekeskönyv, 
286. sz, ének.) 

Kálmáncsehi Sánta Márton (m.h. 1557) Tiszántúl működött, Erdélyben 
S kezdte támadni a lutheri-evangélikus keresztyénsé.get a helvét irány 
részéről. — !53S-ban a segesvári hitvitának egyik döntőbírája, ekkor a gyu'a-
tehérvárí káptalan tagja s a székesegyházi iskola igazgatója. !55I-töl deb
receni plébános; mint ilyen helvét szellemben működik. Egyidőre mene
külnie kellett. 1556-ban Petrovics Péter oltalma alaít tér vissza. 1556—57-ben 
többször vitáztak ,HZ erdélyi lutheránusok teológiai vezetőivel- Zwingliánus 
volt (nem „kálvinista"). 

Melíus Juhász Péter (1536?—72) Kálm.áncsehi Sánta Márton .munkájá
nak volt szenvedélyes folytatója, Debrecen székhellyel püspöke a tiszán
túli reformátusságnak, a református hit fáradhatatlan harcosa a lutheri 
reformáció és a szentháromságtagadás ellenében. — 1556—57-ben Witten
bergben tanult. 1558-tól Debrecenben működőit. 1,561-től mint püspök. Ret-
lentheteí'enségének önigazolása: „Isten látja, hogy nem lehetek néma eb; 
trombita, kiáltó szó vagyok, nem magamtúl, de Istenéből szólok." Széles-
1\örű irodalmi munkásságából a vitairatokon felül nevezetesek bibliafordítás! 
részletei, agendája (az eisS magyar református agenda), katekizmusa (Kálvin 
nevét viseli címéül, de nem Kálviné), énekeskötsyre (a legelső magyar refor-
tnátus gyülekezeti énekeskönyy). 
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A református egyház tanítását először a debrecenl-egervölgyi, majd 
•i tarcal-tordai hitvallás foglalta össze. A debreceni vagy egérvölgyi hit
vallást az 1561—62-ben Nagyváradon és Debrecenben tartott zsinatokon 
állapították meg. Az egervölgyi reformátusok is ezzel igazolták magukat 
a királyi biztosok előtt. 1562-ben kétféle címlappal jelent meg, innen kettős 
neve. Confessio Cathoüca (konfesszió kátoiiká) néven is szerepel a hitvallási 
gyüjíem.ényekben. Mint a magyar református egyháztörténet értékes emlé
két a külföldi teológiai tudományosság is nyilvántartja. 

A tarcal-tordai hitvallás a Tarcalon 1562-ben tartott liszáninneni és 
Tordán 1563-ban tartott erdélyi zsinaton készült. Beza hitvallása (1560) 
nyomán. Nagy volt a tekintélye. A külföldi egyháztörténettudomány ezt is 
nyilvántartja. 

Az ú. n. II. Helvét Hitvallás 1562-ben BuUinger Henrik zürichi teoló
gus magánhitvallásaként készült. 1566-ban III. Frigyes pfalzi választófeje
delem hozta nyilvánosságra a lutheri keresztyénségtől való elszakadásának 
igazolására. 

A Heidelbergi Káté (1563) már 1564-ben eljutott Magyarországra, de 
a 16. században nem lett nálunk tanítás-szabályozó tekintélyűvé. 1566-ban 
az antitrinitáriusok a maguk tanításához igazítva adták ki. Eredeti alakjá
ban 1577-ben jelent m.eg először magyarul. 

A kriptokálvinizmus (kryptos, görög szó = elrejtett, titkos) csak 
következményeiben készítette útját a kálvinizmusnak; nem terjesztette köz
vetlenül és szándékosan Kálvin nézeteit. Általában olyan teológusok közű! 
kerültek ki hívei, akik a reformátori tanítást csupán felületesen ismerték 
meg. Lappangó munkájukat akaratlanul is lehetővé tette Melanchton Fülöp, 
mert a békesség kedvéért nem élezte ki az egyház tanítását, és nem kár
hoztatta az ellenkezőleg tanítókat. 

Ez a megalkuvásokkal terjeszkedő irány Magyarországon is mindenütt 
próbálkozott, még az erdélyi szászok közt is. A Felvidéken Stöckel Lénárt 
bártfai tanító, Sculteti (Szkultéti) Szeverin (mh. 1600) bártfai lelkész, Grádeczi 
Stansith (Sztansícs) Horváth Gergely (1558—75) főúr és mások buzgósága 
általában tisztázta a helyzetet; ennek ellenére még a 17. század első felében 
is kísért itten a helvét irány leplezett terjeszkedése. Dunántúl az 1591-1 
esepregi kollokvium (vitatkozás) tette nyilvánvalóvá, hogy az Ágostai Hit
vallás és a helvét irány nem fér össze. Az utóbbit Beythe István szuper
intendens képviselte, az Ágostai Hitvalláshoz hűségesek vezetői Réczés János 
esepregi szenior, Sculteti Szeverin voltak. Beythe bosszúsan távozott; a vita 
elnöke, Nádasdy Ferenc főúr vesztesnek nyilvánította. A tisztulási folyamat 
befejezéseképpen a dunántúli evangélikus szuperintendencia 1598-ban az 
Egyességi Irat (Formula Concordiae) első része magyar fordításának, egy 
-egyházi törvénykönyvnek és egy agendának készítésévé!, ül. kiadásával 
tanúsítja a lutheri reformációhoz való hűségét. 

A Felsődunamelléken az 1592-i galántai zsinat szüntette meg az evan
gélikus és református gyülekezetek és hívek eddigi közös egyházi szer
vezetét. 

3. Az ország keleti felében a helvét i rányt az . Í N T I T R I N I T A -
RIZMUS is késztette tanításának szabályozására. Ez a tanítás a 
lengyelor.szági közvefítés.?el került. Erdélybe. Legfeltűnőbb vonása 
Ist^n Szenthárom-tógának tagadása volt, de tulajdonképen magát 
az evangéliumot vetette el. 

Az antitrinitárizmu.'; vezére Dávid Ferenc lett. Kiváló író és 
szónok, de nyughatat lan szellem volt. Egyidőben Erdélynek jófor
mán egész mag\?arságát megnyer te i rányának. Az ő befolyására 
hagyta el az evangélikus keresztyénséget Heltai Gásvár is. 



A ke&detbeli buzgóság után az anti t r ini tárizmus önmagával is 
meghasonlott. Részben következetesen eljutott a szombatosságra. 
Részben pedig, lehiggadva, iparkodott minél többet megmenteni 
egyre inkább apadó gyülekezeteiből — az unitárius egyház nevén. 

A !6. századi aníitrinitárius mozgalom visszatért az ókori teológiai 
kérdésekhez. A reformáció következetes, radikális (gyökeres) végrehajtását 
emlegette céljául, de éppen a reformáció központi tanítását: Isten Krisztus
ban megjelent kegyelmének hirdetését vetette el. Teológusai közt feltűnő 
vezető szerepet vittek teológiaiiag képzetlen, nyughatatlan lelkű emberek 
Vitatkozóik és szellemi vezetőik erkölcsi hitelét erősen rontotta köntör
falazásuk, igazi nézeteik ~ rejtegetése, a tudatos megtévesztés. „Blandratá-
nak, mint a nem sokkal későbbi következmények megmutatták, kezdettől 
fogva antitrinitárius propaganda volt a szándéka Erdélyben is. Erre azon
ban alkalmas lépcsőnek kínálkozott az önálló református egyház megala
kítása, mert a Blandrata tapasztalata szerint olasz és svájci földön, meg 
Lengyelországban egyaránt elsősorban református teológiai gondolatoktói 
megérintett lelkek váltak aztán a szentháromságtan kritikájára is hajlamo
sakká s a legutóbbi országban a református egyház lett az antitrinitárius 
mozgalom, fészke." (Révész Imre.) Ez a ravaszkodás végig jeüemző a magyar 
antitrinitárizmusra. 

Ez Erdélybe elhatott és ott máig fennmaradt irány olasz földről indult 
el — az egyházi hagyomány humanista kritikájának hatására. Ez a huma
nista gyökér az egész antitrinitárizm.ust döntően befolyásolta, és egyszers
mind elkülönítette a lutheri és kálvini reform.ációtól. Legnevesebb külföldi 
képviselői: Sozini (Szocini) Leilo és unokaöccse, Fausto (Fáuszto), Servet 
(Szervét) Mihály, Blandrata György. 

Erdélyben már a Stancaro-féle (Sziádkáró) krisztológiai (Krisztusró! 
szóló tanítási) vita előkészítette az iltját. Fő szítója Blandrata György, 
János Zsigmond udvari orvosa volt. Megnyerte nézeteinek Dávid Ferenc 
feformiátus püspököt. Dávid Ferencnek már akkor nagy befolyása volt 
kortársaira, amikor az evangélikus egyházat elhagyta és átpártolt a refor
mátus irányhoz. így térítette el a lutheri reformáció útjáról Haltai Gáspár 
kolozsvári lelkészt és könyvnyomtatót. Heltai addig szorgalmasan szol
gálta azt. Kiadta Luther Kis Kátéját miagyarul 1550-ben; agendát adott ki, 
-és eleinte az evangélikus tanítás érdekében vitázott, bár nem volt ízig-
vérig teológus. Mindig is inkább a humanizmus vonalán állott. Egyéb iro
dalmi munkásságával előkelő helyet szerzett magának a magyar irodalom 
történetében. 

Dávid Ferenc mint antitrinitárius egyre szélsőségesebb nézeteket val-" 
lett. Élete vége felé Krisztus imádandó Isten-voltát és a gyermekkeresztsé-
get is tagadta, 

A fejlemények közepén az 1568-i tordai, országgyűlés a vallási türel-
mességnek abban a korban Európaszerte páratlan bizonyságát adta: „.Min
den helvükön a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki 
82 8 értelme szerént, és a község, ha venni akarja, jó, ha nem pedig senki 
kénszerítéssel ne kénszerítse az ű lelke azon me^ nem nyugodván, de oly 
prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő nékie tetszik. ., Mert az hit 
Istennek ajándéka, ez hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje álta! 
vagyon." (V. ö. Róm.. 10, 17.) E miúló érvényű törvény oótlására aztán 
157i-ben, ill, 1576-ban az unitárius vallás és egyház is „bevétetett." 

Hogy Jézus a Krisztus, ennek tapadásából logikusan következett az 
Otestámentom feljebb becsülése az Óinál, a messiásvárá.s, az ótestámentomi 
ritusi törvények kőtelezőül vétele, Á .,szombatl8s" üldözése még fokozta 
a felekezet rajongását. A 17. század közepétől kezdve egyre jelentéktele-
r*̂ bb a szeret>e. 



- Az unitárius elnevezéssel először , 1600-ban találkozunk.' 
Az alföldi antitrlnitárius gyülekezetek még a 17. század folyamán ÍJ 

fennállottak. 
Erdélyben Dávid Ferenc bukása után egyre fogy ugyan a számuk és 

súlyuk, mégis lehetőleg tartják állásaikat. Például a kolozsvári főtéri temp
lom 1716-ig az ö birtokukban volt. 

Dávid Ferenc (1520 körül — 1579) egy Dávid nevű szász varga fia 
volt, Innen a neve, Franciscus Davidis — Dávid-fia Ferenc, 1545-től Wit
tenbergben tanult. 1556-ban kolozsvári plébános, 1557-ben az erdélyi magyar 
evangélikusok püspöke. Kb. 1559-ben átpártolt a helvét irányhoz. De amire 
— 1564-ben kivívja a református vallás elismertetését, voltaképpen már 
antitrlnitárius. Sikereinek János Zsigmond fejedelem halála és Báthory István 
írőnralépte vetett véget. 1578-ban a tordai zsinattal kimondatja a semmiféle 
hitvallási tételtől nem kötött igehirdetést, elvetteti a gyermekkeresztséget, 
megtagadtatja Jézus Krisztus imádandó voltát. A már régebben tiltott val
lási újítás címén 1579-ben Báthory Kristóf fejedelem örökös fogságra ítéli. 
Még ez évben a dévai börtönben halt meg. 

Heltai Gáspár (mh. 1574) szintén szász származású volt. lS43-ban a 
wittenbergi egyetem hallgatója, 1544-től kolozsvári plébános. Kb. egy év
tized múlva teljesen Dávid Ferenc hatása alá került, tisztét is átadta neki. 
1549-tó'l nyomdája is volt. A művek sorával gazdagította a magyar irodai
mat. Nevezetes próbálkozása volt a Biblia magyar fordításának kiadása. 
1551—65 közt majdnem az egészet kiadta részletekben. 

Félreértjük az antitrinitárizmust, ha egyszerűen valamilyen tagadás
sal • vagy észszerűségre való törekvéssel (racionalizmussal) azonosítjuk. A 
humanista gyökérzettel, az észszerűskődéssel jól megfért benne a rajongás 
(belső lelkesültség s ezzel együtt a Szentírás lebecsülése) az apokaliptikus 
várakozás és a hódítás szenvedélyessége, 

Apokaliptika = a világ végére, a végő dolgokra vonatkozó, kiszíne
zett váradalmak rendszere, 

4. A LUTHERI REFORMÁCIÓ meggyökereztetésének és az 
evangélikus egyház megerősítésének legjelesebb munkása i voltak 
e korszakban Sztárai Mihály, a zsoltáraival hódító reformátor, a 
polemikus d rámaí rás neves képviselője, — Bornemisza Péter, az 
evangélium rendíthetetlen hirdetője, harcos szellemű püspök, fárad
hata t lan könyvkiadó, a magya r i rodalom kiválósága, — Stöckel 
Lénárt, az országos h í rű pedagógus. 

Sztárai Mihály (mh. 1575?) ferencrendi szerzetesből lett reformáto.". 
Reformátori működése főleg a század harmadik negyedére esik, tehát jóval 
a mohácsi vész utáni időre. Ez kiválóan értékes cáfolata annak, hogy a 
római katolikus paphiány egyik főoka lett volna a „prédikátorok" hódításá
nak, öt is, mint annyi sok római katolikus papot és szerzetest, az evangéliom 
tiszta hirdetésére szóló elhivatottság vitte át a reformáció, az evangélikus 
egyház szolgálatába. Baranyában és Szlavóniában 120 evangélikus gyüleke
zetet alapított. Működött Laskón, Gyulán, Sárospatakon, Pápán. Polemikus 
drámái: A papok házassága (töredékben). Az igaz papság tíköre. Az 
utóbbiban a papavatás és a papi hivatal formáiról és lényegéről vitatko
zik. Bizonyítja az evangélikus papavatás érvényességét, szemben azzal a 
felfogással, amely csak a római katolikus püspök részéről történt pap-
szentelést ismerte el. Zsoltárai közül igen kedvelt: Mely igen jó az Üristent 
dicsérni (Keresztyén Énekeskönyv, 5. sz. ének). Polemizált MeÜus Juhász 
Péterrel is. 

Szép az egész reformációra jellemző éneke: 



99 

Az Oristennek való hálaadás és könyörgés, ki u, • evangéllomnak vilá
gos tudománya által épít bennünket az örök életre, mely dicséretet akkor, 
szoktunk énekelni, mikor a község a prédikációra össíegyülekezik. 

Hálaadásunkban rólad emlékezünk. 
Kegyelmes Istenünk tégedet tisztelünk, 
Te nagy jóvoltodért el-feltnagasztalunk. 
Haszontalan szolgák, mert ezzel tartozunk. 

Hajtsd le füleidet, érts meg kérésünket, 
Mi édes Istenünk, ne néz bűneinket, 
Tiszta szívvel kérünk, mi könyörgésünket 
Vedd tiozzád, Üristen, esedezésünket. 

Gerjeszd fel igédnek szerelmét lelkünkben, 
Szentlélek Istennek szentségét szívünkben. 
Adj igaz értelmet bévséggel elménkben. 
Téged szolgálhassunk ez földön éltünkben. 

Tanúságra erőt csak tetőled kérünk. 
Kire mi most gyűlünk, mindnyájan készölünk. 
Hogy te istenséged dicsértessék tőlünk. 
Engedd szent fiadért ezeket minékünk. ' 

Igazságnak atyja, ki lakol mennyekben, 
Magad kötelezted szent ígéretedben. 
Szent Máthé könyvének hatodik részeljen, 
Tudjuk, hogy megmaradsz örökké ezekben. 
Ha ki szent országod először keresi, 
Az te beszédedet mindenben böcsüUi, 
Vagy testit vagy lelkit tud tőled kévánni. 

_,' Semmiben nem lészen fogyatkozás néki. 

, Azért gyorsaságot elkezdett dolgunkban, 
Végig megmiaradást m.i hivatalunkban, 
•Szorgalmatosságot, hívséget testünkben. 
Egymás-szeretetet plántálj itt éltünkben. 

i Tingedd meg ezeket, szent Atyánk, Krisztusért, 
Mi idvezítőnkért, kegyes táplálónkért. 
Ki egy hatalomban Szentlélek Istenvei 
Élsz és uralkodói örökkön örökké. 

Bornemisza Péter (1535—84) bécsi tanulása idején Nédasdy Ta.más 
támogatásában részesült. Bécsi szállásán prédikált, ezért Oláh Miklós és 
püspöktársai üldözőbe vették. El kellett hagynia Bécset, Kassára költözött, 
itt 1560 végén kiszabadította fogságából Huszár Gált, Prédikátori műkö
dését 1564-ben kezdte, Balassi János udvarában, Zólyomban. Nevelője volt 
Balassi Bálitnak, Majd Salm Juliusz (Szálm Júliusz) védelme alatt G.̂ iigőcon. 
aztán Semptén volt prédikátor. 1573-tól püspöke Csallóköz-Mátyusföld vidé
kének. Közben nagyszabású irodalmi munkát fejtett ki. Nagy tekintélyén 
helyrehozhatatlan csorbát ejtett „Ördögi kísérletek" c, irata. Ebben az ördög 
emberfeletti kísértő hatalmát mutatja be — többek közt kortársainak életé
bői vett esetekből; célja vigyázásra inteni minden embert, hogy résen legyen 
a kísértővel szemben; az ellen csak a Megváltó Krisztus segítségével lehet 
megállani. Ez irata miatt távozni kényszerült Salm oltalma alól. Detrekőre 
vonult. 1579-ben Bécsben elfogták, de sikerült megszöknie. Egyideig Beckó 
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•várában rejtőzött Bántiy László védeimében. Aztán újra Detrekön éit, iro
dalmilag is tovább dolgozott, nagy terveket szőtt, a bibiiaiordítás tervét is 
forgatta. — Nagyobb munkái: Posztilla 5 kötetben (prédikációs könyvek). 
Négy könyvecske. Énekek liárom rendben. Az irodalomtörténet különös 
figyelemben és méltatásban részesíti még ,,Elektrá"-ját (1558). — Lutheri 
tanítását sajátos módon liturgiái purizmussal ( = egyszerűség elve) párosí
totta, az istentiszteletet külső formáiban egyszerűsítette. Bornemisza Péter 
Jiiválő példa arra, hogy az istentisztelet külsőségeiből ebben a korszakban 
nem lehet következtetni a hitvallási-tanítási hovatartozásra. Amíg őnála az 
evangélikus tanítás szándékosan egyszerűsített istentisztelettel társul, addig ' 
ugyanakkor református tanítású gyülekezetekben igen sokfelé gazdag a litur
gia, oltár áll a templomban, keresztet alkalmaznak stb. 

Egyháztörténeti szempontból még az a jelentősége: Felveszi és állja 
a harcot a most már újraéledő római katolicizmussal szemben. Amíg a 
16. ŝ zázad első felében működő reformátorok egy alélt római katoücizmius-
sal, a trienti zsinat előtt álló római egyházzal szemben küzdenek az egyház, 
reformációjáért, addig Bornemisza a trienti zsinat utáni rómmi egyházzal, 
az öntudatos római katolicizmus erőszakoskodásra kész harcosaival szemé
ben munkálja és védi a reformációt. JTeljesen leköti a j á m a d ó r ó ^ 
licizmus erőit, és ezzel szabaddá teszi Melius Juhász Péter hátát, hogy az 
küzdhessen a rajongók és antitrinitáriusok ellen. Összefogja egy táborba 
a Felsödunamellék reformált gyülekezeteit. 

Prédikációsköteteiből: ,,A mi sakramentumink haszna, isten .ma is 
magát köti m.i nekünkis az mi keresztségink mellet, kiben újonnanis szü
letünk, Szent Fia vére által meg mosogatván és Szent Lelkével meg tisz
títván bennünket, kibe bizonnyal tökéletesen mégis marad, ha müs azokba 
bízadunk, a miket ígért az ö szent pecsété és jele m.ellett Szent Fia által. 
Azért ha meg becsüljük ez világi fejedelmünknek egy kicsiny viaszos pecsé
tét, kin az ő képe és neve meg vagyon, egy kevés földi jószágunkért, meny
nyivel inkább illik meg becsülnünk az élő Or Istennek hozzánk való nagy 
irgalmasságának és sok drága ígéretinek pecsétit, az keresztségét és az 
Ür vacsoráját. Kik untalan em.lékeztetnek az Istennek ígéreteireis és indít
nak az ígéret szerint való bizodaiomira. Bs minek utána újonnan szület-
teíünk az keresztség által, immár éltetünkis és nevekedünk az örök éleire 
az Ür vacsorája által, hogy naponként épüljünk minden mennyei jóban, mJg 
juthatunk azon dicsőségnek épségére, kibe vagyon az mi Urunk Jézus Krisz
tus. Mert az Istennek sakramentomi nem csak külső emlékeztető jelek, hanem 
oly eszköziis Istennek, kik által Szent Léleknek cselekedeteiből mieg újít, 
meg elevenít, és újonnan szül az örök életre." 

„Az igaz hitbe ímez három dolog kévántatik: Elöszer, hogy értsem 
Isten akaratját, az mint ki jelentette az Törvénybe és az Evangéliomba és 
az m.int azokat magyarázták az próféták. Krisztus és az apostolok. Másod
szor elis higgyem, hogy azok mind igazak és az Isten azon kívül különbet 
nem akar. De ez értelmek és hitek vadnak az kép mutatóbanis és az 
ördögökbenis, ki igen okos állat és az Isten Jelöl sokat ért és az írást 
tudja és érti, hogy Isten akaratja; de azba semmi bizodalma nincs, sent 
lehet. Azért mi tőlünk Isten többet kéván, és főképpen ímez harmadikat. 
Hogy higgyem én az én miagam bünem, bocsánatját; és ki ki mind miagá-
hoz kapcsolja, hogy Isten ő nekiis meg bocsátta mJnden bűneit, az szerint, 
az mint ő maga Isten ígérte az Evangéliomba: ingyen, az ő Szent Fiának 
érdemejért, kiért meg kegyelmezett, kedvébe és szerelmébe vőtte, minden 
jó kérdésébe meg hallgatja, meg segíti, őrizi, oltalmazza, fel támaszíja és 
az örök életet neki meg adja. Az kinek ily bizodalma vagyon, azt mondjuk 
igaz hitűnek." 

íldézve Schulek Tibor; Bornem>isza Péter (1939) c. munkája nyomián.) 



Bornemisza Péter szeüemi körébe tartozik Balassi (Balassa) Bálint 
(1554—94),, a 16. század legnagyobb magyar lírikusa. Énekei, _köztük zsol
tárfordításai Rlmay Jánoséival együtt 1632-ben jelentek meg „Istenes éne
kek" címmel. i586-ban házassági perének kedvező elintézése reményéban 
elhagyta az evangélikus hitet, ennek azonban semmi nyoma nincsen költé
szetéijen. A Keresztyén Enekeskönyv három éneket közöl tőle. (316., 36-5,, 
42.5. sz.). 

Stöckel Lénárt (1510—60) 1530-ban iratkozott be a wittenbergi egye
temre. 1539-ben tért haza, közben Eislebenben is rektoroskodott. A bártfai 
iskolát országos hírűvé tette. Mint teológus is kiváló hitvitázó és irodalmi . 
munkát folytatott. Ö, szerkesztette az Otvárosi Hitvallást. (Lásd: 25. fejezet 
4. pontját.) Ennek nyomán készült aztán a Hétvárosi vagy Bányai Hitvallás 
{1559., a felvidéki bányavárosok részére) és a Szepesi Hitvallás (1569., a 
szepesi városok részére). 

Kiváló munkát végeztek még: Kulcsár György (m.h. 1577), Sibolti 
Demeter (mh, 1589), Magvari István (mh. 1605?), továbbá Gerengeí Simon 
(rah. 1571), Sculteti Szeverin (mh. 1600., lásd feljebb). 

5. AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ — az evangéliom tiszta 
hirdetéséér t folytatott, sok i rányú küzdelmében is — szem előtt 
tartotta, hogy Krisztus egyháza egy és egyetemes. Ezért az Ágostai 
Hitvallás alapján sokakat meg tudott tar tani a maga közösségében, 
kik részletkérdésekben bizonytalankodtak. 

Az evangélikus egyház világasan ragaszkodott az Ágostai Hit
vallásban foglalt tanításhoz, de sok szolgálatát a református egyház
zal való közösségben végezte.^ A Krisztus igaz anyaszentegyházáért 
vívott harcban, a gyülekezeti éneklés kiépítésében, énekeskönyvek 
szerkesztésében, a török elleni megállás erősítésében, a magyar 
nemzeti irodalom bámulatos mér tékű gazdagításában, a magyarság 
művelésében a legtöbb,5zör nem lehet elkülöníteni az evangélikusok 
és a reformátusok munkáját . Közösek a gyülekezeti énekek, biblia
fordítások. Az utóbbiak közt a legjelentősebb Károlyi Gá.spór 
vizsolyi Bibliája (1590). A hitvallási csoportokba be nem oszth.ató 
reformátorok közül erősen kiválik Huszár Gál, a magyar protes
táns sajtó sokat üldözött, fogságot tűr t munkása . 

A reformáció eredményeképen a 16. század végére Magj/ar-
ország lakosságának legalább négyötöd része a reformált (evan-
likus) keresztyénségbe tartozik bele — az egyre erősödő római 
katolicizmus mestei-kedései ellenére. De már szaporodnak a jelek, 
hogy a magyarságnak ezt a majdnem teljes keresztyén egységét 
meg akarja bontani a korábbi ha ta lmára visszavágyó római kato
l ikus vallás. 

Már az 1545-t erdSdi zsinat az Ágostai Hitvallás alapjára helyezkedett. 
Az erdélyi szászok egyháza kifejezetten 1572-ben fogadta el. A dunántúli 
evangélikus egyházkerület pedig 1576-ban. 

Némi zavart okozott, hogy némelyek, többnyire a kriptokálvinisták, 
részint jóhiszeműen, részint megtévesztésül a Megváltoztatott Ágostai Hit
vallást (Confessio Augustana Variata) értették rajta. 

Az Ágostai Hitvallásnak annyira nagy volt a tekintélye,, hogy egyidS-
ben az ágostai hitvallású evangélikusokat röviden konfesszionaüstáknak 
nevez-ték. 



Nevezetesebb énekeskönyvek e korban: Melius Juhász Péteré (1562), 
az 1569-i, Huszár Gálé {1560?, 1574), Bornemisza Péteré (1582), Gönczi Fab-
riciiis Györgyé (1592.) 

Károlyi Gáspár (1530—91) 1556-ban a wittenbergi egyetem hallgatója 
volt. 1563-tól haláláig Göncön, de közben néhány évig Tállyán, lelkészke-
dett. Az abaúji (kassavölgyi) református egyházvidék széniora is volt. Biblia
fordító munkájában felhasználta az előző magyar bibliafordítási részleteket, 
különösen a kolozsváriakat (Heltai és munkatársai míivét), és széniorátusábói 
munkatársakat választott maga mellé. A Biblia kiadásában, a vizsolyi nyomda 
megvédésében különösképpen Rákóczy Zsigmond és ecsedi Báthory István 
s felesége, Homonnai Drugeth Eufrozina voltak segítségére. A vizsolyi Biblia 
máig ható jelentősége közismert. 

Huszár Gá! (mh. 1575) sokfelé működött, nagy bátorsággal prédikált, 
reformált. Kiváltképpen könyvnyomtató működése miatt üldözték. 

A század végére mindössze három főúri család maradt a római kato
likus vallásban, a köznemesség szinte teljesen befogadta a reformációt. Ezért 
a magyar nemzeti élet szinte mindegyik alakját felsorolhatnánk, ha áttekinte
nénk, mit jelentett e században, különösen ennek második felében az evan-
géükus keresztyénség a magyar nem.zeínek. Evangélikus volt például a szi
getvári hős. Zrínyi Miklós is. 

A reformációt be nem fogadók legfeljebb felerészben számíthatók a 
római katolikus egyházhoz, a többiek orthodox (görög keleti) vallásúak. Az 
a számítás, hogy Magyarország lakosságának legalább négyötöd része a 
reíormált-evangélikus keresztyénséghez tartozott, nagyon is óvatos ahhoz 
képest, hogy ez időben (1606) egy római katolikus főpaptól (Verancsics 
Fausztusz Csanádi püspöktől) eredő és a római kúriához intézett emlékirat 
a szent korona egész területére szólóan egy ezrelékre becsüli a római kato
likus hitűek arányszámát a protestánsokéhoz képest, mondván: ezer protes
tánsra, esik egy római katolikus. 

Szempontok a református keresztyénség elterjedésének kérdéséhez: 
A 16. században nem a mai értelm.ű református egyház mérkőzött össze 
az evangélikus egyházzal. Indokolatlan tehát azt kérdezni, miért csatlako
zott a korábban lutheri-evangélikus magyarság nagyobb része a „református" 
egyházhoz. Mielőtt református egyházról lehetne beszélni, a zwingliániz-
mus hívei zavarták meg a reformáció kezdetbeii egységét. Például Kálmán-
csehi Sánta Márton zwingliánus volt. Az is figyelemreméltó, hogy Erdély
ben egyes antitrinitáriusok ravaszságból, útkészítésül használták fel a helvét 
irányt. Dávid Ferenc maga is, amire ú. n. református püspök lett, volta
képen már nem volt a helvét irány híve. Döntő azonban bizonyára az a 
körülmény volt, hogy az ország keleti felében nem volt a lutheri-evangélikus 
tanításnak olyan hatalmas képviselője, mint amilyen h»cos, kiváló teológus 
és egyházszervező volt a helvét irányúak élén Melius Juhász Péter (szin
tén nem volt „kálvinista"). Erdélyben az antitrinitárizmus bukása után a 
reformáció tanításához, az evangéliumi keresztyénséghez való visszatérés
ben közelebb esett a református hit, mint az evangélikus tanítás az egyházi 
élet. Ugyanitt az is sokat számított, hogy a század második felében az 
.ágostai Hitvalláshoz hűnek maradt szászok nem éreztek felelősséget a ma
gyarság iránt, magukra hagyták az evangélikus magyarokat. így az anti
trinitárizmus bűvöletéből felocsúdott magyarság a tiszántúli reformátusság 
befolyása alatt maradt. A csak magára néző németség az ország más vidé: 
kein is többnyire magukra hagyta a kísértésbe került magyar evangélikuso
kat. Tanulságos Bornemisza Péter példája is: minden erejét lekötötte az 
újraéledő római katolicizmus elleni védekezés, ez alatt pedig az ország keleti 
felén, különösen viszonylag háborítatlan Debrecen központban megerősödött 
a helvét irány. A 17. században folytatódott ez az egyenlőtlen helyzet. Amíg 
Dunántúl, a Felsödunam.elléken a magyar evangélikusságnak kellett felfognia 
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a római katolikus egyház hódító rohamait, addig az ország keleti felébe nem 
ért e! Bécs és Nagyszombat karja. Erdély állandó táplálója, védője, tartalék-
gyűjtője, menedéke volt a református egyháznak. Ezzé! szemben a magyar 
evangéliküsságnak nem volt hasonló erőforrása. 

30. A reformáció és a római katolicizmus küzdelme 
Magyarországon. 

1. Az egyház reformációjának hazánkban is mérkőznie kellett 
a római katolicizmiassal. Ez m á r az 1520-as évektől fogva igyeke
zett megakadályozni az evangélium megújított hirdetését. De külö
nösen azóta támadta erősen a reformáció eredményeit : az evan
gélikus egyházakat, amióta a trienti zsinaton megtagadta a közös
séget az egyetemes keresztyén egj'-ház reformációjával és elsáncolta 
magát a római katolikus egyházban. 

A római katolicizmus harcát a reformáció és az evangélikus egyházak 
ellen ezzel az idegenből vett, félreérthető szóval szokták megjelölni: ellen
reformáció. Ha használjuk, értsünk alatta reformációellenességet. A refor-
mációellenesség e mozgalmát viszont a római katolikus egyház oldaláról 
nézve, római katolikus restaurációnak is lehet mondani. A reformáció ugyanis 
megújhodásra késztette a római katolicizmust Magyarországon is. De ez a 
„megújhodás" hazánkban is a róm.ai katolicizmus megerősödését eredmé
nyezte, nálunk sem tette feleslegessé az egyház reformációját. Hazánkban 
is a reformáció előtti egyház és a trienti zsinat óta élő római katolikus egy
ház között az a nagy különbség, hogy az utóbbi ellenemondott a meg
újultan hangzó evangéHumnak és a magyarságnak már majdnem teljes egy
ségét: az evangélium hallgatásában való egységet megbontotta. 

A magyarországi egyháztörténetet szokták ügy bontani korszakokra, 
hogy szólnak a reformáció és az ellenreformáció korszakairól. De ez hely
telen. A római katolicizmus ugyanis kezdettől fogva ellene dolgozott a refor
mációnak, — hol gyengébben, hol erősebben, — és viszont az egyház refor
mációja nem fejeződött be a 16. századdal. A reformációnak ma is érvényes 
isteni küldetése, hogy az egész keresztyénségben tisztán hangzóvá tegye 
az evangéliumot. 

2. A királyi Magyarországon a római katolicizmus a 16. század 
közepétől fogva a reformáció akadályozásán és támadásán felül 
a maga megerősítésén is dolgozott. 

a) Fenntartot ta a régi egyházi szervezetet. A török hódítás, 
Erdély különállása, a reformált gyülekezetek túlnyomó többsége 
ellenére megőrizte közjogilag biztosított egyházi méltóságait A 
római katolikus főpapság még a k k o r , i s fenntartotta jogigényét 
a vallás dolgaiban, amikor _ valóságosan alig élhetett „jogaival". 
1548-tól fogva igyekeztek minél több tanult papot munkába állítani. 
De a tanításnál sürgősebbnek tartották a középkori egyházi vagyon 
visszaszerzését. 

b} Kihasználta a királyok vallási magatartását . í. Ferdtnánd~áal 
rendeletek útján zavartat ják a reformációt. Miksa alatt mérséklő
dik a vis£zahóditá,si vágy, de ő a lkalmatlan az evangélikus egj'-ház 
közjogi helyzetének rendezésére. Rudolf alatt m á r hiába próbál ják 



"104 

a rendek az evangélikus egyház közjogi elismertetését. Az ország
gyűléseken a protestánsok túlnyomó többségével szemben a római 
katolikus főpapi és Jezsuita sugal latra uralkodó kirá ly meg tudja 
gátolni az evangélikus egyház államjogi szabadságát. 

c) Élt a jezsuiták vakbuzgóságával. A jezsuiták viszont ióbb-
szöri kudarcuk ellenére — közvetlenül munkájukkal és közvetve 
befolyásukkal — egyre liarciasabbá teszik ' a római katoliciz.mus 
m.aradékát. 

d) Felhasználta a reformáció eszközeit; a szószéket, könyv
sajtót, iskolát. Különösen az irodalom terén igyekezett utolérni az 
evangélikus keresztyénséget. Olyan kiváló embert állított munkába , 
mint Telegdi Miklós. Ezen kívül a protestáns könyvnyomdák üldö
zésével, szigorú könyvcenzúra-rendeletekkel iparkodott zavarni és 
akadályozni az evangélikus egj'házi irodalmat. 

e) Ahol kellett, megalkudott a helyzettel. Ahol a római kato
likus főpapság gyengének érezte magát, nem vitte kenj^énörésre 
a dolgot. Ravaszul különbséget tett a refoi-máció irányai között az 
üldözés mértékében. Ragaszkodott közjogi kiváltságaihoz. De ha 
nem érvényesíthette egyházkormányzó hatalmát, megelégedett a 
püspöki járandóság megfizetésével.. Az ingadozókat az úrvacsora! 
kehely nyújtásával és a papi házasság tűrésével igyekezett meg
tar tani a reformálatlan keretek között. 

A római katolicizmus az i548-i országgyűlést használta fe! először 
a maga erősítésére. 1548 : 5, törvénycikk: Ami először a vallás dolgát illeti, 
az ország rendéi és karai egyetértenek ebben, hogy az isteni tiszteletet és 
a vallást előbbi állapotába kell visszaállítani és az eretnekségeket ö királyi 
felsége figyelmeztetéséhez képest mindenütt meg kell szüntetni. A következő 
cikkek a fő- és alsópapság színvonalának emelését célozzák; a papoknak tanul
taknak kell lenniök, és az ö első feladatuk is a tanítás. Az egyházi Javakat 
vissza kel! adni eredeti rendeltetésüknek. A főesperesek nyomozzák ki egyház-
íátogatás útján az eretnek prédikátorokat stb. stb. Az anabaptisták és a szak-
ramentáriusok „mindenkinek a fekvő jószágaiból kiüzendők". 

Sacramentarius = szentségrontő; zvi^ingliánust értettek rajta, azt. aki 
tagadja, hogy az úrvacsorában Krisztus testét és vérét vesszük. 

1553-ban Oláh Miklós került az esztergomi érseki székbe. Tervszerűen 
és erélyesen dolgozott az 1548-i törvényben is felvázolt irányban. Különösen 
a városokban igyekezett tért nyerni a római katolikus egyház számára. 1559-
ben 300 egyházból sikerűit kiüldöznie a protestáns prédikátorokot, tanítókat. 
A protestáns többségű országgyűlésen több ízben kudarcot vallott, de mégis 
ö volt a magához térő római katolicizmus első öntudatos serkentője. 

Oláh Miklós hozta be a jezsuitákat 1561-ben Nagyszombatba. Ez az első 
település 1567-ben feloszlott. 1586-ban tértek vissza, akkor m.egkapták a túród 
prépostságot. Ezután is többször kitiltották őket az országból, de állandóan 
nőtt a hatalmuk és befolyásuk. Az ö neveltjeik vették kezükbe a római kato
likus egyház vezetését. 

Telegdi Miklós (1535—86) különböző egyházi tisztségei ellenére Nagy
szombatban lakott. Irt posztiliákat, agendát; kiadta Canisius kátéját stb. 

Ferdinánd az 1553-i országgyűlésen megpróbálta törvénybe foglaltatni 
a püspöki cenzúrát. A rendek megtagadták a törvénybeli intézkedést. Mégis 
helyileg és időnkint a rendeletek folytán és ..egyes főpapok buzgóságából 



sokat szenvedett az evangélikus egyházi irodalom, i579-ben Rudolf király 
elrendelte a királyi szabadalom nélkül működő nyomdák bezárását, ilyen 
szabadalma csak a nagyszombatinak volt. Ennek a rendeletnek az alapján 
próbálták — többek közt — egy évtized múlva megakadályozni a vizsolyi 
nyomda működését, (A nyomdák bezárása a magyar nemzeti irodalomra is 
végzetes csapás lett volna.) 

Erdélyben Martinuzzi í.vagy Utyesenovics) Fráter György (i482—1551) 
püspök, majd érsek, János Zsigmond gyám,ja és helytartója rövid ideig fékezte 
a reformációt lendületében. Először az 1543-i gyulafehérvári országgyűlésen 
kívánt intézkedéseket a reform.áció ellen. Eredménytelenül. Az 1545-i debre
ceni részleges országgyűlésen üldöző határozatot hozatott a „lutheránitsok" 
ellen. De az 1550-i tordai országgyűlésen vagy nem tudta, vagy politikai ter
vei miiatt nem akarta megakadályozni azt a törvényt, amely szerint ki-ki 
maradjon meg az Istenétől neki adott és engedett hitében, és senki se hábo
rítson mást a vallásában. Ez a törvény akkor csak a róm.ai katolikus és az 
evangélikus hitre volt vonatkoztatható. 

Az 1556-i kolozsvári országgyűlés kimondotta az összes egyházi javak 
szekularizációját (világi célra fordítását). Ettől kezdve a római katolikus val
lás a régi egyházi szervezet nélkül él az erdélyi fejedelemségben. A gyula
fehérvári római katolikus püspökség visszaállítására csak az önálló erdélyi 
fejedelemség megszűnése után, a Habsburg-uralom alatt került sor. Az erdélyi 
fejedelmek alatt, még a Báthoryak alatt is, az evangélikus egyháznak nem 
annyira a római katolicizmus, mint inkább a reformáció más irányai és egyéb 
vallásos mozgalmak ellen kellett védekeznie. 

3. A reformátorok és az evangélikus egyházak szervezői a római 
katolicizmus támadásai ellenére az elsőrendű célt tar to t ták szemük 
előtt: az egyház egyetemes reformálását. Amíg nem kényszerültek 
rá, mellékesnek tartották az államjogi rendezést. A reformáció 
Krisztus anyaszentegyházát építette. 

Az evangélikus rendek Miksa király uralkodása alatt a szélsőséges irá
nyok miatt sem erőltették a vallási ügy törvényes rendezését. 1578-ban a 
pozsonyi országgyűlésen — a tapasztaltakon okulva — a királyhoz intézett 
feliratban nyíltan követelték a vallás szabad gyakorlatát, ebbe az Ágostai Hit
vallás mellett bizonyára beleértették a Helvét Hitvallást. Rudolf visszautasí
totta a rendek követelését. 

Amint láttuk, a 16. században a királyi Magyarországon, különösen 
annak nyugati felén, az evangélikusok a lehetőségek idején sem igyekeztek 
az evangélikus egyházat közjogilag megszervezni. Ennek legfőbb oka az a 
reménység volt, hogy az egyház egysége fennmarad .— az evangélikus egy
házban. De része lehetett a lehetőség elmulasztásában a világ\'ége-várá3a 
hiedelmének is. 

4. A 17. században új eszközhöz nyúlt a római katolicizmxis 
az evangélikus egj'házak elleni harcában. A földesúri jognak koráb
ban ismeretlen értelmezést adott. E réven a r ra törekedett, hogy 
az evangélikus gyülekezeteket megfossza templomaiktól: az evangé-
i iumhirdetés és szentségszolgáltatás helyétől, valamint lelkészeiktől. 
Célja érdekében pedig minden erejével dolgozott a földesurak meg
nyerésén. Ennek a harcos római katolicizmusnak Pázmány Péter 
volt a legkiválóbb férfia. 

Magyarországon először 1604-ben történi hivatkozás a földesúri jogra 
a vallás terén. A király nevében azon a cím.en rabolják el a kassai evangé
likus gyülekezettől az Erzsébet-templom&t,--hogy a-szabad királyi -v-árosok 



föidesura a király. Ez a hivatkozás megfeledkezett egyebek közt a városok 
évszázados egyházi kiváltságairól, a patronátus gyakorlásáról. 

A föidesúri jog értelmezéséről az egész 17. században folyt a liarc. 
A legjellemzőbb Pázmány Péter érvelése annak érdekében, hogy ne 

biztosítsák a jobbágyoknak a vallás szabad gyakorlatát „a templomokkal 
együtt" (una cum templis). Érvelése során azt írta, hogy a jobbágynak nem 
lehet nagyobb joga, mint földesurának, mert már Werbőczy értelmében „az 
parasztoknak nincsen semmihez igazságok a földön, az melyet mívelnek, ha
nem az munkájoknak jutalmához", azaz a bérhez, amelyet az úr földje műve
léséért kapnak; ha pedig még a föld sem a paraszté, amelyen házát építi, 
mennyivel kevésbbé emelhet jogot a földesúri templom birtokára. „Mert abban 
áll a szentegyházakon való igazságnak ( = a kegyúri jognak) ereje és álla
pot ja, hogy az megyésurak ( = patrónusok, kegyurak) az templomoknak régi 
fundáiások szerint, azoknak az egyházi személyeknek, az kiknek akarják, 
adják a beneficiumot ( = javadalom) és az templomba való szolgálatot." Páz
mány Péter tehát mitsem törődött a jobbágyok sanyarú állapotával; hang
súlyozta azok jognélküliségét, csakhogy a földesurak állítólagos joga űrügyé
ve! megfoszthassa őket az evangélikus lelkészek szolgálatától. Ez a kegyetlen 
érvelés hamis is volt, mert neki igazán tudnia kellett, hogy a római kúria 
sohasem ismerte el a földesurak — patrónusok — igényét a templomok és 
egyházi személyek felett való rendelkezésre. 

A 17. századi római katolicizmus a templomok körüli harcban ismételten 
íiTTa hivatkozott, hogy a protestantizmus ugyancsak a földesúri jog alapján 
terjedt el és tartotta fenn magát. Ma pedig ,,szokták" — visszatekintve 
a 16. és 17. századra — a reformáció terjedését és a római katolicizmus had
járatát egybefoglalőlag a „cuius regio, eius (vagy illius) religio" (kujusz 
régió, ejusz — illiusz religio — akié a föld, birtok, azé a vallás, t. i. azé 
a vallás megállapításának a joga) elv alkalmazásának tulajdonítani. 

Az egyház reformációjának Magyarországon semmi köze sem volt a 
„cuius regio, eius religio" elvéhez. Ezt az elvet az 1555-i németbirodalmi 
gyűlés (Agosta) vallásügyi törvényével kapcsolatban emlegetik; ott valóban 
alkalmazták, mert kölcsönösen megadták az evangélikus és római katolikus 
fejedelmeknek azt a jogot, hogy tartományaikban megszabják a vallást. 
Magyarországon sem a I6., sem a 17. században nem ismerik a vallásmegálla
pítás jogát, még kevésbbé a szembenálló valláshoz tartozó urak vallásrendezS 
jogának kölcsönösségét. Mi sem jellemzőbb, mint ez: az 1681-i törvénynek, 
amely valóban szól a földesúri jogról a vallássa! kapcsolatban, az 1691-i királyi 
magyarázat azt az értelmet adta, hogy a földesúr, t. i. protestáns földesúr 
íemplom.ában tartott istentiszteleten a jobbágyok nem vehetnek részt! 

A reformációt pártoló földesurak Magyarországon azon a réven befolyá
solták a reformáció ügyét, hogy jogaik újravizsgálása nélkül tovább gyako
rolták a középkorból örökölt patrónusi kiváltságaikat. Erőszakosságra azonban 
ritkán került sor, mert a papság kicserélődése, iU. a reformációhoz áthajtása 
zökkenő nélkül ment végbe a római katolikus főpapság számbeli és szellemi 
erőtlensége és a papi utánpótlás hiánya, valamint a szerzetességnek a refor
máció következtében való majdnem teljes megszűnése miatt. (Egyébként 
a kolostorok a reformációtól függetlenül is hanyatlóban voltak a század ele
jétől fogva, részben már a 15, században is gyakorolt ko.mmendStori rendszer 
miatt, vagyis a kolostorok vagyonát világi urak kezelték, legtöbbnyire 
a maguk hasznára. Ez — hangsúlyoznunk kell — már a 15. században gya--. 
korlat volt, tehát az uraknak nem volt szükségük serhmiféle ürügyre, a refor
máció ürügyére sem, hogy megszerezhessék maijuknak az egyházi birtokokat.) 

A történeti eseményeknek célzatos előadásai különben is önmagukat 
cáfolják. A reformáció terjedését „szokták" elfogultan a főurak kapzsiságá
nak tulajdonítani: az egyházi javak lefoglalását és zavartalan birtoklását a 
leformációval igazolták, ezért pártolták a prédikátorokat. 1. Az egyházi javak 
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Ifeíoglalásában és birtoklásában egyaránt részük volt a reformációi pártoló és 
ellenző uraknak. Ferdinánd királyt senki sem „vádolhatja" a reformáció párto
lásával, mégis elöljárt az egyházi javak ide-oda adományozásában. Az egy
házi javak rendeltetésellenes felhasználása egyébként is állandó gyakorlat volt 
már a reformációt jóval megeló'zó'leg. 2. A királyok, főurak, mindazok, akik
nek részük volt az egyházi javak lefoglalásában, csak részben gyanúsíthatok 
önző haszonvággyal. Nagyrészt a nemzet önvédelme érdekében vonták el az 
egyházi javakat az am.úgy is szolgálatra képtelen római katolicizmustól. Am 
tegyük íel, hogy a reformációt pártoló főurak mind alantas indulatból íoglal-
iák el az egyházi javakat, és ennek igazolásául fordultak el a római katoli
cizmustól. De miképpen fér ez össze a „cuius regio, eius religio" elv alkal
mazásával? Ez elv alkalmazását csak olyan esetben lehet feltételezni, mikor 
a vallás, kinek-kinek a vallása nemes, szent ügy. 

Szoktak utalni a római katolikus egyház elesettségére, a mohácsi csatá
ban szenvedett nagy veszteségére stb. Ha ez fontos tényező volt a refor
máció terjedésében, akkor megint szükségtelen lett volna a földesúri jog 
gyakorlása a vallás terén. 

A török uralom alatt szó sem lehet a földesúri jog gyakorlásáról, mégis 
terjedt a reformáció. Talán bizony a török gyakorolta ilyen értelmezéssel 
a földesúri jogokat? 

A 17. században a földesúri jogok hamis értelmezése annál jellemzőbb,, 
minthogy a protestánsok részéről egyre világosabban kifejezésre jut az a 
törekvés, hogy a jobbágyok legalább a vallás terén szabaduljanak nyomorú-
ságukbói: legyen szabadságukban a gyülekezeti istentisztelet, az Isten igéje 
szolgálatával való élés. Amikor tehát a római katolicizmus tagadta, hogy meg 
lehetne adni a jobbágyoknak ezt a szabadságot, voltaképpen szorosabbra ková
csolta rajtuk a béklyókat. 

Hogy a római katolicizmus erőszakoskodása már a 16. században milyen 
nagy méretű volt, arra legjellemzőbb Sopron evangélikus egyházának szenve
dése. Itt az evangélikus egyház hosszú ideig tűrhető viszonyban élt a római 
katolikussal, a templomokat közösen használták. 1584-ben Draskovich (dras-
kovics) György győri püspök és Ernő főherceg erőszakos fellépése következ
tében az evangélikus lelkészek távozásra kényszerültek. 1584-től 1606-ig 
a soproni evangélikusok két szomszédos helységbe. Nyékre és Sopronkeresz
túrra jártak istentiszteletre. 

31. Az erdélyi fejedelmek szolgálata. 
A 17. század első felében Magyarországon az egyiház történeté

nek legjellemzőbb vonása három erdélyi fejedelem szolgálata. 
Református vallásúak. De kivált a királyságban az evangélikus 
egyház ugyanazt köszönheti nekik, mint a református. 

1. A római katolicizmus egyre merészebb támadásai elé a szá
zad elején Bocskay István harca vet gátat. 

A török ellen vívott tizenötéves háborút mind Bécs, mind a-
római katolikus klérus ügyesen kihasználta. Bécs a magyar alkot
mány, a római katolikxis klérus pedig az evangélikus (ágostai és 
helvét hitvallású) egj'házak elpusztításán dolgozik. A támadás leg-
batrányosabb mozzanata a kassai dóm elvétele az evangélikusoktól 
azon a címen, hogy a szabad királyi városok földesura a király, 
az ott levő templomok (egyházak) kegyura tehát szintén ő. Fokozta 
a felháborodást az 1604. évi 22. törvénycikk. Ezt a király az ország-
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gyűlés megkérdezése nélkül alkotta; megújította benne a római 
katolikiis vallás érdekében elődeitől kiadott törvényeket, s meg
tiltotta a vallási ügyek országgj'űlési tárgyalását , 

A védekezés élére álló Bocskay István az 1608-i bécsi békében 
megszüntette a sérelmeket. 

A bécsi békében m á r biztosított szabadságokat szabatosabban 
határozta meg az 1608. évi koronázás előtti 1, törvénycikk. Ez meg
hagyja a vallás szabad gyakorlatát; megállapítja , hogy- minden 
val lásnak saját felekezetbeli elöljárói, szuperintendensei legyenek. 

A kassai dóm 1604-ben történt elrablásához lásd még a 30. fejezet 
4. pontját. 

Bécs és a római katolikus klérus azon a réven használta ki a „hosszú 
háborút", hogy a magyar rendek elnyomták sérelmeiket, mert a keresztyén 
összefogástól remélték a török kiűzését. Ugyanez a helyzet Erdélyben, ott 
Báthory Zsigmond erőlteti a római katolikus egyház egykori hatalmának 
helyreállítását. 

Bocskay István 1557-ben Kolozsvárt született. Gyermekéveit Prágában 
és Bécsben töltötte, majd Erdélyben élt. 25 éves korától váradi főkapitány. 
Ekkor az volt politikai meggyőződése, hogy „Erdély s az egész magyar 
nemzet jövője csak a királyi Magyarországgal való újraegyesítés útján 
biztositható". 1600-ban az erdélyi rendek elkobozták birtokait —• éppen 
habsburgi tájékozódású politikája miatt. Ekkor Prágába vonult, és Rudolf 
királyi tanácsosa lett. Elkobzott javainak visszanyerése után bihari birtokaira 
vonult vissza. Ez utóbbi években arra a meggyőződésre jutott, hogy Magyar
ország egységének megvalósítását a Habsburg-háztól nem lehet várni. 
A Básta-uralom elöl a temesvári basa oltalma alá menekült magyar bujdosók 
— köztük Bethlen Gábor — felajánlották neki az erdélyi fejedelemséget. 
Habozásának Belgiojoso (beldzsojozo, más néven: Barbiano), a kassai dóm 
elrablója vetett véget azzal, hogy megtámadta Bocskay bihari várait, erre 
pedig az szolgált alkalmul, hogy Bocskaynak a bujdosókkal folytatott leve
lezése császári-királyi csapatok kezébe került. „Kitámadása" 1604 őszén kezdő
dött. Hamarosan elfoglalta Kassát, és ezzel ura lett Északmagyarországnak. 
Győzelmes seregének az „Erős várunk" volt a harci dala. Előnyomulása, 
országgyüléstartás, béketárgyalás közben is ráért arra, hogy a hozzápártoit 
tiajdukaf letelepítse. A hosszas alkudozást az 1606-ban Bécsben aláírt béke-
-okmány fejezte be. 

A bécsi béke vallásügyi pontja szerint: „ő fölsége Magyarország hatá
rain belül az összes karokat és rendeket, mind a magánosokat és a neme
seket, mind a szabad királyi városokat és a koronának közvetlenül alárendelt 
szabadalmazott mezővárosokat, nemkülönben a Magyarország véghelyeiben 
levő magyar katonákat vallásukban és hitükben soha és sehol nem hábor
gatja és mások által háborgattatni nem engedi; hanem minden előbb meg
nevezett rendeknek vallásuk szabad használata és gyakorlása megengedtetik; 
mindazáltal a római katolikus vallás sérelme nélkül és úgy, hogy a róm.ai 
katolikusok papsága, egyházai és templomai érintetlenül és szabadon marad
janak; azok a templomok pedig, melyek a jelen zavaros időkben mindkét rész
ről elfoglaltattak, visszaadassanak." 

E szöveggel mindkét fél elégedetlen volt. Mátyás főherceg, Rudolf meg
bízottja 1606 szeptemberében biztosította a fejedelmet, hogy a római katolikus 
vallás sérelmére vonatkozó záradék nem rosszhiszemOleg csatoltatott a béke
okmány vallásügyi cikkéhez, hanem csak azért, hogy egyik fél se zavartassák 
vallásában, hitvallásában, vallásgyakorlatában és templomaiban. 

Bocskay csak nehezen járult hozzá a békekötéshez, az 1606. decemberi 
'kassai országgyíílés is követelte a záradék törlését. Mielőtt azonban rendez-
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hftíék volna az ügyeket, 1606 végén meghalt Bocskay. Halálát római kato
likus vallású kancellárjának tulajdonították; azzal vádolták, hogy megmérg-ezte 
a íejedelmet. A hajdúk ielkoncolták. 

A bécsi békekötés után a főpapság és az udvar harcot kezdett a vallás
ügyi engedmények visszavételére. De a háború újrakezdésének elejét vette 
Mátyás főherceg azzal, hogy 1608. januárjára összehívta a magyar ország
gyűlést Pozsonyba. Itt már a törvényes rendezést követeltéjc a rendek. lUés-
házy István, eló'bb Bocskay embere, és Thurző György, előbb a király oldalán 
álló, Habsburg-párti úr, együttesen küzdenek a bécsi béke védelmében, sőt 
a vallásgyakorlaí szabadságának kiterjesztéséért, 

1608 : koronázás előtti I. törvénycikk: „Ami tehát a bécsi végzésnek az 
első cikkét illeti, arra nézve nemes Magyarországnak karai és rendel elhatá
rozták: 1. §. Hogy a vallás gyakorlata, mind a báróknak, mágnásoknak és 
nemeseknek, mind a szabad városoknak és az ország összes karainak és 
rendéinek, úgy a maguk, mint a fiscus ( = kincstár) fekvő jószágaiban; vala
mint a magyar katonáknak is, az ország véghelyein kinek-kinek a maga val
lása és hite szerint; nemkülönben a mezővárosoknak és falvaknak is, ha azt 
önkéntesen és kényszerítés nélkül elfogadni akarják, mindenütt szabad legyen; 
és annak szabad használatában és gyakorlatában senki senkit meg ne akadá
lyozzon. 2. §. Sőt inkább a karok és rendek közt támadható gyűlölség és 
meghasonlás kikerülése céljából elhatározzák, hogy mindenik vallásnak a maga 
hitét valló elöljárói vagy szuperintendensei legyenek." 

Ez a törvénycikk tehát a bécsi békétől eltérően kiterjesztette a vallás 
szabad gyakorlatát a falvakra is; elhagyta a záradékot, de szintén elmulasz
totta az evangélikus hitvallások említését; ez bizonyára a kompromisszum 
eredménye volt, mert az udvar és a klérus vonakodott a hitvallások, különö
sen a helvét hitvallás megnevezésétől. A teljesen új pont biztosította a király
ságban az evangélikus egyházak önkormányzatát. 

A 2. törvénycikk kimondja, hogy ezentúl a nádorválasztásnál a király 
a római katolikus státusból két személyt és ugyanannyi ,,evangélikus hit
vallásút" jelöl; ezek közül választ az országgyűlés. 

2. így vált lehetővé, hogy a királyságbeli evangélikus egyház 
— a 16. századi zsinatok folytatásaképpen, de most m á r közjogi 
alapon — egyházrendező zsinatokat tartson. Tíz északnyugati vár
megye evangélikusai Thurzó György nádor összehívá.sára 1610-ben 
Zsolnán, a Szepesség és Sáros megye evangélikusai pedig 1614-ben 
Szepesváralján rendezik az egyház kormányzatát és megállapítják 
az egyház tanítását. Szuperintendenseket választanak, általában 
szabályozzák az egyházi szolgálatot; az egyház tanításának szabályo
zójául elfogadják az Egyességi Iratot. 

Thurzó György (1567—1616) a második az 1608-i törvény alapján az 
evangélikus jelöltek közül választott nádorok sorában. Előtte Illésházy István 
(1541 —I6C9) volt ilyen nádor 1608-tól 1609-ig. Tulajdonképpen xNádasdy 
Tamás (1498—1562) szintén beletartozik az evangélikus hitű nádorok sorába. 
Az utolsó — 3-ik. ül. 4-ik — evangélikus vallású nádor: Thurző Szaníszló 
!622-töi 1625-ig. 

Illésházy István gróf (1541—1609), Liptó és Trencsén vármegye örökös 
főispánja 1603-ban hűtlenség vádja alá került; a király ellen lázító írások 
terjesztéséve! vádolták. Lengyelországba menekült. Javait elkobozták. Haza
térve, Bocskayhoz csatlakozott. A bécsi békekötés létrejöttében mint Bocskay 
megbízottja döntően vett részt. Ezért választotta nádorrá az 1608-i ország
gyűlés. A hűtlenség ügye persze tisztázódott. Javait, tisztségét is visszanyerte 
időközben. Lelkesen támogatta az evangélikus iskolázást és irodalmat. 
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Thurzó György gróf (1567—1616) 1585-ben árvamegyei főispán lett, 
1599-ben főpohárnok. Rövid ideig dunáninneni föl<apitány is volt. Bocskay 
harca alatt az uralkodó oldalán állott, ennek megbízottjaként működött közre 
a bécsi békekötés létrejöttében, A legnagyobb szolgálatot evangélikus egy
házának a zsolnai zsinat összehívásával tette. Több iskolát, egyházközséget 
alapított, többek közt a biccsei iskolát. Evangélikus főiskola alapítását is ter
vezte. A papi özvegyeket és árvákat nádor korában minden adózás alól fel
mentette. Közvetve az ő műve volt a szepesváraljai zsinat összehívása is. 
1610-ben engedélyt adott a gömöri evangélikusoknak is szuperintendens
választására. Az osztrák evangélikusok is többször fordultak hozzá párt
fogásért, mégpedig sikeresen. Hathatósan támogatta az evangélikus teológia 
művelését. 

A zsolnai zsinat három szuperintendenciát szervezett; a vármegyéket 
így csoportosította: a) Liptó, Árva, Trencsén; b) Túrócz, Nógrád, Zólyom, 
Hont; c) Bars, Nyitra, Pozsony, 

A szepesváraljai zsinat két szuperintendenciát szervezett. 
3. A római katolicizmias tervszerű és különösen Pázmány Pé ter 

vezérkedése alatt folyt támadása csakhamar nyilvánvalóvá tette az 
1608-i vallásügyi törvény elégtelenségét. Egyre inkább emelkedett 
azoknak a földesuraknak a száma, akik hűt lenül elhagyták az evan
gélikus egyházat, és a római katolicizmus szekerébe fogattattá.k 
magukat. A sok hűt lenség következménye: a gyülekezetek pusztí
tása és a parasztság vallási elnyomása, továbbá a harmincéves 
háború szükségessé tette az erdélyi fejedelmek újabb harcai t . 

Bethlen Gábor a nikolsburgi békében (1621) megújítja a bécsi 
béke pontjait. A függő kérdéseket újabb hadjárataival és békeköté
seivel sem rendezi ugyan, de átmeneti leg megmenti a magyar 
reformációt. 

í. Rákóczi György m á r elismerteti a jobbágyok vallásgyak^rló 
jogát a linzi (linci) békében (1645). Ezt 1647-ben iktatja tö rvénybe 
az országgyűlés. Ez a töTvéiry végre a templomok, harangok és 
temetők szabad használatával állapítja meg a vallásgyakorlat sza
badságát, mégpedig a parasztok számára is. Az elvett templomok 
közül 90-et visszaadat az evangélikusoknak. 

Bethlen Gábor (1580—1629), a legnagyobb magyarok egyike, !613-tó! 
fogva volt Erdély fejedelme. Folytatta a Bocskaytől kezdeményezett politikát. 
Meg akarta erősíteni az erdélyi fejedelemséget, hoyg megmentse a magyar 
nemzetei. Egyszersm.ind biztosítani akarta egész Magyarországon a protes
tánsok szabad vallásgyakorlatát. 1619-ben rövid idő alatt hatalmába kerítette 
az egész országot, birtokába került a korona is. Az 1619—20-i pozsonyi 
országgyűlés az ágostai, helvét és római katolikus hitvallásúak vallási gyakor
latát egyenlően szabályozta, az evangélikusoktól elvett templomokat vissza
adatni ̂ rendelte, és ennek az elvnek megfelelően, hogy a helyiség főtemploma 
a vallási többségnek, a többi a kisebbségnek adassék, egyes városok templo
mait elosztotta. Az 1620-i besztercebányai országgyűlés Bethlen Gábort 
• '̂fányá választotta, de ő nem koronáztatta meg magát. Ez az országgyűlés 
megújította a pozsonyi országgyűlés vallásügyi törvénycikkeit, hitvédőket 
rendelt mind a három vallásból a vallásháborítók ellen, megtiltotta a három 
wtyallás szidalmazását, megerősítette a zsolnai és szepesváraljai zsinat cikke
lyeit, elrendelte: legyen a római katolikusoknak is három püspökük, amiként 
az evangélikusoknak három szuperintendensük van stb. Ferdinánd király 
yersze nem ismerte el ezeknek az országgyűléseknek a határozatait. 
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mai 
Bethlwi későbbi hadjáratainak eredménye az 1624-i bécsi és az 1626-i 

pozsonyi béke. Második házassága: Brandenburgi Katalin íeleségü! vétele 
révén sógorságba került Gusztáv Adolf svéd királlyal. 

A római katolikus egyház boldoggá avatta és vértanuként tiszteli azt 
a három római katolikus papot (köztük két jezsuitát), akiket Bethlen Gábor 
első hadjáratában Kassa elíoglaiásakor a hajdúk megöltek (1619). Bethlentől, 
Káldi György bibliafordításának támogatójától távol állott ez a kegyetlenke
dés. A harc hevében felhevült hajdúk e tettét a háború jelenségei közé kell 
sorolnunk, és nem vethető össze azzal a tervszerű üldöztetéssel, amelyben 
a magyar evangéhkusoknak és relormáiusoknak volt részük évszázadokon át. 
Például; 11. Ferdinánd egyik vezére 1621-ben feldúlta Csepreget, a dunán
túli evangélikusok szellemi központját. „Nádasdy Pálnak Bethlen Gáborhoz 
való pártolásáért kellett igy meglakolniok. Január 6—8-ig három nap és éjjel 
tartott a rettenetes vérontás, melyben sem nőt, sem aggot, sem gyermeket 
nem kíméltek. Az egész város a két templommal együtt lángoknak lett 
martaléka, a három harang is leolvadt. A tanuló diákok közül is sokat le
kaszaboltak. Az összeolvasható halottak száma, kiket a szentkirályi major előtt 
egy közös sírba temettek el, 1223 volt." (Payr Sándor.) — A pozsonyi és 
eperjesi törvényszékek áldozatai pedig, köztük a gályákra hurcolás közben 
vagy a gályákon elpusztult evangélikus és református lelkészek, valóban az 
egyház vértanúi; nem háború közben, hanem tervszerű egyházüldözés közben 
szenvedtek és vesztették életüket keresztyén hitükért, ill. az evangélium 
szolgálatáért. 

Bethlen Gábor első hadjárata idején (1619? 1620?) jelent meg névtelenül, 
Alvinczi Péter kassai pap tollából a „Magyarország panasza" („Quereía Hun
gáriáé") cimű röpirat. Igazoíja a vallás szabad gyakorlatáért vívott harcot. 
„Ha pedig valaki Magyarországnak nyomorodott sorsát mélyebben akarja 
meggondolni a hit dolgában (holott a lelkiismereteken senki egyéb nem, ha
nem egyedül az Isten uralkodhatik) az igaz evangéliumi vallást ez országból 
a nyírt papság gyökerestől kigyomlálni igyekezik vala, mert immár az evan
gélikusoktól a templomok elvétetnek vala, immár az evangélikus egyházi 
szolgák számkivettetnek vala, immár a kisdedek a szent keresztségnek íere-
döjétöl megtiltatnak vala, a halottaknak temetését harangszóval és ékes 
sereggel ékesíteni nem vala szabad és végezetre a szokott helyen eltemetni 
nem engedtetik vala. Immár az istenfélő házgazdák, kik az Isten igéjének 
ily nagy szomjúságában házuk népének az evangéliumot olvassák vala, el-
szenvedhetetlen fizetéssel büntettetnek vala, mely ő igyekezetüket a pozsonyi 
1604. esztendei végzéseknek istentelen artikulusában, melyet a regnikolák 
( = országlakók) híre és akaratja ellen az evangélikusoknak kigyomláltatá-
sukról hozzátoldottak vala, az egész keresztyén világ, mint egy tükörben 
megláthatott." „Vannak ez országban az evangélikusoknak sok ezer nyomo
rúságuk, melyeket most előszámlálni sok volna és szem eleibe kibocsátani, 
alkalmatlan. És mivelhogy az előszámlált dolgokból nyilván kitetszik, hogy 
az evangélikusok semmi egyebet nem kívánnak igazságnál és egyenlőségnél, 
tudniillik, hogy az igaz isteni tiszteletnek gyakorlása minden helyekben, m-int 
a reformációnak idejétől fogva volt e mi szánásra méltó időnkig, szabados 
legyen ismét, hogy a religiónak tekintete nélkül nagyobb és kisebb tisztvise
lések, érdemes, alkalmatos és illendő személyeknek átadassanak." 

Hogy fegyveres harcain kívül milyen szolgálatot tetl még Bethlen Gábor, 
arra nézve lásd a 33. fejezet 7. pontját. 

I. Rákóczy György (1593—1648) 1630-tól fogva volt Erdély fejedelme. 
Bethlen Gábor nyomdokán haladt mind politikájában, m.ind a protestánsok 
vallásszabadságának védelmében. Lásd még a 33. fejezet 7. pontját. 

1647 ; V. törvénycikk, 5. §.; Az ország összes karai és rendel és a sza
bad városok, nemkülönben a kiváltságolt mezővárosok és az ország határ
szélein levő magyar katonák vallásukat, a templomok, harangok és temetők 
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szabad használatával, mindenütl szabadon gykorolják, és senkinek sem szabad 
bárkit is az 6 vallásának szabad gyakorlatában bármely módon vagy bár
mely ürügy alatt zavarni és akadályozni. 6. §.: Arra nézve, hogy a parasztok 
az ö vallásukban nem gátlandok és nem háborítandók, kijelentettük és hatá
roztuk, hogy az ország jó békéje és nyugalma kedvéért... őket sem szabad 
vallásuknak a fentebbihez hasonló szabad gyakorlatában, használatában és 
követésében, sem ő királyi felségének, vagy szolgáinak, sem földesuraiknak 
bármi m.ódon vagy bármely ürügy alatt háborítani vagy akadályozni, legyenek 
bár határszéliek vagy mezővárosiak, avagy falusiak, bármely földesúrnak vagy 
íiscusnak a fekvő jószágain; akiket pedig ebben akadályoztak, kényszeritettek 
•vagy háborítottak, azoknak engedjék meg, hogy vallásukat ismét szabadon 
használják, gyakorolják és követhessék, és más, az ő vallásukkal ellenkező 
szertartások végzésére ne kényszerítsék. — A 7. §. ^megtiltja az egyház 
lelkészeinek vagy prédikátorainak (pastores sive concionatores) elmozdítását 
a mezővárosiak vagy falusiak parókiáiról. A 8. §. megtiltja a templomfogla
lásokat. „A jelen zavaros időben mindkét oldalról elfoglalt templomokat pedig 
mind az evangélikusoknak, mind a katolikusoknak is adják vissza." A 14. §. 
büntetést szab azokra, akik e rendelkezések ellen vétenek. Nevezetes pontja 
még a törvénynek, hogy a linzi békéről szóló királyi oklevél beiktatása előtt 
megállapítja: a papi rendből való uraknak és bármely más világi katolikusok-
nak ellenmondásai nem állanak ellent. 

A protestánsok voltaképpen 400 templomuk elvételét panaszolták, de 
a törvény csak 90 helyet jelölt meg kifejezetten, hogy ott a templom vissza
adandó. Ezek voltak az első artikuláris (becikkelyezett) helyek. 

Akik Bethlen Gábor és I. Rákóczy György politikáját elfogultságból 
nem értik meg, szemükre vetik a törökhöz való viszonyukat. Ez a vád nem 
yei számot a magyar nemzet 17. századi helyzetével és a vádolt fejedelmek 
végső szándékával; egyoldalúan a török-keresztyén ellentét szempontjából 
nézi a magyar nemzet történetét, a Kelet és Nyugat felé való tájékozódást 
egymás ellen játssza ki, és nem a magyar nemzet érdekét veszi mértékül 
az államférfiak megítélésében. Bethlen Gábor s I. Rákóczy György csak 
abban különbözött más nagy magyaroktól, hogy fordított sorrendben akart 
leszámolni a magyar nemzet ellenségeivel és fordított sorrendben tartotta 
azokat veszedelmesebbeknek. Pázmány Péter megértette ezt az erdélyi ma
gyar politikát. 

4. Bethlen Gábor is, 1. Rákóczy György is a harmincévesháho-
ruha bekapcsolódva vívták meg egyházvédő harcaikat. 

Bethlen 1623-ban csatlakozott a német protestáns fejedelmek uniójához. 
1626-ban diplomáciai összeköttetésbe lépett Gusztáv Adolffal. 

1. Rákóczy György 1643-ban szövetségre lépett a svéd és a francia 
királlyal. 1645-ben a, morva határon egyesült Torstenson svéd hadvezérrel. 

1645-ben különbékét kötött, tgy Magyarországon a vallási ügy hama
rabb jutott ideiglenes nyugvópontra, mint a harmincéves háború befejezésével 
a nyugati országokban. 

Az erdélyi fejedelmek nyomán értékes svéd-magyar egyházi érintkezés 
kezdődött. A svéd követek többször felszólaltak a bécsi udvarnál az üldözött 
magyar protestantizmus érdekében. XIl. Károly svéd király különösen rokon
szenvezett a magyar protestánsokkal, és anyagi segélyeket is juttatott ha
zánkba. Az eperjesi kollégium többször részesült svéd segélyben. A greifs-
•waldi egyetemen a svéd uralom alaSt üégy magyar evangélikus teológus 
részesült ellátásban. 
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[32. Az evangélikus egyház megpróbáltatása 
Magyarországon. 

A római katolicizmus támadásai tervszerűen folytatódnak a 17. 
század második felében az evangélikus és a református egyház 
ellen. Az önálló Erdély hanyatlásával és megszűntével egyre súlyo
sabb az evangélikus egyház megpróbáltatása. 

1. Lipót kormánya fokozta a római katolicizmusnak azt az igye
kezetét, hogy az evangélikus és református egyház ügyeit vissza
szorítsa a magánjog területére. Jellemző volt az 1622-i országgj^lés; 
itt a király azt kívánta a protestánsoktól, hogy hagyják abba a 
„magánügyeket"; pedig ők az evangélikus és református egyház 
sérelmeit panaszolták. Csak Thököly Imre harca tette Lipótot enge
dékennyé. 

1604-ben Rudolf merészen megpróbálta, hogy közjogi úton rendezze 
a vallásügyeket; megújította az országgyűlés nélkül alkotott 22. törvénycikk
ben a római katolikus egyház érdekében előzőleg hozott törvényeket és rende
leteket. A próbálkozás nem sikerült. Sőt éppen közjogi úton nyernek az evan
gélikusok és reformátusok szabad vallásgyakorlatot. 

Thököly Imre (1657—1705) az üldözések idején Erdélybe menekült. Itt 
1678-ban a bujdosók élére állt. Váltakozó eredménnyel harcolt Lipót ellen 
a magyar nemzet és egyben a protestánsok szabad vallásgyakorlata érdeké
ben. Sikereinek eredményeképpen Lipót kénytelen volt megváltoztatni politi
káját, visszatért a magyar alkotmány útjához, 1681-ben Sopronba ország
gyűlést hivott össze. Az itt alkotott vallásügyi törvény mély hanyatlás volt 
az előző törvények után, de viszonylagosan kedvező volt a „gyászos évtized"-
hez képest. Igy Thököly Imre is jó szolgálatot tett a magyarországi protes
tantizmusnak. Az erdélyi református fejedelmek mellett tehát egy evangélikus 
vezér is harcolt a magyarországi reformáció megmentéséért. — Thököly a 
későbbi harcokban szorosan belekapcsolódott a török hadjárataiba. Végül a 
töröktől kijelölt számüzetési helyén, Nikomédia mellett, Izmidben élt felesé
gével. Zrínyi Ilonával, II. Rákóczy Ferenc anyjával együtt. Koholmány, hogy 
hűtlen lett evangélikus hitéhez. Hamvait 1906-ban hazahozták és a késmárki 
evangélikus templomban helyezték nyugalomra. 

2. A Wesselényi-féle ellenállási mozgalom vezetői római kato
likusok voltak. Az egész magyar nemzet érdekében szervezték a 
mozgalmat. Mégis, miután elfojtották, a protestánsokra hárították 
a hűtlenség vádját. 

A Wesselényi Ferenc nádor vezetése alatt álló mozgalmat összeesküvés
nek szokták mondani, de helyesebb ellenállási mozgalomnak neveznünk, mert 
az Arany Bulla záradéka alapján alkotmányos kísérlet volt a nemzet védel
mében. Ebben a .mozgalomban egyedül Vittnyédy István ügyvéd vett részt 
a nevesebb evangélikusok közül. 

Vittnyédy István (1612—70) Sopronban és Sopron vármegyében viselt 
különböző hivatalokat, s több országgyűlésre küldték követül. Bőkezűen segé
lyezett iskolákat, egyházakat: hatalmas összeggel járult hozzá az eperjesi 
kollégium új épületéhez. 

3. A jól átgondolt pusztítás igazolására 1671-ben egy római 
katolikus főpap könyve azt igyekezett bizonyítani, hogy a király 
nem köteles a protestánsok vallásgyakorlatát biztosító békekötéseket 
és törvényeket megtartani. 
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Bársony György címzetes nagyváradi püspök és szepesi prépost 1671-
ben kiadta Veritas tóti mundo declarata (Az egész világnak kijelentett igaz
ság) c. könyvét. A királyt a protestánsok vallásszabadságát biztosító törvé-
nyejí azért nem kötelezik, mert 1, a protestánsok nem létezhetnek a katolikus 
vallás sérelme nélkül, 2. a katolikus rendek e törvények ellen tiltakoztak, 
tehát érvénytelenek, 3. a protestánsok eltértek eredeti hitvallásaiktól. 

4. 1671-ben Pozsonyban, 1687-ben Eperjesen rendkívüli tőrvény
széket állítottak fel. Nemeseket és polgárokat idéztek m e g eléjük. 
Mind a két a lkalommal a kirá ly i ránt i hűtlenség volt a vád. A cél 
azonban a protestáns gyülekezetek támaszainak, patronusainak az 
eltávoKtása vagy legalább megfélemlítése volt. 

Az 1671 és 1681 közti éveket a magyar protestánsok gyász-évtizedének 
szokás nevezni. Ezt a pozsonyi rendkívüli törvényszék vezette be. Az üldözés 
'elki vezére Szelepcsényi György prímás, a megidézettek nagyrésze protes
táns volt. 

Az eperjesi vértörvényszék Caraía (ejtsd: Karafa) Antal tábornoknak 
volt közvetlenül a műve. Az ide megidézés ürügyéül a Thököly-féle harcban 
való részvétel szolgált. A pusztítás egyik célja a vagyonok elkobzása volt. 

Rezik János (mh. 1710), Eperjesről elüldözött tanár irata Carafa véreng
zéséről magyar fordításban is megjelent „Az eperjesi vértörvényszék 1687-
ben" címmel (Liptószentmiklós, 1931.). 

Az áldozatok egy részének hamvait, köztük Radvánszky György fej
nélküli csontjait, 1930-ban szállították át a szinyei (Sáros m.) római katolikus 
templom tornya aljáról az eperjesi evangélikus templomba. Radvánszky 
György tejét a radványi családi sírboltban temették el még annak idején. 

5. A 17. század első felében a hatalmas patronusok legtöbbje 
megtagadta evangélikus hitét, hűt lenül és há lá t lanul szembefordult 
az egyházzal. A század második felében a módszeres üldözés meg
tör te a kisebb nemesek ellenállását; a városi tanácsokat pedig erő
szakosan kicserélték, hogy római katolikusokból álljanak, A váro
sokban erőszakkal vették el az evangélikus gyülekezetektől templo
maikat és iskoláikat. 

Ilyen előkészítés után 1673-ban és 1674-ben a lelkészek eltávo
lí tására kerül t a sor. Előbb három vármegye, majd az egész ország 
protestáns lelkészeit és tanítóit megidézték Pozsonyba; őket is a 
k i rá ly iránti hűt lenség ürügyével . Megfélemlítésük után megelé
gedtek az elítéltek nyilatkozatával: római katolikusokká lesznek, 
egyházi tisztüket leteszik, külföldre mennek Ez a tény eléggé bizo
nyítja, hogy mi volt a pe r igazi célja. 

Az állhatatos lelkészeket s tanítókat előbb súlyos várfogságban 
gyöt<)rték. Majd negyvenkettőt gályarabságra hajtottak. Miután a 
gyötrelmes út is megritkítot ta sorukat , végül harminca t adtak el 
gá lyarabnak Nápolyban. Ezek közül ha t meghalt a szörnyű szenve
désben. Az életi jenmaradtakat két, szintén gályarabságra ítélt lel
késszel együtt De Ruyter (dö röjter) hol land al tengernagy szaba
dította ki. 

A római katolicizmus már 1604-ben alkrilmazni próbálta azt a felfogást, 
hogy a szabad városok a király tulajdonai. Ezt az állítólagos földesúri jogot 
a vallás ügyében az azóta alkotott országgyíflési törvények világosan meg
semmisítették. Most mégis újra felelevenítették. !67i-tó'l kezdve a püspökök 



maguk járják be katonai kíséretté) a szabad- és mezővárosokat, hogy „királyi 
jogon" elvegyék a templomokat az evangélikus gyü'ekezetektől. 1672-ben 
Koüonich (kollonics) Lipót gróf, akkor bécsújhelyi püspök, a magyar alkot
mány esküdt ellensége vette kezébe a dolgot. Bécsből 1200 katonát hozatott, 
és erőszakosan vette el a templomokat és iskolákat. Igen sokfelé tehát ennek 
az idegennek az erőszakoskodása juttatta a római katolikus egyházat mai 
birtokaihoz és — közvetve — számarányához. 

1673-ban 33 evangélikus lelkészt idézett meg Pozsonyba Szelepcsényi 
György érsek. A megjelenteket névtelen és koholt levelek, köztük Vittnyédy 
István koholt levelei alapján felségsértéssel, lazítással, a törökkel való cim
borasággal és a római katolikus val'ás megsértésévei vádolták. A sikeres 
megrettentés folytatásául 1674-ben már 33 vármegyéből kb. 700 lelkész és 
tanító volt megidézve, még a török hódoltságból is. Megjelent 284 evangé
likus és 62 református. A vád, tárgyalás, ítélet, igazi cél ugyanaz volt, mint 
az előző évben. Ha a Vittnyédy-féle levelek nem lettek volna hamisítványok, 
akkor sem lettek volna bizonyítékok a vádlottak ellen. Szekfű Gyula hitele
seknek tartja, de ő maga is így ír: „Vittnyédy ezekben, az ő szokott nagy
hangú és forradalmi modorában, egész tervét adja az Erdély érdekében szer
vezendő felkelésnek, s egyúttal kijelöli egyes magyarországi protestáns lelké
szeknek a felkelésben való szerepét." 

A pert egyébként is úgy folytatták le, hogy a tárgyilagos ítélkezésre 
nem volt lehetőség. A vádlók egyben bírák is voltak. A vádlottakat egyen
ként ki sem hallgatták. Alig egy havi tárgyalás után április 4-én a lelké
szeket, 7-én a tanítókat mind halálra ítélte a törvényszék. Szekfü Gyula írja: 
„A bíróságot .. . különösen az érdekelte, hogy most alkalom nyílt széles 
területeken megszabadítani a lelkeket az eretnekség hirdetőitől." Hogy meny
nyire nem a vádban foglalt „bűntettek" megtorlása volt a cél, hanem az evan
gélikus és református egyház elpusztítása, kellőképen bizonyítja a halálra 
Ítéltek további kezelése. Akik térítvényt írtak alá, hogy elhagyják az orszá
got, vagy lemondanak hivatalukról, megszabadultak a büntetéstől. Néhányu
kat hűtlenségre kényszerített a megfélemlítés. Közel százan fogságban m.arad-
tak. Különböző várakba hurcolták őket: Berencsre, Komáromba, Eberhardra, 
Lipótvárra, Kapuvárra és Sárvárra. 

Akiket a várfogság testi-lelki gyötrelme nem ólt meg s nem tört meg, 
1675-ben elindították gályarabságra. A berencsi, lipótvári és komáromi bör
tönből összegyűjtött 42 foglyot 1675 március 18-án indították útnak. Halál, 
szökés, betegség, egyéb ok miatt számuk 30-ra szállott, amire 1675 május 
8-án eladták őket Nápolyban a gályákra — egyenként 50 aranyon. Szintén 
gályarabságra szánták azokat is, akiket a kapuvári és sárvári börtönből 
hurcoltak el, s Buccariban szenvedtek 1675 október I2-től 1676 május 2-ig 
kincs fogságot. E csoportból is (húszan indultak útnak) többen életüket 
vesztették a gyötrelmektől. 

A protestáns országok felháborodottan léptek közbe a bécsi kormánynál. 
Végül Németalföld (Hollandia) utasítására De Ruyter Mihály admirális szaba
dította ki a még életben maradt gályarabokat 1676 február ll-én. Velük 
együtt szabadított ki még két, Theatéból Nápolyba hurcolt lelkészt. 

Az első csoportban elindítottak közt 17-en voltak evangélikusok. Közülök 
! Triesztben áttért. Otközben vagy a gályákon szenvedésükbe belehaltak, 
tehát az egyház vértanúivá lettek: Borhidai Miklós rábaszentandrási, Gócs 
Mihály kálnói (Nógrád mg.), Edvi Illés Gergely malomsoki (Győr m.), Mazari 
Dániel tamási (Nógrád m.) lelkész, Paulovics Mihály túrócszentmártoni rek
tor, Trifkovics István lesti (Nógrád m.), Túróczi Végh András íüleki lelkész. 
Az egyház többi hitvallói pedig a következők voltak: Bugányi Miklós sajó-
gömöri lelkész. Lányi György korponai rektor, Leporini Miklós poltári (Nóg
rád m.). Masnitius Tóbiás illavai (Trencsén m.), Nikléczi Boldizsár alsősztre-
gOTsi (Nógrád m.), Nikléczi Sámuel újbányái lelkész, Simonides János breznő-
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bányai, Síelier Tamás besztercebányai rektor, Zsédenyi István dörgicsei (Zala 
m.) lelkész. 

Közülük Bugányi, Leporini, a két Nikléczi, Steiler, Túróczi Végh és 
2sédenyi szabadultak De Ruyíer révén. 

A kiszabadítottak szétszóródtak Európa protestáns országaiba. Vértanu-
ságra kész hűségük nagy részvétet és elismerést szerzett a magyarországi 
protesíánaizmus iránt. Itihon pedig eró'ül szolgált a megpróbáltatások között. 

6. A templomok sorozatos elrablásához, a lelkészek és tanítók 
elűzéséhez hozzájárult az iskolák elvétele. 

Az evangélikus egyház számára a legfájdalmasabb veszteség 
volt az eperjesi kollégium elvétele. A korábban is tekintélyes isko
lának országos gyűjtésből és külföldi adományokban 1667-ben új 
épületet adtak, és magasabb fokúvá tették. Működése ez időszakban 
a kuruc-háborúk sikerétől — kudarcától függött. 

Az eperjesi evangélikus iskola, amióta a reformáció idején városi iskolá
ból evangélikus jellegűvé vált, egyre magasabb szintre emelkedett. 1665-ben 
a felsö'magyarországi evangélikus rendek elhatározták, hogy akadémiai fokra 
fejlesztik. 1667-ben nyilt meg a „kollégium" az új épületben, — tilalmazások 
ellenére. 1668-ban ide jött tanulónak gróf Thököly Imre. 1671-ben a katona
ság lefoglalja a „törvénytelenül" emelt kollégiumi épületet katonai raktárnak. 
Az iskola visszaköltözik régi épületébe. 1673-ban a császári katonaság elveszi 
az evangélikusoktól a templomokat, iskolákat, birtokokat. A tanárokat szám
űzik. A jezsuiták nyitnak gimnáziumot a régi iskolaépületben. 1682-ben 
Tjiököly visszaszerzi Eperjes szabadságát, visszaadja az evangélikusoknak 
az elrablottakat. Egykori iskolájáról bőkezűen gondoskodik. Ekkor így emle
getik az iskolát: collegium Thökölyanum. 1687-ben újra elveszik az evangé
likusoktól a templomokat, iskolákat. Ekkor ugyan megengedik nekik, hogy 
a városon kívül, a kutyapecérek és a hóhér lakása közelében templom.ot. isko
lát építsenek, de 18 évig templom és iskola nélkül maradnak. 1705-től 1711-ig 
újra birtokukban van. Csak II, József adatja vissza az evangélikusoknak a 
kollégiumot (1784-ben), de akkor is 6000 forintot kell íizetniök azér*, amit 
tőlük raboltak el. 

7. Thököly Imre harcának kezdeti s ikere az 1681-i sovroni 
jjTSzággyűlésen csak egy kéte.s ér tékű törvénnyel adott enyhületet 
a megpróbált evangélikus egyháznak. A vallásgyakorlat szabadsága 
korlátot kapott a földesúri jogban. Az elvett templomok helyett 
telkeket rendeltek templomépítésre, de félremagyarázható fogal
mazásban. 

A félremagyarázás meg is történt 1691-ben a Lipót-féle törvény
értelmező rendeletben. Elkezdődött az artikuláris (becikkelyezett) 
helyek története. 

Az 1681:25. törvénycikk megerősíti az 1606-i bécsi békekötés első cik
két, megengedi a vallás szabad gyakorlatát „mindenkinek s az országban 
mindenütt, de a földesurak jogai fenntartásával (salvo tamen jure domino-
lum terrestrium), az 1608. évi koronázás előtti 1. törvénycikk szerint." Meg
engedi a száműzött prédikátorok és iskolamesterek hazatérését, megsemmisíti 
az adott térítvényeket. „Vallásának szabad gyakorlatában mától fogva jövőre 
senkit az ország lakosai közül semmiképpen ne háborgassanak" Az ágostai 
éi helvét hitvallás híveit vallásukkal ellenkező szertartásokra ne kényszerítsék. 

26. törvénycikk: „Ezenkívül rendelik, hogy az ágostai és helvét hit
vallások híveitől épített s katolikus szertartás szerint még fel nem avatott 
templomokat nekik bizonyos biztosok átadják; más helyeken pedig ő felsége 
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A? 1681-1 vallQSüQqi íórvéngbe becikkeluezeii 'hemk. 

Kíii í ia í t i . . 5ók|0,-n Kérőiig 

jóságos határozata szerint, templomok építésére s iskolák és paplakok fel
állítására való területeket emez ágostai és helvét hitvallások híveinek kényel
méhez képest, ugyanazok a biztosok az alábbi sorban jelöljenek ki. 

1. §. Amiképpen az ország minden megyéjében is (ezt megengedték), 
mégpedig nevezetesen Vasmegyében azok részére, kik az ágostai hitvallást 
követik, Demökön (= Nemesdömölk, a mai Celldömölk egy része) és Nemes-
csón, a helvét hitvallású lakosok részére pedig Felsőőrön. 2. §. Sopronmegyé
ben: Vadosfalván (=Vadosfán) és Kemeskéren. 3. §. Pozsonymegyében: Rhétén 
és Pusztaíödémesen. 4. §. Nyitrában: Nyitraszerdahelyen és Strázsán, a Vág 
mellett. 5. §. Barsban: Simonyiban és Szelezsényen. 6. 4- Zólyomban: Osztro-
lukán és Garamszegen. 7. §. Túróczban: Necpálon és Ivánkaíalván. 8. §. Dp-
tóban: Hibén és Nagypalugyán. 9. §. Árvában: Felsőkubinyban és Sztebnyén 
(Isztebnyén). 10. §. Trencsénben: Szulyovon és Zay-Ugrócon. 11. §. Szepes-
ben: Görgőn és Toporcon vagy Batizfalván, ellen nem állhatván bárkinek 
ellenmondása. 

12. §. Más megyékben pedig, úgymint Zala, Veszprém, Győr, Komárom, 
Abauj, Sáros, Zemplém, Ugocsa, Bereg, Torna, Gömör, Borsod, Hont, Nógrád, 
Szolnok és Heves, úgyszintén egyesült Pest-Pilis és Solt, továbbá Szabolcs, 
Ung és Szatmármegyékben, minthogy jelenleg csaknem minden ottan levő 
templomaiknak ténylegesen használatában vannak, azért ezek az ő mostani 
birtokosaik használatában maradnak. 

13. §. Ezenkívül az ország véghelyein, mégpedig a kanizsai főkapitány
ságban: Szentgróton. 14. '̂ . A győri főkapitányságban: Tihanyban, Vázsony-
ban. Pápán, Veszprémben, Győrött és Komáromban. 15. ^. A bányavidéki 
főkapitányságban: Léván, Korponán és Füleken; a felsőmagyarországi fő
kapitányságban: Putnokon, Únodon, Szendrőn, Tokajban, Kallón és Szat-
márban. 

16. §. A szabadvárosokban pedig, úgymint Pozsonyban, az ágostai hit
vallás híveinek szabad legyen saját költségükön egy templomot építeni a kül-
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•városban, ugyancsak ama biztosok részéről kijelölendő helyen. 17. §. Sopron 
városa pedig maradjon saját vallásának használatában s gyakorlatában, melyet 
most követ, s abban ne háborgassák. 188. §. És végre a szabad és bánya
városokban, úgymint Trencsénben, Modorban, Körmöcbányán és Beszterce
bányán és felső Magyarországon, minden ottani városban hasonlóképpen 
helyek kijelölését engedik templomok, iskolák és paplakok építésére. 

19. §. Azokat a templomokat végre, amelyek birtokában az ágostai és 
helvét hitvallás hívei ténylegesen vannak, előbbi módon, a paplakokkal és isko
lákkal s azok jövedelmeivel együtt a jó béke kedvéért, hogy tudnillik nyugod
tan és békésen éljenek, kezeiknél hagyják; a temetés és harangozás haszná
latát az ott lakó katolikusoknak éppen úgy, mint nekik is, szabadon hagyván." 

20. §. A katolikusok az ágostai és helvét hivallású lelkészeknek, sem 
pedig ezek követői a katolikus plébánosoknak fizetni ne legyenek kötelesek. 

21. §. A mágnások és nemesek váraikban és szokott lakhelyeiken, bár
mely vallásfelekezet szertartása szerint, imaházakat és kápolnákat építhetnek 
és javadalmazhatnak. 

A protestánsok tiltakoztak e törvények ellen. Erre a tiltakozásra céloz 
az 1687:21. törvénycikk: ,.Jóllehet a vallás dolgában, az ágostai és helvét 
hitvallás híveinek, mivel az utóbbi soproni országgyűlés 25. s 26. törvény
cikkeivel az ellenükben tett felszólalásukkal visszaéltek, .az azok jótétemé
nyeiben való részesedésük tényleg megszűnt: mindazonáltal . . . ö felsége 
az ö kegyelmességéből és jóságából (ex gratia et clementia sua) legkegyel
mesebben elhatározta, hogy az előbb idézett törvénycikkek ezentúl is erőben 
maradjanak..." Vagyis a törvény királyi kegynek minősítette a protestánsok 
yallásgyakorlatának körülhatárolt szabadságát. 

Av törvény végrehajtására kiküldött biztosok erőszakoskodása ellenében 
az evangélikusok kérték a királyt, állapítsa meg a soproni cikkek igazi értel
mét. Így jelent meg KoUonich (Kollonics) Lipót érsek sugalmazására az 
1691-i Explanatio Leopoldina. E szerint az ágostai és helvét hitvallásúak csak 
az artikuláris helyeken bírnak nyilvános vallásgyakorlattal, A lelkészek az 
artikuláris helyekről más helyekre egyházi cselekmények végzése céljából nem 
mehetnek, őket ilyen célból felkereshetik, de előbb kötelesek leróni a stóla-
díjat az illetékes római katolikus plébánosnak. Senkit sem szabad a római 
katolikus hitre kényszeríteni, de az evangélikusok, különösen az iparosok köte
lesek a római katolikus ünnepeket külsőleg megtartani. A törvényben a fő
urának és nemeseknek biztosított jog, hogy kápolnákat, oratóriumokat (ima
házakat) építhetnek, így értendő: lelkészt, szomszédot, jobbágyot be nem 
bocsáthatnak; használhatják könyörgésre, temetésre, po.íztilla olvasásra. 

A törvénymagyarázat tehát bevezette a nyilvános vallásgj'akorlat fogal
mát a magyar jogba. 

1701-ben újabb rendeletek jelentek meg. Az ország bármely hitvallású 
lakosai kötelesek a tizedet megfizetni a római katolikus papságnak. Az ágostai 
és helvét hitvallásúak vallásgyakorlata az országnak csak abban a részében 
engedhető meg, mely 1681-ben a király hatalmában volt, tehát a töröktől 
visszafoglalt országrészben csak a római katolikus egyháznak lehet szabad 
valiásgyakorlata. Ha egy hely mint véghely kapott evangélikus, református 
szabad vallásgyakorlati jogot, ezt elveszti, ha megszűnt véghely lenni. Akik 
az eretnek hitről a római katolikus egyházba tértek, és ismét eretnek hitre 
térnek, ezek ellen mint hitszegők ellen, a törvény szigorával kell eljárni. 

Erdélyben az önálló fejedelemség megszűntével Lipót 1691-ben még 
íenníartani ígérte a bevett vallások szabadságát (Diploma Leopoldinum). 
De ott is elkövetkezett a megpróbáltatás ideje a protestantizmusra. 
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33. Az evangélikus egyház Magyarországon 
a 17. században. 

1. A KÜLSŐ KERET. E században is az evangélikus egyház 
helyzetét külsőleg az ország megoszlottsága határozta meg. Erdély
ben — általában véve — kedvező körülmények között él. A íöröfc 
uralom alatt tengődő gyülekezetek sorsa homályba vész. A király
ságban a nemzet történetének hullámzása, a római katolicizmus 
szenvedélyes hatalmi vágya, a Habsburgok gátlás nélküli fanatiz
musa szabja m e g az evangélikus egyház életét. 

Erdélyben az evangélikus egyház e században szinte mind szász gyüle
kezetekből áll, de vannak magyar gyülekezetek is. (Viszont vannak szász 
református gyülekezetek is.) 

2. AZ EGYHÁZ KORMÁNYZATA. Erdélyben az evangélikus 
egyház zavartalanul építhette tovább szervezetét és püspöki-kon-
zisztóriumi kormányzatát . 

A Dunántúl szabad részén az evangélikus gyülekezeteket a 16. 
század végére kialakult püspök-esperesi kormányzat tartotta össze. 
Náda.sdy Ferenc hűtlensége foslytán ez a dunántúli szuperintenden-
cia közel jutott a teljes pusztuláshoz. 

A dunamelléki és északnyugatmagyarországi szuperintendenciák 
területét, jogi viszonyait és belső rendjét a zsolnai (1610) és a ,semp-
tei (1622) zsinat rendezte. Bécs közelsége, a római katolikus uralom
vágy központjának: Nagyszombatnak kisugárzó ereje ezeknek a 
szuperintendenciáknak a szolgálatát tette leginkább próbára. A Fel
vidék északi és keleti részein a vármegyék és a szabad királyi váro
sok evangélikus gyülekezetei általában külön szervezkedtek, de az 
egymás iránti felelősségnek szép példáját adták az eperjesi kollé
gium létesítésével. 

Consistorium (konzisztorium) = gyűlés, tanács. A püspök és a dékánok 
(esperesek) mellett tanácsok intézték az egyházkormányzati ügyeket az er
délyi szászok evangélikus egyházában. 

Nádasdy Ferenc (1621—71), Tamás dédunokája 1643-ban Esterházy 
Miklós nádor leánya kedvéért tagadta meg az evangélikus egyházat. 

Nagyszombat volt az esztergomi érsek székhelye, amig Esztergom török 
kézen volt. 

Az eperjesi kollégium gondolata i663-ban vetődött fel. 1665-ben az öt 
szabad királyi város (Kassa, Eperjes, Bártfa, Kisszeben Lőcse) zsinata el
határozta a kollégium építését. Ugyancsak 1665-ben Kassára gyűlést hívtak 
össze, meghívták a felvidéki evangélikus és helvét hitvallású nemeseket, a 
felvidéki szabad királyi, bánya- és szepesi valósokat. Így alakult meg az 
iskola pártfogósága. 1667-ben pedig Eperjes városa és a felsőmagyarországi 
evangélikus rendek szerződést kötöttek; 6—6 gondnokot (felügyelőt) válasz
tanak a nemesek és a városiak közül; a rendek kikötik, hogy az iskolát 
veszély esetén mindenestől átvihetik olyan helyre, ahol az ágostai hitvallá-
súak a legbiztosabbak, és a Változatlan Ágostai Hitvallás szellemében való 
tanítás veszélyeztetve nincs. Lásd még a 32. fejezet 6. pontját. 



3. A GYÜLEKEZET. Az egyes gyülekezetek lelkészi szolgálata 
felett ál talában a püspökök (szuperintendensek) őrködnek — több
nyi re az esperesek (szeniorok) segítségével. Az egyházi elöljárók 
kezében van a lelkészavatás és az egyházi szolgálat biztosítása. 
A patrónusokhoz való viszony a hagyományos marad t mindaddig, 
amíg vallásváltoztatásuk és a városi tanács tagjainak erőszakos fel
váltása nem tette szükségessé, hogy a gyülekezetek a maguk lábára 
n e álljanak. Részben ennek a következtében, részben református 
hatásra a század második felében feltűnnek az egyháztanácsok 
(presbitériumok, konventek). 

Kanizsai Pálfi János pápai reíormátus leikész szervezte Magyarorszá
gon az első presbitériumot, 1617-ben. Pfalzi mintára. 1630-ban mint dunán
túli református püspök egy zsinaton elfogadtatja a presbiterek beállítását; 
ezeket azonban nem a hívek választják, hanem az esperesek nevezik ki 
a buzgóbb egyháztagok közül. A presbitériumi egyházkormányzat másik 
nagy harcosa Tolnai Dali János sárospataki professzor, majd tokaji lelkész, 
— a puritanizmus tanításának terjesztője. Az evangélikus gyülekezetek csak 
l. Lipót idejében kezdtek szervezni egyháztanácsot. 

4. AZ EGYHÁZI TANÍTÁS. A 17. század elejére ál talában 
mindenüt t kiküszöbölték a kriptokálvinizmust, azt az irányt, amely 
az Ágostai Hitvallás leple alatt a helvét reformáció tanítását és egy
házi berendezkedését terjesztette. A gyülekezetek egyre inkább hatá
rozott és állandó hitvallási jellegűek lesznek. 

Üj tájékozódást hozott az a törekvés, amely németországi indí
tásra békességet, egyeztetést akar t létrehozni az evangélikus és a 
református egyház között (irénizmus). A tiszteletre méltó kísérlet
nek egyik lelkes vezetője volt Alvinczi Péter kassai lelkész. Ez a 
mozgalom hasznos szellemi hát teret adott a protestánsok .szabad 
vallásgj 'akorlatáért vívott harcoknak. De elvonta a szellemi erőket 
a római katolicizmus elleni védekezésből. A hitvallásosság gyengí
tése megkönnyítet te a római katolikus hódítást. 

A század második felében a hitvallásos tanításnak vita nélküli 
megbecsülésben volt része. 

Alvinczi Péter (1570?—1634) 1606 körül ment Kassára elsöpapnak. 
Hevesen vitázott Pázmány Péterrel. Híres munkája; Querela Hungáriáé. 
Magyarország panasza, 1619. ? A politikai életben is jelentős szerepe volt, 
bizalmasa Bethlen Gábornak. (Lásd; 31. fejedet 3. pont.) 

Az irénizmusnak volt gyümölcse az Ágostai Hitvallás első fennmaradt 
nyomtatott magyar fordítása. Samarjai M. János (1585—1652), a samarjai 
református egyházkerület szuperintendense 1528-ban ,,Magyar harmonica, 
azaz Augustana és az Helvetica Confessio artículusinak eggyezö értelme" 
c. művében közölte a Változatlan Ágostai Hitvallás teljes szövegét, A Má
sodik Helvét Hitvallás mellévetésével azt próbálta bizonyítani, hogy a taní
tás megegyezik bennük. Feleletül Lethenyei István (sz. 1590 előtt, mh. 1653). 
az alsócsepregi egyházmegye esperese 1633-ban kiadta az Ágostai Hitvallás 
sisö 21 cikkét; megállapította Samarjai egyeztető kísérletének tarthatatlan
ságát. (Samarja, ma Somorja, a Csallóközben fekszik.) 

Az .ágostai Hitvallás magyar fordításban a 17. században újra meg
jelent 1692-ben. Tudomásunk szerint Lövei Balázs nagy-győri lelkész for-



dította. Az üldözés, a kegyetlen könyvcenzura miatt nincs rajta a fordító 
neve és a nyomtatás helye. 

5. ISTENTISZTELET. A templomok elvételéig az istentisztelet 
ál talában a 16. században kialakult rend szerint ment végbe; vidé
kenként különbözött. Ahol a templomot elvették, a lelkészt elűzték,, 
ott egyúttal a gyülekezeti istentisztelet is megszűnt; sem lehetőség, 
sem szabadság nem volt rá. 'Ahol pedig a gyülekezet ideiglenes 
istentiszteleti helyre, néhol udva r ra .szorult, ott az istentisztelet — 
oltár híján is — bizonyára rövidebb és egyszerűbb lett az addiginál. 

6. IRODALOM. A század első felében feltűnő a vitairodalom 
virágzása. Második felében a könyvcenzura és á l ta lában az üldözés 
megnehezítette a könyvek megjelenését. De a magyar protestantiz
mus ennek ellenére elölj árt a magyar irodalom művelésében. 

Az evangélikusok a reformátusokkal közösen használjálí K á 
rolyi Gáspár bibliafordítását Szenei Molnár Albert kiadásában. 
Ugyancsak nagj'részt közösek a gyülekezeti énekeskönyvek. Üj 
énekeket hoz a magyar gyülekezetbe Ács Mihály (id.) és társai 
énekeskönyve: a Zengedező Mennyei Kar (1696). A szlovák evangé
l ikus gyülekezetek részére Tranovsky (tránovszki) György szerkesz
tett énekeskönyvet, a ma is használt ú. n. Tranoszciuszt (1636?). 

A 17. századi evangélikus vitaírók élén Magyari István esperes áll 
„Az országokban való sok romlásoknak okairól s azokból való megszaba
dulásnak jó módjáról" (Sárvár, 1602) c. könyvével. Annak a vádnak a 
cáfolatául írta, hogy az ország romlásának a protestantizmus mint új hit 
az oka. Az evangélikusok hite nem új, mert ezek megmaradtak a Szentírás. 
az apostolok, a régi zsinatok és szent atyák tanítása mellett; ellenben a 
pápisták hite új, a pápák toldozták-foldozták össze időről-időre sokféle 
új emberi találmányból. Ennélfogva a török háborúkban szenvedett sok nyo
morúságnak sem az evangélikusok az okai, mert a török pusztította a ma
gyart már a reformáció előtt is, hanem a pápisták, akiknek vallása bálványo
zás. Könyvének alapgondolata, hogy Isten a nemzetet bűnei miatt bünteti, 
nincs számára más útja a szabadulásnak, mint a megtérés. 

Részlet, átírva: ,,Mely dolgot aki jól megrostál magában, tudja, mit 
kellessék ítélni amaz hiábavaló csacsogásról, mellyel Luther hűti gyümöl
csének mondják, á mi ídönkbeli sok rombolásokat lenni. Bizonyára csodálom, 
ki micsoda orcával meri azt mondani. Mert akár személyesen, akár tudo
mányában mondják Luther Mártont a töröknek rajtunk való elhatalmazá-
sának okának lenni, de mind egy- s mind másképpen hamis. Mert ami a 
Luther személyét illeti, arrul azt mondom, hogy amicsoda dolgokért a Szent
írás a pusztaságokat valamely helyre szállani mondja, azokat a dolgokat 
Luther ideje előtt is találom lenni. Annak fölötte a históriák is bizonyságot 
tesznek róla, hogy mikor még e világon sem volt Luther Márton, im.Tiár 
is azelőtt a pogányság sok keresztyén vért ontott volt ki, Ázsiában, Afriká
ban, Egyiptomban, Szíriában, Palesztinában, Macedóniában, Epiruszban, Dal
máciában, Szerbiában, Mysiában és szintén Magyarországon is, mint aki 
nem vak, feltalálja a históriákban: mely vérontásra születése előtt Luther 
okot nem adhatott, holott causa prior sít effectu {= az ok előbb van az 
okozatnál), előbb kell a forrásnak a patakjánál lenni. Ami pedig a Luther 
hitit és tudományát illeti, miért, hogy a Luther Márton előtt tagadják lenni 
a pápisták; ha ez úgy volna, úgy sem adhatott volna e sok pusztaságra 
okot a Luther hűti, holott még nem volt volna, mert ok nélkül semmi nin-
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csen. De maga egyáltalában hamis az, hogy a Luther hiti a Luther Már
ton születése előtt nem volt volna, holott mind az 0 s mind az Üj Tes-
táraentomban azon egy közbenjáró Jézus Krisztusban való hit által iávc-
züllenek legyenek kegyelemből az atyák, az apostolok bizonyságtételek sze
rint (Csel. 15.), mint Luther Márton is, ki is ezen hitben volt. Ezt én bősé
gesen és a Szentírásból erős bizonyságokkal megbizonyíthatnám, de itt más 
dologrul vagyon az én beszédem. Olvasd meg e könyvek praefatioját (elő
szavát), röviden csak ott is feltalálod, hogy a mostani pápista hütnél 
sokkal előbbeni legyen e Luther Márton vallása. Noha penig mikor még 
ingyen sem született volt Luther Márton, immár is ugyanazon vallásnak 
voltak az ő előtte való igaz keresztyének is, de azért, ugyan nem az a hit, 
hanem az attul a hittül való elszakadás, a sok bálványozás és az emberek 
között eláradott sok gonoszságok voltának minden romlásnak és pusztaság
nak okai, mint ahol ide fel helye volt, ezt én bőségesen bizonyítot
tam." 

Magyari István könyvére feleletül írta Pázmány Péter első magyar 
nyelvű munkáját. Pázmány Péter legnagyobbszabású vitamunkája: Isteni 
igazságra vezérlő kalauz (1613). Hatásos fegyvere volt kora ízléséhez illesz
kedő, barokkos nyelve és csavaros eszejárása. Jellemző rá, hogy „Az Cal-
vinista Prédikátorok Tüköré" (1614) c. könyvére a maga neve helyett meg
tévesztésül Lethenyei Istvánét nyomatta. 

A Kalauzra Zvonarics Imre csepregi esperes és Sármelléki Nagy Bene
dek kőszegi rektor közös vitairatban felelt: „Pázmány Péter pironsági" cím
mel (1615). 

Szenei Molnár Albert (1574—1634) református teológus hánytvetett élete 
ellenére a magyar irodalom és a református egyház, ezen keresztül a magyar 
protestantizmus kiváló munkása volt. 1607-ben jelent meg először „Psal-
terium ungaricum"-a, a zsoltárok verses fordítása, a református énekes
könyv máig használt törzsanyaga. 1624-ben kiadta Kálvin Institutiojának 
magyar fordítását. Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliáját 1608-ban Hanauban, 
1612-ben Oppenheimban bocsátotta közre javításokkal. A 20. század elején 
történt átdolgozásig ez a Szenei Molnár Albert-féle kiadás szolgált alapjául 
a Károlyi-Biblia valamennyi kiadásának. 

Acs (Aachs, Aács, Ats) Mihály id. (1646—1708) tábori pap volt Thököly 
Imre seregében, aztán Nemescsón, Devecserben, Simonyiban lelkészkedett,, 
kemenesaljai esperes volt. Énekeskönyve új irányt adott a magyar evan
gélikus énekeskönyvnek. Szerkesztőtársai: Lövei Balázs és Tatai István. 
Nevezetes, ugyancsak nagyhatású müvei: ,,Arany lánc" c. imádságoskönyve, 
„Boldog halál szekere" c. áhítatos könyve. 

Tranovsky (Trannoscius) György (1591—1637) sziléziai származású evan
gélikus lelkész a harmincéves háborúban szenvedett üldöztetése elől mene
kült Magyarországra. Árva várában, majd Liptószentmiklóson működött. 
„Cithara sanctorum" c. énekeskönyve először talán 1632-ben jelent meg. Mint
egy 50 kiadása jelent meg eddig. Magyar fordításban 1935-ben. Máig a 
szlovák evangéhkusok kegyességének fő táplálója. 

7. ISKOLA, MŰVELTSÉG. Az evangélikus iskolák á l ta lában 
jsztoznak i gyülekezetek sorsában; fejlődnek, szenvednek, száír 
üzetésbe kényszerülnek. De a jezsuita iskolákkal is versenyezve, 
mindig hűséggel szolgálják a magyar művelődést. 

A magyar nemzeti művelődésnek e században ugyanazok 
teszik a legnagyobb szolgálatot, akik az evangéliktis és református 
vallásgyakorlat érdekében is harcolnak: az erdélyi fejedelmek, 
kivált Bethlen Gábor és I. Rákóczy Gyöngy. Az utóbbi felesége. 
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LorárUffy Zsuzsanna szintén kivette részét a magyar kul túra támo
gatásában. 

Bethlen Gáborhoz lásd a 31. fejezetet. l622-ben alapította a gyuia-
iehérvári főiskolát: akadémiát. Egyetemmé fejlesztésében megakad.ályozta 
halála. Így is bőkezűen ellátta alapítványokkal. Külföldről hozoU profesz-
szorokkal magas szintre emelte. (165ö-ban feldúlták a tatárok, 16D2-ben Apafi 
Mihály Nagyenyedre helyezte át.) Az iskola első rendje és szelleme lehetővé 
tette a szegények kimiívelödését. Uralkodása utolsó évében országa minden
kori református lelkészeit és azok maradékait nemességgel ruházta fel. 

1. Rákóczy György és Lórántffy Zsuzsanna nevéhez elsősorban a sáros
pataki kollégium támogatása és fejlesztése fűződik. Itt működött 1650—54-ig 
Comenius (Koméniusz) Amos János kiváló pedagógus. Amidőn II. Rákóczy 
György özvegye, Báthory Zsófia újra római katolikus lett, megvont az 
iskolától minden kedvezményt, sőt 1671-ben elvette a református templo
mot, az iskola minden vagyonát, magát az iskolaépületet és száműzte a 
tanárokat. Attól fogva Rákóczy Ferenc szabadságharcáig erős próba alatt 
állott a kollégium, kétszer is száműzetésbe kényszerült a jezsuiták elöl. 
A tanárokat a tanulók is követték a vándorlásban. A Rákóczy-szabadság-
harc leverése után a jezsuiták újra megpróbálták a kollégium elrablását, de 
sikertelenül. 

Lórántffy Zsuzsanna (16UÜ?—1660) Sárospatakon a szegényebb tanulók 
részére tápintézetet létesített, a végzett ifjakat külföldön tovább tanít
tatta. Maga is művelte az egyházi irodalmat; a legelső olyan magyar nőíró, 
akinek írása nyomtatva is megjelent. 

A magyar protestantizmus, közelebbről az erdélyi református egyház 
körében működött Apáczai Csere (Cseri) János (1625—59j, gyulafehérvári, 
majd kolozsvári tanár. Sokat emlegetett műve: Magyar encyklopaedia (1653), 
Magyar logikácska (1654). Nemzeti irányú nevelést és műveltséget akart. 
Magyar nyelven első népszerűsítője volt a tudományoknak. 

8. EREDMÉNY. Az egyre ismétlődő, sőt stilyosbodó megpró
báltatások erősen zavarták, többfelé megakadályozták az evangé
likus egyház hivatását. Nagy volt a számuk az evangélikus hitről 
elcsábítottaknak és az evangélikus lelkészi szolgálattól erőszakosan 
megfcKztottaknak. Ennek ellenére Isten átmentette az evangélikus 
egyházat. A hitükhöz hű patrónusok, a hitvalló lelkészek és tanítók, 
a pásztor nélkül is együt tmaradí gyülekezetek egymást erősítették. 
Bizonyságtételük a következő nemzedékek számára is megvilágí
totta Krisztus evangéliumának hatalmát. 

Minél később került veszedelembe egy evangélikus gyülekezet, aiuiá! 
kevésbbé volt hatásos a római katolicizmus csábítása vagy erőszakoskodása. 
A gyülekezetek csüggedetlenségére e században is szép példa a soproni 
gyülekezet magatartása. Amikor megfosztották templomaitól, Í674-ben Eggen-
berg hercegnő udvarán, szabad ég alatt gyűlt össze istentiszteletre. Viszony
lagos felszabadulása után fáradhatatlan volt az igehirdetés számára hajlék 
építésében. 

A század végére kb. 350 ezerre fogyott az országban az evangélikusok 
száma, a lakosságnak kb, 17—18%-át tette ki. A reformátusokkal együtt 
a fogyás ellenére is többségben volt a római katolikusokkal szemben. 



34. Az evangélikus egyház Magyarországon 
az elnyomatás korában. 

1. II. Rákóczi Ferenc fejedelemsége alatt 1705-ben a szécsényi 
országgyűlés újra megkísérelte, hogy Erdélyen kívül is érvénye
sítse a régi, kipróbált vallásügyi rendszert: a bevett vallások egy
más Tnellett élésének rendszerét. 

Az evangélikus egyház a szabadságot 1707-ben Rózsahegyen 
zsinattartásra is felhasználta. Itt az egész egyházi életet rendezte. 

A kuruc-háború kudarca a szatmári békében adott biztosítékok 
ellenére a korábbinál rosszabb helyzetbe sodorta az evangélikus 
egyházat. Az 1714—15-i országgyűlés vallásügyi törvénye írásba 
foglalta a római katolicizmus régi szándékát, hogy a protestánsok 
vallási ügyeit kiszorítsa a közjog teréről a magánjog terére: a 
vallásjogi sérelem orvoslására protestáns csak a saját nevében, 
nem közös név alatt fordulhat a királyhoz. 

Az országgyűlési kiküldött közös vallásügyi bizottság dolga-
végezetlen oszlott fel, csak a sérelmek tömegének összegyűjtésére 
volt jó. 

A jogfosztott evangélikus és református egyház még örülhetett 
Hl. Károly 1731-i rendeletének (Carolina resolutio príma, első 
Károly-féle rendelet). Ez általában az elnyomás gyakorlatának 
megfelelően rendezte a kérdéseket, de legalább megszüntette a 
bizonytalanságot. Megerősítette a nyilvános és magán vallásgya
korlat joga közti különbségtételt, elrendelte a dekretálís esküt, 
kiterjesztette a római katolikus püspökök és főesperesek jogható
ságát a protestánsokra, kötelezővé tette a római katolikus ünnepek 
megtartását stb. Csak a titkos záradék fokozta a valóságos elnyo
mást: megtiltotta, hogy protestánsokat alkalmazzanak az állami 
hivatalokban. 

Némi engedménye volt a rendeletnek, hogy újra szabad volt 
szuperintendenseket választani. 

Mind III. Károly, mind pedig Mária Terézia a római katolikus 
egyház megerősítésére törekedett. De viszont mint abszolutizmusra 
(föltétlen, korlátlan uralomra) törő uralkodók olykor fékezték az 
elkapatott és elvakult római katolicizmust. 

A szécsényi országgyűlés megszűntette a vallásügyben a földesúri jogot, 
és elrendelte, hogy amely valláson többen vannak valamely helységben, 
azoknak adassék a templom javadalmaival együtt. Ezeknek a végzéseknek 
a római katolikus papság most -is ellentmondott, de csak színből, „mert 
négyszemközt megvallotta mindenik tagja, hogy az egyezkedés nem ütött 
csorbát hitvallásukon" — mondja Rákóczy. A fejedelem az egyezség feletti 
örömében emlékpénzt veretett, ennek egyik lapján három személy közösen 
rak tüzet az oltáron; föléje írva: „concurrunt ut alant" {találkoznak, hogy 
táplálják . . . t. i. az oltár tüzét); alája írva: ..Concordia religionum animata 
libertate A. MDCCV in con. Szech." (•= in conventu Szechenyiensi. a vállá-
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soknak szabadságtól élesztett — itiletett — egyessége az 1705. évben a 
szécsényi gyűlésen). 

A szécsényi végzések értelmében eljáró vegyes bizottság például Eper
jesen a templomok közül kettőt visszaad az evangélikusoknak, egyet meg-
iiagy a római katolikusoknak, a reformátusok pedig íatemplomot építhet
tek maguknak. 

A rózsahegyi zsinat Petróczy István kuruc tábornok elnöklete alatt 
ülésezett. A dunántúli és erdélyi evangélikusok kivételével az egész ország 
evangélikussága képviselve volt rajta. Beosztotta a képviselt területet négy 
szuperintendenciára. Heves összetűzések történtek rajta a pietizmus miatt, 
kivált Krman Dániel püspök fakadt ki ellene. Végzéseit megsemmisítette az 
1714—15-i országgyűlés (31. törvénycikk). De a gyakorlatba mégis átment 
a kánonok egy része. 

Az 1714—15:30. törvénycikk szerint a király elhatározta, hog7 az 1681. 
s 1687. évi törvénycikkeket ekkorig kifejtett valódi értelmükben ezután is 
fenntartsák. Vagyis a törvény hiteleseknek és érvényeseknek jelentette ki 
az eddig megjelent törvénymagyarázó rendeleteket. A cikk folytatólagosan 
elrendeli, hogy a kirendelt biztosok vizsgálják meg a sérelmeket, és ren
dezzék az ügyeket. „Es az ilyetén határozat ellen, ha valaki az ágostai 
vagy helvét hitvallású magánfelek közül személyében, vagy vallásában magát 
sértve érezné, az ilyen sérelem alkalmából saját, de nem a közönség nevé
ben (suo privato, et non communi nomine) orvoslásért csak ö királyi felsé
géhez folyamodhassák." Fontos rendelkezés volt az is, amely megerősítette 
Dalmát-, Horvát- és Szlavónország, valamint némely városok, községek 
„kiváltságait", azt az 1687-i határozatot, amely szerint ezeken a helyeken 
csupán a katolikusok lehessenek fekvőjószágok birtokában. Ilyen „kivált
ság'' miatt nem lehetett pl. Pesten a 18. század végéig háza evangélikus 
és református embernek. A 31. törvénycikk elfutotta a király előleges tudta 
és beleegyezése nélkül gyűlés, zsinat tartását, megtiltotta továbbá a pénz-
gyüjtést. Vagyis lehetetlenné tette az egyház kormányzatát és az intézmé
nyek támogatását. 

Pesti bizottság (commissio) néven emlegetik az 1714—15-i 30. törvény
cikk alapján összeült bizottságot. A török háborúk miatt 1721-ben ült össze. 
A tárgyalás alapjában sem tudtak megegyezni. A következő évben Pozsony
ban ülésezett, szintén eredménytelenül. Az összegyűlt sérelmi anyag alapja 
lett a Carolina Resolutionak. 

111. Károly 1731-i rendelete szerint Lipót 1691-i rendelete az 1681-i 
soproni cikkek magyarázatául tekintendő, tehát csak magánistentisztelette! 
bírhatnak az ágostai és helvét hitvallásúak mindenütt, a nyilvános isten
tisztelet csak a 26. cikkben megnevezett helyeken illeti meg őket. A ne;n 
artikuláris helyeken meg kell engedni a lakóknak, hogy magánistentiszteletet 
tartsanak s vallásos iratokat olvassanak, de a nélkül, hogy más lakosokat 
házi istentiszteletükre bocsátanának. A lelkészi teendőkre nézve a katolikus 
pap alá tartoznak. A földesurak joga épségben marad, de ha vallás dolgá
ban valamit meg akarnak változtatni, ahhoz a király beleegyezését kell kér-
niök. A két hitvallású evangélikusok jelentsék be a királynál, hány és mely 
helyen akarnak szuperintendenst választani. Ezek hatásköre az alattuk álló 
lelkészek erkölcsi életére és megbüntetésére terjed ki, A lelkészek polgári 
ügyekben a világi hatóság alá tartoznak, egyházi ügyekben pedig a róniai 
katolikus főesperesek alá: ezek vizsgálják meg őket, hogy helyesen keres'z-
telnek-e és a keresztelésre nézve helyes oktatást nyertek-e. A házassági 
ügyek a püspöki törvényszék alá tartoznak; ez az ágostai, ill. helvét hit
vallású egyház elvei szerint tartozik ítélni. Az aposztatákat (hithagyókat), 
főkép akik a protestáns hitről a római katoUkus egyházba tértek és ismét 
protestánsok lettek, a világi hatóság súlyosan büntesse meg. Vegyes házas
ságot mindig a katolikus pap előtt kell kötni. A katolikus ünnepeket nyii-
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vánosan és küisöieg a nem-katolikusok is kötelesek megülni; az iparosok 
céhjeik kiváltsága alapján (!) kötelesek résztvenni a körmenetekben. A pro
testáns bírák, hivatalnokok, ügyvédek tartoznak a dekretális (törvényes) 
esküt letenni, vagyis Szűz Mária és a szentek említésével. A befejezésben 
a rendelet újra megtütja, hogy a protestánsok közös név alatt forduljanak 
a királyhoz. Az állami hivatalokban való alkalmaztatás tilalma nem került 
nyilvánosságra. 

Dekretális = törvényes; így jelöltek meg egy középkorból eredő eskü-
íormuíát. 

Az 1734-t)en kiadott második Károly-féle rendelet az evangélikusokat 
és reformátusokat 4—4 szuperintendens választására hatalmazta fel. Azzal 
a kikötéssel, hogy a tisztségükért nem kaphatnak fizetést. 

Althan Mihály váci püspök Pest megye rendjei előtt tiltakozott az 
1731-i rezolució ellen: egyedül a pápa ítélhet hit dolgában. A megye a király 
rendeletére széttépette a püspök tiltakozó iratát. 

2. Az 1731-i és az ezt kiegészítő i-endelet (1734) alapján négy 
szupenntendencia alakult az evangélikus egyházban. Ezzel egyide
jű leg mind a két protestáns egyházban az „urak", vagyis a köz
életben is tevékenykedő nemesek veszik kezükbe az egyház jogi 
ügyeinek rendezését. így alakult ki az evangélikus egyházban az 
egyházkerület i (szupeniitendenciális) felügyelői, majd az egyetemes 
felügyelői, az alsóbb testületeknél pedig az egyháanegye i felügyelői 
tiszt. 1774-ben megtartot ták az első egyetemes gyűlést: a négy 
evangélikus egyházkerület összefogó szervét. 

A szuperintendenciák száma megfelelt az ország akkori négy kerü
letének. 

Ekkor az evangélikusoknak öt szuperintendensük volt. Az 1735-ben 
Pesten Báró Zay Imre elnöklete alatt tartott összejövetel így rendezte a 
kérdést: az 5 szabad királyi városi szuperintendens viselje haláláig címét, 
egyébként a szuperintendencia olvadjon bele a tiszai kerületbe. Az 5 (ill. 
pontosan 6, hozzácsatolván Késmárk) szabad királyi városi, röviden ötvárosi 
szuperintendencia és a tiszai szuperintendencia közt az l743-i dobsinai egyez
ségben történt meg az egyesülés. Ugyanakkor a gömőri esperesség is el
veszítette eddigi önállóságát. 

Az 1735-i pesti tanácskozás minden szuperintendens mellé 1—1 kerületi, 
felügyelőt (inspector) választott, nevezetesen a tiszai kerületbe Szirmay 
Jánost, a bányaiba Radvánszky Jánost, a dunáninnen'be báró Calisius Keresz-
télyt, a dunántúliba Ostffy Mihályt. Az összejövetel elrendelte, hogy min
denütt legyenek egyházmegyei (szeniorátusi) és egyházközségi felügyelők 
(néhol eddig is voltak ilyenek). Elhatározta közpénztár létesítését. 

Az evangélikus egyház vezető férfiainak ilyen jellegű tanácskozásai 
(congresszus) közül igen nevezetes az 1758-i. Ennek jegyzőkönyve Báró Zay 
Pétert „első és fő felügyelőnek" (primus et principális inspector) nevezi. 
<5 tehát az első egyetemes felügyelője egyházunknak, — ha nem tekintjük 
azokat a férfiakat^ akik már előbb (a 18. század elejétől) efféle tisztet 
viseltek. 

-•̂ z 1774-i egyetemes gyűlés Mária Terézia biztatására gyűlt össze. El
határozta, hogy ezután évenként összejön. Megállapították, kik a tagjai, 
mi a teendője. De a valóságban csak évtizedek alatt alakult ki a működése 
és vált rendszeressé. 

Az egyházkormányzat ilyen alakulására az erdélyi református és rész
ben talán az erdélyi evangélikus egyház példája hatott. Sajátos magyar, 
másutt ismeretlen alakulás volt. 
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3. Az artikuláris helyeken az evangélikus gyülekezetek viszony
lag békén élhetnek. Hasonlóképpen viszonylag tűrhető helyzetben 
vannak a telepesek evangélikus gyülekezetei — még római kato» 
i ikus földesurak alatt is. De egyházi szolgálat nélkül tengődnek, 
ál landó zaklatásnak, lelki és pénzbeli gyötrésnek vannak kitéve 
azok a nem-artikuláris helyek, amelyeken az érvényes rendelkezé
seket végrehajtották. Igen sokat szenvednek a leánygyülekezetek 
evangélikusai. A nemesség a hivatalok, házassági jog, iskolázás 
kapcsán van folytonos kísértésben. Hasonlóképpen há t rább szorul
nak hi tük miatt az evcingélikus iparosok. * 

A próbatételnek sok az áldozata és sok a hitvalló hőse. 
A törököktől visszahódított területre a bécsi kormány eredetileg csak 

római katolikus telepeseket akart beengedni. Minthogy a földesurak szívesen 
alkalmaztak megbízható telepeseket, a kormány engedett merevségéből. Vég
eredményben tehát az evangélikusságot erősítette e bevándorlás, de nagyobb 

-mértékben emelte a római katolikusok számát. Erősen befolyásolta az evan
gélikus egyház földrajzi képét és számát a német bevándorláson kívül a 
felvidéki tótság lehuzódása is a Nagy-Alföldre. A tótság lehuzódásának moz
galma előbb a nógrádi, honti, esztergomi, pesti és íejérmegyei evangélikus 
telepeket hozta létre. Ezekről a tót telepekről vált le aztán a déli és tiszán
túli részek tót evaiigélikussága. A tiszántúli részekre: Békés, Csongrád, 
Zaránd (ma nagyrészt Arad) megyék ura, báró Harruckern János telepített 
lótokat Békéscsabára, i720-ban a Felvidékről hozatott telepeseket; ezek rövid 
idő alatt annyira elszaporodtak, hogy a kirajzásaikkal a szomszédos tót tele
peket is megalapították. Szarvast ugyancsak Harruckern alapította 1722-ben 
zólyomi, gömöri, aszódi és békéscsabai telepesekből. Nyíregyházát viszont 
szarvasi tótok alapitolták 1748-ban. Az Alföld benépesítése során keletkezett 
az orosházi gyülekezet Dunántúlról áttelepült magyarokból. 

.4z erdélyi szász cvangélikusság is erősödött ez időben ugyancsak be
vándorlás folytán. 

A Carolina Resolutio alapján szervezett szuperintendenciák képe ez: 
a dunántúli egyházkerületben (a szervezés idején!) volt 44 egyházközség 
(Sopron m. 4, Vas 2. Zala 4, Somogy 3, Komárom 3, Győr 6, Fejér 2, 
Veszprém 8. Tolna 10 és 2 szabad királyi városi), a dunáninneni egyház
kerületben volt 20 egyházközség (Pozsony m. 5, Nyitra 2, Trencsén 5, 
Turóc 2, Liptó 3, .4rva 2 és Pozsony város), a bányai egyházkerületben 
81 egyházközség (Kishont 10, Nagyhont 20, Nógrád 30, Zólyom 3, Bars 3, 
Pest 12, Békés 3), a tiszai egyházkerületben 64 egyházközség (Abaui 3, 
Gömör 40, Borsod 2, Szatmár 3, Zemplén 1. Sáros 11, Szepes 4). 

Hogy az üldözés a 18. század folyamán is mennyire erős volt. elég 
ez a két adat: III. Károly uralkodása első évtizedében Vas megyében 40 
egyház semmisült meg; Mária Terézia uralkodása alatt pedig 192 templom 
esett áldozatul. 

Az üldözés tényei közül annak idején is kiemelkedett a vadosfai eset. 
Itt 1751-ben verekedés támadt a falubeli evangélikusok és idegenből jött 
búcsúsok között. Egyoldalúan csak az evangélikusokat büntették meg, kegyet
len szigorúsággal, A „zavargás"-ban semmi része sem volt a vadosfai lel
késznek, Fábri Gergelynek,, mégis börtönbe zárták, szuperintendens! tisztétől 
megfosztották és Vadosfáról elűzték. 

Az elnyomatás korában nevesebb áldozatai még a római katolikus fana
tizmusnak: Krman Dániel és Bahil Mátyás. 

Krman (Kermann) Dánielt (1663—1740) többszörös száműzetés, ül. fog
ság után 1706-ban a biccsei egyházkerület püspökévé választotta. A rózsa-
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hegyi zsinaton igen tevékenyen vett részt. Hevesen küzdött a pietizmus ellen. 
A zsinat megbízásából az eperjesi kollégium s általában a magyarországi 
evangélikus egyház érdekében követségbe ment a svéd királyhoz. Majd 
újra többszörös üldöztetésben volt része. 1727-ben azzal az ürüggyel, hogy 
két római katolikust felvett az evangélikus egyházba, miavai (Nyitra m.) 
lelkészségéből a pozsonyi börtönbe hurcolták. Holtig tartó fogságot róttak 
rá. I. Frigyes Vilmos porosz király is hasztalan járt közbe érdekében. Emlé
két az evangélikus egyház ellenségei azzal a rágalommal próbálták befeke
títeni, hogy halálos ágyán áttért a római egyházba. A rágalom igazolására 
az egyik pozsonyi római katolikus templomban temették el. Több könyvet, 
éneket s egyháztörténelmi művet írt. Szlovák nyelven jelentős agendát 
szerkesztett. 

Bahil Mátyás (1706—61) eperjesi lelkészségéből menekülni kényszerült, 
mert egy német egyháztörténelmi mű lefordítása miatt fogság fenyegette. 
A könyv a pápaság eredetéről és növekedéséről szólt. Száműzetésében kül
földön lelkészkedett. Nevezetes hazai egyháztörténelmi munkát írt „Tris-
tissima ecclesarium, Hungáriáé protestantium facies" ( = A magyarországi 
protestáns egyházak siralmas képe) címmel (1747). 

4. Az elnyomatás szinte megedzette az evangélikusokat. Családi 
áhítataik, a templomoknak me.ssziről való felkeresése, különösen a 
tanítók buzgósága, a pietisták szolgálata, az .,urak" erős felelősség
tudata átmentette a titkon meghúzódó gyülekezeteket is abba a 
korszakba, amelyben újra szabaddá vált az evangélium hirdetése. 

5. Az evangélikusok és reformátusok minden üldöztetés elle
né re e században is méltó módon vették ki részüket a magyar 
nemzeti művelődés szolgálatából. Ök adták a magyar ku l tú rának 
Bél Mátyást, Bod Pétert , Ráday Pá l t és Gedeont, "Wallaszky Pált. 
Mind a két egyház a maga céljára szánt építő i rodalommal közvetve 
ugyancsak gazdagította a magyar nép műveltségét. 

Bél Mátyáshoz lásd a 36. fejezet 2. pontját. 
Bod Péter református lelkész (1712—69), 1749-151 Magyarigenben (Alsó

fejér m.) működött. Kiváló munkása volt a magyar irodalom- és egyház
történelemnek. Legtöbbet emlegetett műve; ..Magyar Atlienas", 1766. Igen 
értékes munkáia: História Hungarorum ecclesiastica 3 kötetben, megjelent 
1888—90. 

Ráday Pál (1677—1733) már 1704-ben belső titkára Rákóczy Ferenc
nek. O fogalmazta a ..Recrudescunt vulnera" kezdetű kiáltványt. A fejedelem 
többször küldte külföldre követül. A szatmári békekötés után elsősorban 
református egyháza érdekében dolgozott. Elsőízben őve'e töltötték be az 
egyetemes főgondnoki tisztet. Taeja volt a pesti commissionak. ö vetette 
meg a Ráday-könyvtár alapiáí. ..I^elki hódolás . . . istenes új énekekkel" c. 
műve életében is többször megjelent. .,Ó áldandó Szentháromság" kezdetű 
éneke benne van a Keresztyén Énekeskönyvben is (33. sz.). 

Rádav Gedeon (1713—1792), Pá! fia'jelentékenyen kibővítette az apiá-
tól örökölt könyvtárat. Ez ma Budapesten, a református theológiai ak.i-
démia épületében szolgália a m.agvar művelődést. Nevéhez fűződik a magyar 
költészetben az időmértékes verselés és a rím egyesítése. 

Wallaszky Pál evangélikus lelkész (1742—1824) a magyar irodalom
történelemnek egyik alapvetőié volt „Conspectus reipublicae literariae in 
Hungária" (Pozsony, 1785) c. könyvével. 

Ugyancsak kiváló figyelmünkre méltó: Czwittinger Dávid (1680—1743) 
• Specimen Hungáriáé Literatae (1711) c. munkája, a magyar irodalomtörté-
netirás első műve. 
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Pápai Paris Ferenc (1649—1716) reforrnátus tanár legtöbbet emlegetett 
műve; „Dictionarium latino-hungaricum" (1708), Szenei Molnár Albert nyo
mán készült. 

A protestánsok nagy műveltség-szolgálatára igen jellemző, hogy 1766-
ban az evangélikus közép- és főiskolák száma mindegy 35, a reformátusoké 
mintegy 30 volt, tehát mindenféle üldözés ellenére is kivette a maga részét 
mind a két egyház a művelődésből. 

Mindezt azért kell jól tudnunk, mert az újabb történetírás hajlandó 
a 18. századi magyar történetet, m.int a római katolicizmus fénykorát, be
mutatni, mégpedig olymódon, hogy árnyékban hagyja azt, amit a magyar 
protestantizmus tett a magyar nemzetért. 

35. A pietizmus. 
A 17. század folyamán a protestáixs egyházakban az orthodoxiát 

a pietizmusnak nevezett kegyességi i rány igyekezett kiszorítani. 
Ez azt hangoztatta, hogy a keresztyénségben nem a helyes tanítás 
és annak ismerete a fontos, hanem mindenekfölött a kegyes élet 
(pietas = kegyesség; nem ,,fej-vallás", hanem ,,szív.vallás"). A pie-
tizrrius először a németalföldi reformátusoknál jelentkezett; érvé
nyesült benne az angol pur i tánizmus hatása is. Nagy jelentő,5égűvé 
azonban a németországi pietizmxis lett. 

A pietizmus, pietista elnevezés eredetileg gúnynév volt, de utóbb az 
irány követői maguk is vállalták. A ,.pietas" jelszava a puritánus angol 
Bayly (ejtsd: Béli) „Praxis pietatis" c. műve révén terjedt el (magyar nyelvre 
Medgyesi Pál fordította, 1636). — A pietizmussal rokon irányzat a római 
katolikus egyházban a 17. századi ú. n. kvietisztikus misztika. 

1, A NÉMETORSZÁGI PIETIZMUS. Németországban a pietiz
mus előfutárja Arndt János volt (megh. 1621). „Négy könyv az 
igaz keresztyénségrol" és „Paradicsomkert«cske" című irataiban 
az orthodox lutheri hitet bensőséges kegyességgel kapcsolta össze. 
A pietizmus első zászlóvivője Spener Fülöp J akab (szül. 1635., 
megh. 1705.) majna-frankfurti , drezdai, utoljára ber l ini udvar i lel
kész. Gyülekezetében különféle újításokat vezetett be : a vasárnapi 
prédikációt a h ívek kisebb közösségében külön megbeszélték s építő 
iratokat olvastak; az ifjúság nevelésére felevenítette és meghonosí
totta a konfirmációt. Főtörekvése az volt, hogy a Bibliával a h ívők 
minél többet foglalkozzanak, a lelkészek pedig épületesen prédi
kál janak. — A pietizmus főképviselője Francke Ágost Hermann 
volt (szül. 1663., megh. 1727.), a hallei egyetem tanára. Ö m á r az 
igazi keresztyén emberről megrendítő é lményű megtérést és min
den világi hiúságtól (szórakozások, dohányzás stb.) való teljes el
fordulást kívánt. Csodálato.s szervező képességével Hal léban egész 
telepet kitevő szeretetintézményeket és iskolákat létesített. Számos 
taní tványa révén munkásságának hatása nagy volt. 

A pietizmus hívei t az oi"thodoxia képviselői gyakran hevesen 
támadták. Abban igazuk volt, hogy a pietista közösségek sokszor 
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az egyházat nem becsülő (szektás), egyéni, különcködő haj lamú 
emberek menedékei voltak. Az ilyenek szélsőséges kilengéseikkel 
sok ká r t okoztak az egyházias, egyetemes evangéliumi keresztyén-
ségnek. Még a Józanabb, mérsékel tebb pietistáknál is volt sok 
egyoldalúság, viszont kevés megértés a valódi evangéliumi keresz
tyén szabadság iránt. Másfelől azonban volt a piet izmusnak áldásos 
hatása is: elősegítette a Bibliával való bensőségesebb foglalkozást, 
a h i tnek cselekvő szeretetben való megnyilvánulását kivánta, ösz
tönzést adott a pogányok közti missziói munkára . 

Spener a pietizmus követeléseit „Pia desideria" ( = kegyes óhajok) 
című iratában (1675) fejtette ki. Azt kívánta, hogy Isten igéjével az isten
tiszteleten kívül is minél többet kell élni (házi áhítatok, bibliatanulmányozó 
közösségek); az egyetemes papságot gyakorolni kell, vagyis nem-lelkésze
ket is bevonni az egyházi munkába; a vallási vitákban a megértő szeretet 
érvényesüljön; a prédikáció ne legyen száraz tanítás, se szónoki remekmű, 
hanem a hívek lelki épülését szolgálja. 

Francke először a lipcsei egyetemen Spener tanítása szerint kezdett 
pietista szellemű bibliatanulmányozó összejöveteleket tartani. A hallei egye
temre is Spener segítségével került. Nagyszerű intézményeinek alapját mind
össze néhány tallérral vetette meg; az első szegény-iskola után még többféle 
iskolát (Paedagogium), árvaházat, gyógyszertárt stb., majd az áldozatkész 
ifjú Canstein báróval együtt bibliatársulatot létesített. Francke egyik tanít
ványa: Ziegenbalg (ejtsd; Cígnbalg) Bertalan ment először a dán király 
megbízásából az indiai tamulok közé az evangélikus egyház misszioná
riusaként. 

2, A HERRNHUTIAK. A németországi piet izmusnak sajátságos 
hajtása a herrnhuH testvérközösség. A fiatal, mindössze 22 éves 
Zinzendorf (ejtsd: cincndorf) Miklós Lajos gróf szászországi birto
ká ra 1722-ben Morvaországból kiüldözött „cseh-morva testvérek" 
(a husziták maradványai ) jöttek. Zinzendorf örömmel fogadta őket 
és a H e r r n h u t ( = az Űr oltalma) nevű telepet alapította számukra. 
Egész további életét ennek a „megújított testvérközösség"-nek szen
telte. A „testvérközös,ség" az Ágostai Hitvallás elfogadásával az 
evangélikus egyház részévé let t ugyan, de istentiszteletében, szoká
saiban mégis önálló maradt . Ma Németországon kívül leginkább 
Észak-Amerikában vannak hívei. Buzgó munkásságot fejtett k i a 
pogányok közti misszió terén. 

Zinzendorf (szül. 1700., megh. 1760) ősei Alsó-Ausztriából vándoroltak 
Szászországba. A családban Spener vallásos felfogása érvényesült, a gyer
meket Francke hallei iskolájában neveltették. Zinzendorf vallásosságában 
sok a szertelen, egyéni vonás, de komoly értéke a Krisztushoz ragaszkodó 
bensőséges szeretete. Gyülekezete számára sok éneket is írt, ezek közül 
azonban csak kevés használható. Igen kedvelt és elterjedt a herrnhutiak 
évenként kiadott bibliai mondás-gyűjteménye, az ú. n. „Losungen." 

3. A METHODIZMUS. A pietizmussal sok tekintetben rokon 
vallásos i rány az Angolországban keletkezett methodizmus. Érmek 
keletkezése a két Wesley (ejtsd: uezli) testvér: János és a költői 
lelkületű Károly nevéhez fűződik. Velük együtt munkálkodott még 
Whife/ield (ejtsd: utifüd) György; különösen a szabad ég alatt 
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tartott ha ta lmas bűnbánat i prédikációinak volt nagy hatása. Saját 
példájuk szerint időileg pontosan meghatározható megtérést köve
teltek az igaz keresztyénektől. Bár eleinte nem akar tak az angol 
államegyháztól elszakadni, utóbb (1739 óta) a „megtértek" külön 
szervezésével és az ál lamegyház elutasítása következtében a moz
galom mégis önálló felekezet keletkezéséhez vezetett. Ennek ma 
az északamerikai Egyesült Ál lamokban van a legtöbb híve. 

A „methodizmus", „methodista" eleinte ^ ugyancsak gúnynév volt. A 
Wesley-testvérek — még egyetemi hallgató korukban alapított — „szent 
klub"-jának tagjait nevezték így, mert a kegyességben egy bizonyos metó
dust, módszert követtek. — Wesley János (szül. 1703, megh. 1791) saját 
állítása szerint 1738 május 24-én este 3/̂ 9 órakor tért meg, miközben egy 
közösségben Luthernek a Római levélhez írt előszavát olvasták fel. Károly 
öccsének megtérése három nappal előbb hasonló körülmények között ment 
végbe. A methodizmus súlyos tévedése, hogy Isten kegyelmének, a Szent
léleknek a munkáját minden esetben ilyen emberileg megállapítható idő
ponthoz és mozzanathoz akarja kötni, és ugyancsak emberi ítélettel akarja 
az igazán keresztyén hívőket kiválogatni s belőlük Isten gyülekezetét meg
valósítani. 

36. A pietizmus Magyarországon. 
1. ELŐZMÉNYEK. A pietizmust hazánkban is megelőzték olyan 

áramlatok, amelyek az egyház megszokott életébe, az egyházi taní
tás és vallásosság hagyományos formáiba új szint vegyítettek. 

Az igaz keresztyén életre serkentő kegyes könyvecskék (elmél
kedések, imádságok) — kivált az egyre súlyosabb elnyomatás korá
b a n — jó szolgálatot tettek. 

A magyar pietizmus előfutárai közül a legkiválóbbak idősebb 
Ács Mihály és Petrőczy Kata Szidónia. Idősebb Ács Mihály a Zen' 
gedező Mennyei Kar című énekeskönyvével felfrissítette az evan
gélikus egyházi éneklést. Aranylánc című imádságoskönyvével pedig 
befolyásolta az egész 18. századi evangélikus imádság-irodalmat. 

Petrőczy Kata Szidónia az áhítatos irodalmat gazdagította for
dításokkal. Énekei az evangélikus Krisztus-szeretet és gondviselés
hit gyönyörű kifejezései, egyszersmind a magyar líra remekei. 

Egyik korai előfutára az igaz keresztyén élet szükségét hirdető irány
nak Zólyomi Perinna Boldizsár (mh. 1624?). Gerhard János után írt köny
vei: Ötven szentséges elmélkedések, Bártfa, 1616; Kegyes és keresztyén élet
nek négyrendbeli gyakorlása, Bártfa, 1616, E könyveket újra kiadta ifj. Acs 
Mihály 1710-ben. 

Református területen a ,,Praxis pietatis, azaz • kegyesség-gyakorlás" 
(Debrecen, 1636) című könyv tör új utat. Medgyesi Pál református lelkész 
fordította angolból Bayly-től, a magyar keresztyéneknek e szomorú-
ságos utolsó időkben kiváltképen vaió vígasztalásokra és hasznokra". Az 
angol puritánizmus gondolatait terjesztette. (L. 35. fejezet 2. bekezdés.) 

Id. Acs Mihályhoz lásd a 33. fejezet 6. pontját. ,,Zöngedezö .Mennyei 
Kar, azaz németből magyarra fordíttatott, szép isteni dicséreteket és hála
adó énekeket más magyarul szereztetett énekekkel együtt magában foglaló 
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könyvecske". Lőcse. 1696. — 1726-ig négy kiadásban jelent meg. Maga Acs 
Mihály három énekei írt bele: felvett több 17. századi éneket; németből 
fordított új énekek; Szívem szerint kívánom. Dicsőség mennyben Istennek. 
Oh kegyelem szép forrása. Hirdetek tinektek, Szerelmes Jézus, vájjon mit 
vétettél. Maradj velünk mi Krisztusunk. 

Petrőczy Kata Szidónia (1662?—1708), gróf Pekry Lőfinc felesége, 
Thököly Imre unokatestvére. Bujdosás, gyermekei elvesztése, férje magatar
tása sok súlyos próbára tette. Különösen szenvedett férje egyházi hűtlen
sége miatt, az ugyanis haszonlesésből római katolikussá lett és másfél év
tized után tért vissza az evangélikus egyházba. Ma elsősorban versei miatt 
becsüljük, ezek kb. két évszázadon át kéziratban maradtak. Saját korában 
fordított műveivel szolgálta a magyar irodfilmat. Az áhítatos irodalmat Arndt 
,Iános után írt műveivel gazdagította; „A kereszt nehéz terhe alatt elbágyadt 
sziveket élesztő jóillatú 12 liliom", Kolozsvár, 1705. .,Jó illattal füstölgő igaz 
S7,ív", Lőcse. 1708. Kovács Sándor szerint „egyházi költészetünknek egész 
Tompáig határozottan legeredetibb, legmagyarosabb tehetsége". 

2. BÉL MÁTYÁS. A hallei pietij^mus körül a rózsahegyi zsina
ton (1707) heves vita dúlt. A Felvidéken — talán e miat t — inkább 
csak az iskolákban és a váraitokban mutatkozott a hatása. De ki
magasló képviselője akadt Bél Mátyásban. 

Bél Mátyás előbb Besztercebányán, majd Pozsonyban működött 
mint t.9.nár, kéíőbb mint lelkész. A pietizmus nevelési reformjait 
ő hozt.a be a magyarországi iskolákba. Államismereti tudományos 
munkájával általános elismerést szerzett itthon és külföldön egy
aránt. Magyarország történeti-földrajzi leírásával, történelmi forrás
kiadványokkal máig becsültté tette a nevét. Párhuzamosan az egy
házi irodalom terén is munkálkodott ; a magyar, szlovák és német 
evangélikusság irodalmi szükségletét egyenlő mér tékű felelő,s szere
tettel igyekezett kielégíteni. 

Bél Mátyás (1684—1749) 1704-ben ment ki Haliéba, itt Francke tanárul 
alkalmazta nevelőintézetében, sőt rábízta fia tanítását is. 1707-ben igazgatóia 
lett a bercfeni gimnáziumnak. 1708-ban többszöri hívásra hazajött, másod-
*^nítói (conrector) és másod'élkészi hivatalt kapott Besztercebányán. Amikor 
itt a templomot elvették, isfazgató lett. 1714-ben Pozsonvba ment át uevan-
csak iskolai icazgatónak. Magas színvonalra em.elte iskoláját. !7i9-ben le!ké-sz 
lett uevancsak Pozsonyban. 

Történelmi és földrajzi munkái közül korszakalkotó négykötetes mun
ka ia; Notitia Hungáriáé novae historico-freogranhia (173.5—42) — (Az új 
Mntryarország történelmi-földrajzi ismertetései. Kilenc vármeeve leírását tar
talmazza. Az 5. kötet első fele Bél halála után jelent meg. A folytatás kéz
irata' az esztergom.i érseki könyvtárba kerültek. 

Adparatus ad históriám Hungáriáé c. munkájából 2 kötet jelent meg. 
III. Károly 600 frtnyi évi segélyt rendelt neki, de ezt csak egyszer 

kapta meg. 
Több — névtelenül kiadott — német nyelvű irata a magyar protestan

tizmus elnyomott helyzetét ismerteti. 
Kiadta ifj. Kölcséri Sámuel javításaival az Ojtestámentomot (Lipcse. 

1717). 
Magyarul és szlovákul adott ki Arndt János m.üveiből. 
.Magyarul kátét, németül im-ádságos könyvet adott ki. 
Krman Dániellel együtt kiadta a szlovákok részére a Biblia cseh for

dítását (1722.) ' ]• . ; ; 
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Bél Mátyás munkásságát korunk as eddiginél is nagyobb mértékben 
megbecsüli, mert államismereti iránya példaadó a mai nemzetismereti törek
vések számára is. Történetírásának célja a lakosság életének kutatása. 

3. A DUNÁNTÚLI PIETIZMUS. A hallei pietizmus hatásából 
az egyházépítő értékeket elsősorban a dunántúl i magyar evangéli-
kuKság fordította a maga javára . A dunántúl i magyar pietisták 
majdnem mind Hallében nevelkedtek; itteni szellemi központjuk 
pedig a győri gyülekezet és ennek iskolája volt. Szolgálatuk sajátos 
és kiválóan értékes vonása, hogy a külföldi mozgalmat megtisztí
tották kinövéseitől és a gyülekezeti-egyházi élet j avá ra fordították. 
Az üldöztetésben kifáradt, elcsüggedt, a hagj 'ományos működésben 
korlátozott lelkészeket lendületes m u n k á r a indították. A gyülekeze
teket megelevenítették. I rodalmi munkásságukkal (imád.ságos-köny-
vek, Űjtestamentom-f ordít ás, káték stb.) át.segít^tték a lelkészi szol
gálattól megfosztott gj^ülekezeteket a 18. századi elnyomatáson. 

A Dunántúl működő sok jeles magyar pietista közül különösen 
is kiválik Torkos András és Szeniczei Bárány György. Mindnek a 
felsorolását az is nehezíti, hogy az egyházért való önzetlen munkál 
kodás buzgósága példaadó munkaközösségekbe tömöritette őket. 

Torkos András (mh. 17371 Győrben működött, előbb mint rektor, 
17Ü7-től mint lelkész. „Engesztelő áldozat" c. imádságoskönyve (1709) több 
kiadást ért. Leíordította az Üjtestámentomol (1736). Kiadta Luther Kis 
Kátéját (1709). Nagy hatása miatt méltán nevezik a „a magyar pietisták 
atyjának". 

Szenicei Bárány György (1682—17-57) Győrben, Nagyvázsonyban. Qyön-
kön, Györkönyben, Sárszentlörincen, innen elűzetve Dörgicsén, 1729-töl újra 

'Sárszentlőrincen működött. Esperesi tisztet is viselt a tolnai egyházmegyé
ben. Több neveléstani munkát adott ki. Megjelentette újra az Ágostai Hit
vallást (1740). Fiával. Jánossal és Sartorius Jánossal leíordította és kiadta 
az Üjtestámentomot (1754). Ojra kiadta a Zengedező Mennyei Kart és az 
Aranyláncot. Kiadta Luther és Gerengel Simon kátéit. Munkatársa volt még 
Vásonyi Márton. Neveléstani tudását a római katolikus Mercy (Merszi)-család 
is nagyrabecsülte, az üldözőkkel szemben támogatással hálálta meg. 

Hegyfalusi György (mh. 1730) igen sokfelé működött a dunántúli gyüle
kezetekben, közben azonban Rozsnyón is. Néha kényszerűségből, néha üldöz
tetés folytán volt kénytelen változtatni szolgálati helyét. Imádságos-könyvet 
írt: „Centofilia, azaz Százlevelű rózsa" (1729). 

Vásonyi Márton (1688—1737) Győrben, majd Vadosfán működött. 
Sartorius János (1695—1756) Győrben, majd Nemescsón működött. 

- Szintén több könyvet fordított s adott ki. Egyik munkatársa volt Szenicei 
Bárány Györgynek. 

Ee;y másik Sartorius János (1700 körül — 1740) a Felvidéken műkö
dött, közben Wittenbergben „hites ephorus"-ként működött a magyar diákok 
mellett. „Magyar lelki óra" című munkáját a legújabb időkig al előbbi 
S. J.-nak tulajdonították. E munka „fertályai": énekeskönyv, zsoltárok könyve, 
imádságoskönyv, káté (1730—33). 

Szenicei Bárány János (1716—58), György fia, Felpécen működfitt. 
1756-ban a dunántúli egyházkerület püspökévé választotta. 

Szászky Tomka János (1694—1762) Győrben, majd Pozsonyban taní
tott, ö kezdte el 1734-ben Magyarország történetének tanítását. Magyar 
önképzőkört is alapított. 

á 



. Ezek aí életrajzi adatok is mutatják, mennyire szorosan együttműköd
tek a lelkészek a tanitókkal-tanárokkal, szinte mind tanítással kezdték 
működésüket. 

4. ERDÉLYBEN. Erdélyben a szászok közt eleinte heves harc 
dúlt a pietizmus körül , mer t hívei a kinövésekkel együtt próbál ták 
meghonosítani. A tisztulási folyamat u tán azonban itt is fel tudják 
használni az evangélikus egyház erősítésére. 

A Brassó-környéki magyar evangélikus gyülekezetek dunántúl i 
J ia tásra ugyancsak részesülnek a pietizmus áldásaiban. 

A 18. század elején Erdélyt is megpróbálták a háborúk. A csapások, 
veszteségek közt hasznavehetetlennek bizonyult a templomi keresztyénség, 
fokozódott a vágy a gondviseléshit kimélyítése után. így nyilt itt is tér 
a pietizmus számára. Ezenkívül az erdélyi evangélikusság is kezdte a saját 
bőrén tapasztalni a római katolicizmus hódítóvágyát. A jezsuiták pl. Nagy
szebenben is letelepszenek. A kormányzóság pártolja, sőt erőlteti a római 
katolikus egyházi restaurációt. 

1708-ban a zsinat még tiltotta a pietizmust, de a 1711-i zsinat már 
megengedte a Haliéból hazatérők békés hivatalbalépését. 

Az erdélyi szászok közti mozgalomnak legnagyobb érdekessége, hogy 
egy nem-papi ember: Teutsch András, nagyszebeni polgármester, utóbb « 
síászok grófja dolgozik legerősebben a terjesztésén. Több könyvet ad ki ái 
igaz keresztyénség érdekében, énekeskönyvet is. 

Szeli József (1710—82) többek közt__ Győrben és Pozsonyban tanult. 
innen vitte el szülőföldjére a pietizmust. Brassóban, Hosszúíaluban. Székely
zsomborban működött. Kiadta Luther Kis Kátéját magyarázattal (Brassó. 
1748). 

5. EREDMÉNY. A pietizmus magya r változata bizonyság volt 
a magyarországi és ezen belül a magyar evangélikusság életrevaló
ságáról. Különösen a viszonylag legtöbbet szenvedett dunántúl i 
magyar evangéliku.5 gyülekezeteket erősítette. 

Az egyháznak tett szolgálaton felül a piet izmus a magyar 
nemzet szellemi életét is gazdagította egy olyan korszakban, amely 
egyoldalúan a római katolicizmusnak akar t kedvezni. 

A magyar pietisták talán a magyar nemzeti nyelv használatának köve
telésével tették a legnagyobb szolgálatot a magyar nemzetnek. Jellemző, 
hogy Szenicei Bárány György adja ki az első magyarnyelvű neveléstani kézi 
könyvet. Ugyanő azt kívánja, hogy a gyermekeket ne fogják a latin nyelvre, 
mielőtt a keresztyénség tanításában és az anyanyelvben nem haladtak előre; 
még a nyelvtant, történelmet, földrajzt is magyar nyelven tanulják, „minde
nek felett a magyar nyelvet tanulják meg tisztán". 

A pietista káték végén rendszerint ott találjuk e kis verset (Luther 
nyomán, de kibővítve): 

Már ki-ki leckéjét ne csak megtanulja. 
De magát abban híven is gyakorolja. 
Igy javát házának s hazájának látja. 
Lelke boldogságát itt s ott megtalálja. 
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A herrnhutiak mozgalma is elhatott Magyarországra. Az Erdélyben. 
mutatko.7.ott hatás a század vegére elaludt. A Felvidéken tovább tartott. 
.4 Szcposségben taláijuk nyomait, Iglón voUak nagyobb számban hívei. 
Néhány lelkész is belekerüli vonzókörébe, az egyik elvitte a mozgalmat 
Szarvasra. 

37. Visszatekintés a 16—18. századra. 
1. A reíormí-ció nem a megelőző történeti fejlődés eredménye-

képen jött létre. De nem is Luther Márton elhat,árczá;;ából, vapy 
egyéni törekvé;>eiből. Luther kezdetben nem is gondolt arra, hogy 
a búcsúval űzött visszaélések elleni fellépésének az egész egyháii 
életet átalakító következményei lesznek. Csak utóbb ébredt annak 
tudatára, hogy neki Isten-rendelte feladata é.s kötelessége az evan
gélium tisztaságáért való küzdelem. Erre való elkötelezését legföké-
pen doktori esküjében látta. Ext a feladatát azután valóban prófétai 
lelkesedéssel és elszántsággal vállalta; kész volt kötele.ssége hü tel
jesítésében élete feláldozására is. Ekképen tehát az egyház i-eformá-
eiója emberi eszközök által Istennek a m.űve volt. 

•Bár a reform.áció Istennek kiválasztott eszköze: Luther Márton 
által a német nép körében indult meg, mégis minden népnek egy
formán, vagyis az egész egyháznak szólt. Ugyanúgy, amiképen 
Isten egyszülött Fiát is Izrael népének körében, de minden nép és 
nemzetség megváltására küldte el. Valóban, a reformáció, az evan
gélium megtisztult hirdetése hamarosan Európa különböző orszá
gaiban és népei között erős vi.'^szhangot vert. Az északeurópai né
pek, köztük a magyarokkal rokon finnek, teljesen a reformáció 
evangéliumi hitének követőivé, evangélikusokká lettek. Ma.gyar-
ország népe is, bár a reformáció érvényesülésének itt sok akadálya 
volt, a Wittenbergben tanult reformátort lelkületű igehirdetők mun-
ká.ssága és számos tekintélyes főúr és város pártfogása révén, nagy 
részében a megújult evangéliumi keresztyénség hívévé lett. 

2. Egyesek azonban a Luthertól nyert indítás után az evan
gélium tartalmát némileg más hangsúllyal fejtették ki és a lutheri 
reformációtól függetlenül szervezkedtek. így alakult ki Zwingli, 
majd Kálvin munkássága révén a reformációnak svájci iránya, 
illetve a magát reformátusnak nevező egyházi szervezet. Angol-
országban pedig ismét eĝ ,- önálló állam-egyház alakult, am.ely a re
formáció m.indkét irányától vett át tanításokat, de a római egyház 
több .elemét is megtartotta. 

3. A pápás egyház a reformációt — akárcsak egykor a zsidó
ság Isten Fiát — elutasította. A trienti zsinaton az evangélium" he
lyett végleg Rómához és a pápához kötötte magát s ezzel csak
ugyan rómaivá lett. (A római koJolikus megjelölés voltaképen 
ellentmondás, mert ha római, azaz Rómához kötött, akkor nem le
het katolikus, vagyis egyetemes.) A je2Buita-rend elismerésével pe-
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dig harcos csapatot nyert, amellyel megindította a támadást (hely
telenül: „ellenreformáció") az elveszett teíTiletek visszaszerzésére. 
Ebben a küzdelemben azonban nem az evangélium volt az eszköze, 
hanem -legtöbbször a nyers erő, sőt erőszak. 

Azokban az országokban, ahol a pápa hatalma csorbítatlan voH, 
mint Olasz- és Sparjyolországban, sikerült az evangéliumi megmozdu
lásokat csirájukban elfojtani. Másutt az uralkodók támogatásával 
tudta rövidebb vagy licsszabb harc után célját elérni (Francia-, 
Lengyel-, Csehország, Ausztria). Még Svédországban is történt kísér
let az ország katolikussá tételére, de itt a nép határozott ellenállá
sán kudarcot vallott ez a kísérlet. Magyarországon a Habsburg-házi
királyoknak a jezsuiták segítségével végzett, gyakran erőszakos 
katolizálásával szemben a református hitű erdélyi fejedelmek véd
ték a protestáns keresztyénség életlehetőségét. 

4. A reformátorok kidőlése után a protestáns keresztyénség 
következő nemzedékei biztosítani igyekeztek a reformáció öröksé
gének: a tiszta evangéliumnak megtartását és megvédését. Ebben 
azonban sokszor már erőtelen emberi eszközökre is bízták magukat. 
Az orthodoxia az emberi ész segítségével törekedett az evangéliumi 
tanítást rendszerbe foglalni és ebben a formában tovább adni a 
következő nemzedéknek. Ezekben a sokszor száraz rendszerekben 
azonban már nem volt olyan eleven megg"yőző erő, mint az evan
gélium közvetlen hirdetésében. A pietizmu.s pedig már az egyes 
ember erkölcsi magatartását tette az igazi keresztyénség mértékévé, 
s ezzel lehetőséget adott arra, hogy valaki igazi hit és meggyőződés 
nélkül, pusztán külső magatartásával jó keresztyénnek mutatkozzék 
(látszat-keresztyénség, képmutatás). Mindez azt mutatja, hogy a 
reformáció korától való távolodással az evangélikus keresztyénség 
tisztaságát is veszélyeztetni kezdte Krisztus egj^házának ősellensége, 
emberi gondolkodásnak és szempontoknak a becsempészésével. 
Az evangélikus egyháznak pedig annál inkább hűnek kell marad
nia Krisztus-rendelte hivatásához, mert ezt a hivatást a pápás-római 
egyház többé nem töltheti be. 

38. Eióretekintés. 
Az egyház élete az emberiség egész történetébe van be

ágyazva. Ezért mindazok az erők, főleg szellemi erők, amelyek az 
emberi történelem alakulását irányítják, az egyház életében is érez
tetik hatásukat. Ezek a külső hatások rendszerint el akarják térí
teni az egyházat igazi hivatásától s tisztára emberi intézniénnj''é 
akarják tenni, emberi célok, érdekek szolgálatára kényszeríteni. Ez 
a szekulárizvius, e világhoz való alkalmazkodás veszélye. A római 
egyház már régen s véglegesen belekerült ennek a veszélynek a 
hálójába. De fenyegeti ez a veszély a reformáció egyházait is. 
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Különösen a 18. század óta érzi az evangélikus egyház is igen 
fenyegetően „e világ fejedelmének" hatalmát. 

Már a pietizmusban is jelentkeztek olyan gondolatok, hogy az 
egyház csupán a „kegyes" emberek önkéntes, szabad t'ársulása; 
ezért az egyes ember olyan közösséghez csatlakozhatik, ahol saját 
egyéni „vallásossága" legjobban nyer kifejezést, vagy éppen érvé
nyesülést. Ez már az egyéniség érvényesülését hirdető korfelfogás
nak (latinosan: itidividuáhzmus, szélsőséges alakjában: szubjekti
vizmus) volt az első hatása. 

A 18. század folyamán azután minden téren előre tör, majd 
a francia forradalomban uralomra is jut a felvilágosodás szelleme. 
Ez az emberi élet minden területén az észt (latinul: ratio, ezért 
racionalizmus) tette legfőbb bíróvá. A vallásból, a keresztyén hit
ből is csak annyit tartott elfogadhatónak, ami az észszel összeegyez, 
tethetö, és ami az ember földi jólétét, boldogságát elősegíti. Igaz, 
hogy a felvilágosodás mindenféle egyéni meggyőződésnek is szabad 
érvényesülést engedett (gondolatszabadság), és ezzel megszüntette a 
vallási elnyomást, biztosította a vallási türelmet és szabadságot. 
Másrészt azonban kifejlesztette a vallási közömbösséget, sőt a teljes 
hitetlenséget is. Ezért a felvilágosodás a keresztyénséget, az egy
házat nagy veszéllyel fenyegette. 

A 19. században már nagyon sokféle szellemi és anyagi erő 
versenyez az emberek lelkének megnyeréséért. A tudományok, az 
ipar, a kereskedelem nagy fellendülése és ezek szabad versenye 
(liberalizmus) jellemzi ezt a századot. Az egyház számára ez azt a 
kísértést hozta, hogy ha az evilági erők versenyében érvényesülni 
akar, akkor Isten igéje helyett az embereknek jobban tetsző kor
eszméket hirdessen, a műveltséget terjessze. Ez persze elfordulás 
az egyház igazi hivatásától, hűtlenség az egyház Ura iránt. Ennek 
a kísértésnek a bűvöletébe az- evangélikus egyház is beleesett. 
Azonban akadtak mindig a reformáció hitvallásaihoz híven ragasz
kodó férfiak, igehirdetők, akik az egyházat igazi hivatására emlé
keztették, s maguk is egyedül a tiszta evangéliima hirdetését tekin
tették feladatuknak. 

Az 1914—18. évi világháború az egyházi életet is megrázkód
tatta. A háború utáni időben olyan régebbi és új erők törtek fel
színre, amelyek a keresztyénséggel versenyre kelve, annak nem 
egyszer nyíltan hadat is üzentek. A keresztyénségnek nem csupán 
szellemi téren kellett a közömbösséggel, nyílt hitetlenséggel, faji
lag színezett új pogánysággal megküzdenie, hanem egyes esetekben 
még az első keresztyének sorsát is vállalnia kellett. Másfelől a 
keresztyén egyházak és kisebb felekezetek — a római egyház ki
vételével — szükségét érezték annak, hogy egymáshoz közelebb 
jussanak és egymást segítsék a közös ellenfél elleni harcban. Nagy 
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egyházi világgyüléseken találkoztak a különböző hitű és nanzeti^ 
ségű keresztyének kiküldöttei. 

Az evangélikus egyház is több nagy világgyűlést tartott; eze
ken egyre erősebbé vált a különböző országokban és világrészek
ben élő evangélikusok összetartozásának érzése és tutíata. Ezen
kívül általánossá vált az a meggyőződés is, hogy az evangélikus 
egyház legfőbb kötelessége, hogy a reformáció örökségét a mai kor 
emberének mai nyelven hirdesse. A reformáció szellemének új 
megelevenedésével tekint az evangélikus egyház a jövőben még reá 
váró megpróbáltatásokra és feladatokra, emlékezvén Urának sza
vára: „E világon nyomorúságtok lesz; de bízzatok: én meggyőztem 
a világot" (Ján. ev. 16, 33). 
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