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Régóta és általánosan érzett hiányt óhajt pótolni e mű, 
s ha bármily csekély mérvben éri is el ebbeli czélját, a 
szerkesztő és munkatársak fáradozása nem veszett kárba. 
Használni igyekeztünk a magyar protestáns olvasó közön
ségnek, szolgálatot akartunk tenni egyházi irodalmunknak 
és ha törekvésünk némi elismeréssel találkozik, munkálkodá
sunk jutalmazva leend.

Mi tőlünk telhetőleg mindent elkövettünk, — fáradalmat, 
időt, sőt költséget sem kiméivé, — hogy minél teljesebb és 
tökéletesebb művet állítsunk elő. Azonban magunk érezzük 
és tudjuk leginkább, hogy mindamellett is vannak annak 
hiányai, sőt tévedései is.

Midőn azért most az első kötetet a maga egészében 
átadhatjuk a közönségnek, előre is kijelentem, hogy a meg
jegyzéseket és észrevételeket köszönettel veszem s egy pót
füzetben annak idején fel is használom.

Tájékoztatásul előre kell még bocsátanom, hogy a mun
katársak (kiknek neve a tollúkból kikerült czikkek alatt 
mindenütt jelezve van) őpenugy, mint magám is, nem mindeniki * ' v .
czikket dolgoztuk ki önállóan, hanem azoknak, jelentékeny 
része a Holtzmann H. és Zöpffel R. straszburgi egyetemi 
tanároktól kiadott „Lexikon für Theologie und Kirchemvesen“ 
II. kiadásából van magyarra fordítva. Helyesebbnek gondoltuk 
ugyanis, hogy a nem speciális magyar jellegű tárgyakat 
illetőleg ily kiváló theologusok általános nagy elismerésben 
részesült művét ültessük át irodalmunkba, mint mindenben 
önálló tanulmányozásra törekedve, ennek kedvéért esetleg 
a munka egyöntetűségét koczkáztassuk. A mi törekvésünk
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minden felett az volt, hogy ne csak nyelvben tegyük magyarrá 
az ők művöket, hanem minden irányban kipótolván azt a 
megfelelő magyar vonatkozásokkal és magyar tárgyú czik-
kekkel, azt teljesen magyar jellegűvé, magyar szelleművé 
alakítsuk át.

Jelezni kívánom végül azt is, hogy az egész mű három, 
25— 30 ives kötetből fog állani. Az első, miként látható, 
az A—F betűkbe tartozó czikkeket foglalja magában, a második 
a G-től valószínűleg az Ny-ig fog terjedni, inig az utolsó
az azon túl levő betűket s a pótlékokat és javításokat fogja 
tartalmazni.

Tiszaföldvár, 1894. nov. 1.

Zoványi Jenő.
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Abaddon, az ószövetségben köl
tői elnevezése az alvilágnak és a ha
lottak országának, a Jelenések köny
vében (IX 11.) pedig a „mélység 
elvesztő' angyalának “ neve.

Abádi Benedek, hazai nyomdásza
tunk úttörője, reformátoraink egyike, 
1534. a nyári félévben iratkozott be a 
krakkói egyetem hallgatói közé. Itt 
megtanulván a könyvnyomtatást, Dévai 
Biró Mátyás „Orthographia Vngaricáu* 
jának első kiadása az 1534. vagy a 
következő évben az ő felügyelete alatt 
készült el. A munka előszavát, mely 
neki tulajdoníttatik, az 1549. más 
valaki által készített második kiadás 
újra közié Midőn az 1537. Nádasdy 
Tamás által alapított ujszigeti nyomda 
kezelője nem volt képes az igények
nek eléggé megfelelni, 1541. Abádit 
hívták meg helyére Krakkóból, aki 
aztán Sylvester János ujszövetség- 
forditását még abban az évben be is 
fejezte. E könyv megjelenése után az 
ujszigeti nyomda megszűnvén, Abádi 
a Nádasdy költségén Wittenbergbe 
ment theologiát tanulni. 1543. évi 
márcz. 22.-én iratkozott be s 1544 
végén ugyanott lelkészszé avattatott. 
Ekkor Eperjesre hivatván prédiká
tornak, visszatért hazájába s már 
15 15. Szegeden volt, hol mind lel- 
készi, mind tanitói teendőit sikeresen 
végezte. Egy hitvitában, melyet a 
katholikusok ellen tartott, ő lett a 
győztes, amennyiben a helyben szé
kelő török basa a barátokat elhall
gattatta. Életének további folyamából 
csak annyi ismeretes, hogy Baranyá

ban is működött a reformáczió érde
kében.

A b a e la rd  Péter szül. 1079-ben, 
Bretagne-nak Palais nevű mezőváro
sában. Nagyhírű theologus és philo- 
sophus volt, ki a scholasticismusnak 
egy, a nominalismussal rokon irányát 
követte. Miután a szép Heloíse-szal 
való viszonya miatt ennek nagybátyja 
raegférfiatlanittatta s igy a világi lel
ke >i hivatal viselésére alkalmatlanná 
lett, kolostorba lépett. Szabadelvüsége, 
főleg pedig speculativ háromságtana 
összeütközésbe hozá az egyház ortho- 
dox elemeivel, kik úgy az 1121-ben 
tartott soissons-i, mint az 1141. évi 
sens-i zsinatokon kárhoztató Ítéletet 
mondtak tanaira. Azonban halála előtt, 
mely 1142-ben történt, mégis kibé
kült az egyházzal. A theologiában 
abból az alaptételből indult ki, hogy 
a hitnek ismereten kell alapulnia. Fő 
müvei: „Scito te ipsumw, — „Intro- 
ductio ad theologiamu, — „Sic et 
non“ stb. — V. ö. Deutsck S. M .: 
P. A., ein kritischer Theolog des 12. 
Jalirh. (1883.)

A b á riin , palesztinai hegység, a 
Holttengertől északkeletre.

Abauji ref. egyházmegye, a tí- 
száninneni egyházkerületben. A 16. 
században még kassavölgyi esperes- 
ségnek nev°ztetett s Abauj-, Torna-, 
Zemplén- és Szabolcsmegyében terjedt 
el. A 17. század derekán már abauj- 
vár-tornai egyházmegye nevet viselt 
s a sárosmegyei ref. egyházak is 
hozzácsatoltattak, melyeknek ez ideig 
külön esperesök volt. A 18. század
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elején 108 anyaegyházat foglalt ma
gában, de midőn 1799. a kerület a 
kebelébe tartozó négy egyházme
gye községeit hétbe osztotta be, az 
Abaujmegye területén fekvő egyházak 
jutván neki, kiterjedése s ezzel egy
házainak száma jelentékenyen csök
kent. Most 7 0 anyaegyházból áll, me
lyekben s a bozzájok tartozó leány- 
egyházakban a lelkek száma mintegy 
33,000. Nevezetesebb múltú egyház- 
községei: Kassa (1. e ), Göncz (1. e), 
Szikszó, — mely 1799 előtt a bor- 
sodgömörkishonti egyházmegyéhez tar
tozott — és Vizsoly, mely jelenleg 
leányegybáz.

Abba (héber-kbáld szó =  atya) 
a zsidó és őskeresztyén imádságok
ban az isten megszólítása (1. Jézus 
Krisztus), mig a keleti egyházakban 
a püspökök és patriárkhák czime.

Abbé (franczia szó), tulajdonképen 
apát. Egy szerződés alapján, melyet 
X. Leó pápa és I. Ferencz, franczia 
király kötöttek, ennek s utódainak 
joguk volt csaknem minden franczia 
apátság részére, összesen 225 „abbé 
commendataireM-t kinevezni. A 16. 
század közepétől az abbé czimet több
nyire fiatal papok viselték, néha még 
fölszenteletlenek is. Öltözetök fekete, 
vagy sötét-ibolyaszinü talárból s ki
csiny gallérból állott, hajok pedig 
kerek fürtté volt idomítva. Csak ke
vesen jutottak egy-egy apátságnak 
tényleges birtokába, a többiek részint 
mint nevelők stb. szerepeltek előkelő 
családoknál, részint pedig irodalmi 
működésre szentelték magokat. A nagy 
forradalomkor végleg letűntek a szin
térről.

Abbreviatorok, a pápai iroda 
legfontosabb hivatalának viselői, kik 
a pápai bullákat fogalmazzák. Már 
XXII. János idejében emlittetnek; 
II. Pál megszüntette hivatalukat, de 
IV. Sixtus ismét visszaállította.

Abbuna (arab szó =  atyánk), az 
abessyniai egyház (1. e.) feje.

Abdiás (Obadjáh =  isten szolgája) 
próféta, egyike az ószövetségi kánon 
úgynevezett kis prófétáinak, Jeremiás 
kortársa és a szerzője egy lendületes 
jövendölésnek az edomiták ellen, kik 
részt vettek Jeruzsálem elpusztításá
ban. Magyarázatot újabban Jobannes 
(1886.) irt hozzá. Magyar nyelven 
Csuzi Cseh Jakab (l.e.) magyarázta egy 
prédikáczió-sorozatban, mely „Edom 
ostora stb.“ ez. a. 1682-ben 307 la
pon jelent meg.

Abdiás püspök, Babylonnak állí
tólag első püspöke, kit az apostolok 
tettek oda. Az apostolok életrajzai
nak egy., a 6. században keletkezett 
gyűjteményét (De história apostoliéi 
certarainis libri X.) annak kiadója, 
Lazius (1551.) neki tulajdonítja, mint 
szerzőnek.

Ábel (héberül =  lehelet) I. Móz. 
IV. 1. és köv. szerint az emberi nem 
ősszülőinek második fia. A róla szóló, 
ismert elbeszélés jellemző képet nyújt 
az őskor művelődési és vallási viszo
nyairól s a hébereknek a pásztorélet 
iránti előszeretetéről.

Abessyniai vagy aethiopiai egy
ház, Frumentius és Aedesius által 
Constantinus korában alapíttatott. Mi
után Frumentiust az alexandriai pat- 
riarkha szentelte püspökké, az a. egy
ház annyira függni kezdett az egyp- 
tomitól, hogy midőn ez a rnonophysi- 
tismushoz fordult, amaz is elfogadta 
e tant, mely mellett aztán a mai 
napig meg is állott, noha úgy a kath. 
missionariusok, különösen jezsuiták, 
mint a prot. hittérítők törekedtek 
arra, hogy megnyerjék a magok egy
házának. — V. ö. Pichler: Geschichte 
dér kirchlichen Trennung.(II. k. 186 5.)

Abgar, Edessa fejedelme a ha
gyomány szerint azt a levélbeli kérést 
intézte Krisztushoz, hogy gyógyítsa 
ki őt súlyos betegségéből. Abgarnak
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ez iratát s vele együtt Jézus válaszát 
Eusebius, az egyháztörténész feltalálta 
az edessai levéltárban; de mindkét 
okmány teljesen apokrifus. Még Euse
bius mit sem tudott Krisztus képének 
Abgarhoz való megküldéséről s az egész 
monda jórészt csak azért keletkezett, 
hogy kimagyaráztassék az Edessában 
levő' csodatevő kép eredete. (L. Krisz
tuskép.) — V. ö. Lipsius : Die edes- 
senische Abgarsage. (1880.) — Mát- 
thes: Die edessenische Abgarsage. 
(1882.) — Tixeron: Les origines 
de l’église d’Edesse et la légende d’ 
Abgar. (1888.)

A b im e le k h  (héber szó), Gedeon 
törvénytelen fia, ki Bir. VIII. IX. 
szerint három évig Sichemnek tyran- 
nusa volt és Jotharanak a galagonya
tövisről szóló, de reá czélzó meséje 
által ismert alakká lett.

A bőd (Ajtai) Mihály, 1, Ajtai.
Á b ra h á m  (héberül =  a sokaság 

atyja), a héber nép törzsatyja, kinek 
a Genesisben elbeszélt története egye
bek közt visszatükrözi a héberek ván
dorlási korszakát s a keletről, Ur- 
Kasdimból való beköltözésöket. Omaga 
a/, ő rendületlen vallásos engedelmes
ségében eszményképe annak a kegyes
ségnek, amelyet a későbbi királyok 
korában lerajzoltak és megkivántak a 
próféták.

A b ra h a m  a  S a n ta  C la ra , szer
zetesi neve Megerle János Ulriknak, 
a ki 1644. Württembergben Mös- 
kirch mellett szül. s 1662. a bécsi 
kapucinusok rendjébe lépett. 1667-ben 
I. Lipótnak udvari papja lett és me
rész hangon dorgáló, erős humoru, 
de olykor trivialitásig menő beszé
deivel utat nyitott magának a kath. 
nép szívéhez. Müveiben magyar vo
natkozások is gyakran fordulnak elő. 
Mh. 1709-ben Bécsben. — V. ö. 
Schauerte: A. a S. C. (1886.)

A b ra h a m id e s  Izsák, a legelső 
magyar luth. püspökök egyike, szül.

Hrochoton Zólyoramegyében. Első ok
tatatását Zólyomban nyerte, azután Sel-
meczen, Beszterczebányán, Bártfán és

•

Mossóczon tanult. Majd a prágai 
egyetem hallgatója lett, hol magister 
czimet nyert; két év múlva, 1580. 
körül pedig a lipcseire ment, melyen 
egy évig volt. Bécsben négy évet töl
tött nemes ifjak tanításával. Később 
Zólyomban lett iskolaigazgató, azután 
Körmöczbányán városi jegyző. 1595- 
ben végre Bajmóczra hívták ev lel
késznek, hol a préposti czimet is 
viselte. Az 1610. évi zsolnai zsi
naton (1. e.) a pozsonyi, nyitrai és barsi 
egyházakból alakított kerületnek első 
superintendensévé választatott. Ki
váló szónoki képességeinek jelét adá 
úgy a Thurzó György nádor, mint a 
Láni Illés superinlendens és mások 
temetésén. Jelen volt a Bittsén, 1616. 
febr. 28-án tartott egyházi gyűlésen 
is, hol Mosckovinus János, lengyel 
prédikátor ama tanait czáfolgatta, 
melyeket az Photinus irataiból meg
tett s Magyarországon is terjeszteni 
próbált. Mh. 1621. Munkái: 1. Lut
her katekizmusa tót nyelven, melyet 
Láni Illés és Melik Sámuel superin- 
tendens társaival adott ki Lőcsén,
1612-ben. — 2. Halotti beszéd Thurzó 
György felett (Oratio exequialis stb. 
czimmel.) Levtschoviae, 1617.

Abraxas vagy abrasax, gnostikus 
titkos szó, körülbelül annak a 365 
szellemországnak az összességét jelzi, 
amelyek a gnostikus Basilides (1. e.) 
tana szerint az ismeretlen istenből 
emanálnak. Az abraxas képekkel ellá
tott s még meglevő különféle gyön
gyök legnagyobb része csak a közép - 
korban kezdett talizmánul szerepelni ; 
a legrégibbek egyenesen a gnostiku- 
sokig mennek vissza.

Abrenuntiatio, a keresztségben 
részesülőnek az ördögről „lemondása*, 
az ördögnek való ellenmondása. Az ó 
egyháznak azon a tételén alapul, hogy
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a világ a daemonok uralma alatt áll. 
A lutheri egyházba is átment, mivel 
Luther az ő „Taufbüchlein*-jába az 
addigi keresztelési formulát vévé fel. 
Ámbár a luth. egyház az abrenuntiatiót 
elejté, a legújabb időben némelyek 
ismét nagy súlyt fektetnek reá. (V. 
ö. Exorcismus.) T.

Absoloil (Absalom, héber szó), 
Dávid és Maakha fia, atyja elleni, 
rossz véget ért lázadásáról ismeretes ; 
előképe azoknak a fiuknak, kik szü
lőiknek fájdalmat okoznak.

Absolllt, — istenre, mint a kiben 
a természeti, szellemi, erkölcsi élet
nek tökélye valósul meg, e hármas 
élet véges jellegű nyilatkozataival 
szemben a bölcsészet ezt az elneve
zést használja és pedig a metaphysi- 
kai gondolatmenet végső határfogal- 
máúl, melyen túlmenni lehetetlen. A 
szentirásban nem szerepel e kifeje
zés. Annál nagyobb a jelentősége a 
kér. hittanban, hol a legtöbbet ma
gában foglaló eszmét s fogalmat ké
pezi vallásos szempontból. T.

Absolutio, 1. Gyónás.
Abstinentia. az embernek ön

megtartóztatása a különben megenge
dett élvezetektől, mi az újszövetség
ben üdveszközül van ajánlva (I. Kor. 
VII. 5 , IX. 2 4 - 2 7 . ;  I. Pét. IV. 
7 .; Apóst. csel. XIII. 3.). A. alatt a 
katb. egjbáz némely megbatározott 
eledelektől való tartózkodást, illető
leg a napi élelem mennyiségének 
apasztását érti. (V. ö. Böjt.)

Acceptansok, 1. Jansenismus.
Acceptilatio, raűldfejezése ez an

nak a nézetnek, melyet Duns Scotus 
János s követői vallottak, t. i. hogy 
a Krisztus által adott elégtétel csak 
annyiban volt elégtétel, amennyiben 
isten ezt olyannak elfogadta. A pro
testánsok között az arminiánusok val
lották. T.

A c c id e n liá k jl . Palástdij.

A ccom m odatio  (lat. 0  alkal
mazkodás), általiban az a törekvés, 
roelylyel valaki a mások kívánalmai, 
szokásai és gyöngeségei szerint viseli 
magát; közelebbről az oktatásnál a 
tanító alászállása a tanuló színvona
lához. A tbeologia a biblia magya
rázatánál hívja segítségül az accom- 
modatíót a végre, hogy annak nem 
bele illő részleteit megvédelraezhesse 
vagy pedig akár a dogmatikával, akár 
a józan észszel ellenkező állításait 
exegetikailag megdönthesse.

Aclielis Ernő Keresztély, ref. 
theologus, szül 1838. Brémában. 
1862. szülővárosa közelében Hasted- 
ten, 1875. Alsó-Barmenben lelt lel
kész, 1882-től Marburgban a gyak. 
theol. rendes tanára. Prédikációkat 
és 1869. óta számos kisebb-nagyobb 
tudományos munkát irt, melyek közül 
a legjelentékenyebb az 1890— 1891. 
megjelent két kötetes „Praktische 
Tbeologie.tt

A c h te r fe ld , 1. Hermes.
A Costa Uriel, híres apostata, 

zsidó eredetű portugall nemes, 1594. 
szül ; a katholicismusból zsidóságra 
tért, de a halhatatlanság tagadása 
miatt az amsterdami zsinagóga ki
tiltó kebeléből. 1647-ben halt meg, 
valószínűleg öngyilkosság következté
ben. V. ö. Jetiinek: U. Acosta’s 
Leben und Lehre. (1847.)

Acquoy János Gerhard Rijk, hol
land egyháztörténész, szül. Amster
damban 1829. jan. 3 án. Több helyen 
viselt lelkészi hivatalt, mig aztán 
1878. a leideni egyetemen theol. ta
nár lett. Művei közül a legjelentéke
nyebbek: 1. Hermán de Ruyter. ’s 
Boscli, 1870. — 2. Jan van Venray 
(Joh. Ceporinus) en de wording en ves- 
tiging d. herv. gemeente te Z. Bőm
mel. ’s Hert. 1873. — 3. Hét kloos- 
ter te Windesheim en zijn invloed. 
I —III. k. Utrecht, 1875. — Egyik 
szerkesztője az„Archief voor Neder-
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landsche kerkgeschiedenis“ ez. folyó
iratnak.

Ács Mihály id , luth. lelkész, szül. 
1631. jul. 9. Győrszentmártonbau; fel

sőbb tanulmányaitWittenbergben és Ttt- 
bingában végezte. Visszatérve, 1672-ig 
győri ev. iskolaigazgató, azután fa- 
rádi lelkész lett, majd Kőszegen, 
Devecserben és 1706-tól Néraet- 
Csoón működött hasonló minőségben, 
s az utóbbi 'helyen egyúttal mint 
kemenesalji főesperes is. Mb. 1708. 
decz. 23. Müvei: 1. Fontos cal- 
vinismi obstructi . . . Tübingae, 1669.
— 2. Zengedező mennyei kar . . . 
Lőcse, 1696. (Több kiadást ért.) — 
3. Aranyláncz . . . .  Lőcse, 1696. 
(Igen sok kiadása van.) — 4. Bol
dog halál szekere . . . Strassburg, 
1702. (Négy kiadása jelent meg.J

Ács Mihály ifj., az előbbinek 
ha. sz. 1672. Győrött, külföldi ta 
nulását Wittenbergben, Tübingában 
és Strassburgban végezte. Hazajővén, 
győri iskolaigazgatóvá választatott, 
innen hasonló minőségben Bártfára 
ment, végül tábori lelkész lett. Mh. 
1711. felr. 2. Bártfán. — Munkái:
1. De conditore, amplitudine et fatis 
Ninives . . . Argentorati, 1699. —
2. De catechumenis . . . Argentorati, 
1700. — 3. Halotti beszéd Telekesi 
Török István felett. (E siralom föl
dén stb. czimrael.) Rozsnyó, 1708.
— 4. Magyar theologia . . . Bártía,
1709. — 5. Nóvum pentecostale . . . 
Bartphae, 1709. — 6. Theses mis- 
cellaneae . . . (Bártfa, 1709.) 7.
Aestivus praelectionum catalogus . . .  . 
(Bártfa.) — Kiadta atyjának „Bol
dog halál szekere” ez. müvét, to
vábbá uj kiadásokat bocsátott közre 
Gerhard Jánosnak (1. e.) „A kegyes
ségnek mindennapi gyakorlása ” és 
„Szentséges elmélkedések” ez. müvei
ből, melyeket eredetileg Zólyomi Bol
dizsár fordított volt; valamint újra ki

nyomatta „Szent Bernhard atyának 
szép áhitatos elmélkedéseiu-t az első 
kiadó, Madarász Márton fordításában 
(Bártfa, 1710.)

Acta (Actus is) apostolóriim,
1. Apostolok cselekedetei.

Acta Pilati, apokrifus tudósítás 
Jézus elítéléséről, melynek Pilátus
lett volna a szerzője. Jelen alakjában, 
melyben a Nikodemus (1. e.) evan
géliumának első részét egészen el - 
foglalja, csak a 4. századból való, 
noha már Justinus és Tertullianus is 
említenek állítólag Pilátustól eredett 
hivatalos okiratokat. Az A. P.-hoz 
még későbbi adalékokat képeznek 
Pilátusnak különféle levelei (Episto- 
lae Pilati) Tiberiushoz vagy Claudi- 
ushoz, úgyszintén némely legendák, 
melyek róla szólnak (L. Pilátus). V. 
ö. Lipsius: Die Pilatusakten (II. 
kiad. 1886.)

Acta sanctorum vagy marty- 
rum, 1. Bollandisták és Szentek.

Adalbert (Szent), prágai püs
pök 983. után, III. Ottó császár 
barátja. 984-ben meglátogatta Géza, 
magyar fejedelmet, kit aztán egész 
családjával együtt megkeresztelt. Ké
sőbb is nagy sikerrel folytatta térítői 
működését Magyarországon. Midőn a 
csehek nem akartak alkalmazkodni 
az ő szigorú fegyelemtartásához, mint 
missionarius a pogány poroszok közé 
ment, kik 997. meggyilkolták. A 
csehek 1039-ben Prágába vitték te
temeit s azóta nemzeti szent gyanánt 
tisztelik.

Ádám, héber neve az embernek 
(tulajdonképen „a vöröses”), specia- 
liter az első ember tulajdonneve, ki 
bibliai felfogás szerint (Apóst. csel. 
XVII. 26.) az egész emberiség törzs
atyja volt. Az a körülmény, hogy 
Ádám teremtéséről kettős, lényegé
ben egyébiránt a zend mondával 
összhangzó tudósítás (az elohista I.
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Móz. I. s a jahvista I. Móz. II.) 
maradt fenn, befolyással volt némely 
theologiai rendszerre, igy például 
Pálnak az első és második Ádámról 
(Krisztus) alkotott tanára is.

A d an ii János Jakab, lutb. lelkész, 
szül. Lőcsén 1713. A külföldi egyete
mek közül a jénait és balleit látogatta. 
Hazatérvén, Beszterczebányán iskola- 
igazgató, 1748. pedig ev. lelkész 
lett. 1780. nyugalomba lépett s 1792. 
jul. 4-én halt meg. — Művei: 1. 
Kurze Erklarung des Katecbismus. 
Regensburg, 1751. — 2. Buss-
rede . . . bey Gelegenbeit des . . . 
grossen Brandes zu Neusohl . . . ; 
nebst einer Beschreibung desselben. 
Pressburg, 1761. — 3. Ein in ka- 
techetischen Fragen entworfener Un- 
terricht von dem was Kindern zűr 
Erlangung dér Seligkeit zu wissen 
ist. H. n. 1765. — 4. Eurze An- 
leitung die Freigeister auf bessere 
Gedanken und die Vernunft zum Ge- 
horsam des Glaubens zu bringen. 
Regensburg, 1769. — Van még egy 
méhészeti munkája s kéziratban is ma
radtak művei.

A d a m itá k , a 2. században élt 
északafrikai antinomistikus gnostiku- 
sok, kik az ember eredeti ártatlan
ságát teljes meztelenség által akarták 
helyreállítni. Hasonló nevet visel a 
táboritáknak egy a picardokkal (1. e.) 
összeköttetésben álló szektája, mely 
alapítójáról, Niklas földművesről ni- 
kolaiták felekezetének is neveztetik. 
Ezek a keresztyénséget és az összes 
külső istentiszteleti szertartásokat el
vetették, a communismust a nőközös
ségig fokozták és sokan minden öltözet 
nélkül jártak. Ziska 1421-ben nagy 
részöket leölette (Jundt: Hist. du 
pantbéisme populaire au moyen ágé. 
1875.) Rokon ezekkel az a commu- 
nista szekta, mely 1849. a cbrudimi 
körben lépett föl. Amennyire szigo
rúan titokban tartott bitelveik kiku

tathatok voltak, úgy látszik, csak egy 
erőben hisznek, mely a világot meg
teremtvén, önálló létet engedett neki. 
Éjjeli összejöveteleiket teljes meztelen
ségben ünnepük, egyebekben a polgári 
tisztességhez alkalmazkodnak. Szektá
tokat végleg elnyomni még nem si
került.

A d e lh e id  (Szent), II. Rudolf, 
burgundi király leánya, szül. 931., 
mh. 999. Először Lotharhoz, Hugó, 
itáliai király fiához ment feleségül. 
Ennek halála után (950.) az ivreai 
II. Berengár fia, Adalbert akarta volna 
elvenni, miután pedig az vonakodott 
hozzámenni, bebörtönöztette. Mene
külése után a német király, I. Ottó 
segélyéhez fordult, akivel aztán egybe 
is kelt. Nagy befolyást gyakorolt Né
metország és Itaüa ügyeire, még II. 
és III. Ottó korában is.

Adeodatus, pápa (672— 676), 
erős ellenfele a monotheletisrausnak.

Adiaphora (gör.)=el nem vá
lasztók, különbséget nem tevők, kö
zönyösek, lényegtelenek. V. ö. Adia- 
phora-vita.

Adiaphora-vita kettő volt. Az 
első ama „lényegtelen dolgoku fölött 
támadt, miket „az isteni irás meg
sértése nélkülw megtarthatóknak nyil
vánított a lipcsei interim, amelyben 
Melanchtlion és barátai a püspökök 
egyházi törvénykezési jogába és szá
mos kath. szertartásba belenyugod
tak, de ebben Flacius és mások vi
szont az evangéliumi hit megtagadását 
látták. A heves vita, mely szétválasztó 
a szigorú lutheránusokat és a melanch- 
tlionianusokat, a Formula Concordiae 
megállapításáig tartott. A második 
adiaphora-vita az orthodoxok és a 
Spener-féle pietisták közt tört ki. 
Amazok ugyanis a játékot, tánczot, 
színházak látogatását stb. mint közö
nyös dolgokat megengedhetőknek tar
tották, az utóbbiak ellenben az adia-
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phorák fogalmát teljesen elvetvén, az 
említett mulatságokat keresztyén em
berhez méltatlanoknak tartották.

Administrator, az egyházi va
gyon gondozója. Egyes nagyobb né
pességű kath. leányegyházakban szük
ségessé válván az állandó lelki gon
dozás, ennek teljesítői, valamint a 
megürült lelkészi állomások ideigle
nes betöltői szintén adrainistratorok- 
nak mondatnak, ez utóbbiak a prot. 
egyházakban is.

Adonai (héberül =  ur) az ószö
vetségben használt megszólítása és 
jelzése az istennek, kinek kimondani 
tilalmas neve helyett a zsidók ezt 
használják. (L. Jáhve.)

Adoptianismus, Elipandus, to- 
ledoi érsek és Félix, urgelles-i püs
pök (mh. 818.) tana, melynél fogva 
Krisztus isteni természete szerint való
ságos fia ugyan istennek, de emberi 
természete szerint istennek fiául csu
pán örökbe fogadtatott (adoptáltatott). 
E tan megalapítói azt a czélt tartot
ták szem előtt, hogy a mórok részéről 
Krisztus istensége ellen tehető kifo
gásoknak elejét vegyék, de tanukkal 
csak botránkozást idéztek elő s a 
frank egyház Nagy Károly idejében 
a frankfurti zsinaton 794. azt el is 
kárhoztatta. Pár év múlva az aacheni 
zsinaton Alkuin meg is győzte Felixet 
tévedése felől. V. ö. Grössler: Die 
Ausrottung des Adoptianismus im 
Reiche Karl’s d. Gr. (1879.)

Adoratio, 1. Imádás.
Adorján, (Hadrianus) pápák neve.

I. Adorján (772 — 795.), tekintélyes 
római család sarja, Nagy Károlyt se
gítségül hivá Dezső longobard király 
ellen, aki a római tartományhoz tar
tozó több várost elfoglalt s végül 
magát Rómát is fenyegette. Nagy 
Károly aztán 774-ben Dezsőt először 
Paviáig szoritá vissza, később pedig 
e város bevevése után őtmagát is

elfogá. Az ez évi husvétot Nagy Ká
roly Rómában tölté, amely alkalom
mal a Pippin által 754-ben kiadott 
adománylevelet megerősíté és meg- 
ujitá. A Vita Hadriani által közölt 
ez adomány levél hitelessége, tartal
ma és terjedelme felől a kutatók né
zetei nagyon elágazók. (L. Pippin- 
féle adomány). Még háromszor (776., 
780. és 786.) kellett Károlynak az 
ellenségeitől szorongatott pápa segé
lyére sietnie. A képek fölötti viták
ban (1. Képtisztelet és Carolini libri) 
Adorján szemben állott úgy Nagy 
Károlylyal, mint a frank egyházzal. 
Egyúttal az adoptianismus (1. e.) elle
nében is állást foglalt. „Vita Hadria
ni" közölve van a Liber Pontificalis- 
ban (kiadta Duchesne I. k. 1886.)
V. ö. Á b el: Papst Hadrián I. und 
die weltliche Herrschaft des römi- 
schen Stuhles (Forschungen zűr deut- 
schen Geschichte, 1873 .);— Hirsch : 
Papst H. I. und das Fürstenthum 
Benevent (Forschungen . . .  1873.) ; — 
Martens : Die 3 unachten Kapitel 
dér „Vita Hadriani" (Theologische 
Quartalschrift, 1886.), úgyszintén a 
Pápa, Adoptianismus és Pippin-féle 
adomány ez. alatti irodalmat. — 11. 
Adorján (867— 872.) feleséges em
ber volt, midőn a papi rendbe lépett.
I. Miklósnak (1. e.) lévén utóda, mint 
ez, úgy ő is követelte II. Lothar 
lotharingiai királynak ágyasától, Wal-
dradétól való elválását. — mindazon-

/

által, midőn az 869. Rómában meg
jelent, megígérte neki, hogy az ügy 
megvizsgálására zsinatot fog össze
hívni. De ez még össze sem ült, mi
dőn II. Lothar Rómából való haza-

/

utazása közben meghalt. Eles viszályba 
keveredett Adorján Kopasz Károlylyal 
és Hinkmar, reimsi metropolitával is, 
midőn velők ellentétben II. Lajos csá
szárnak Lotharingiára való örökösö
dési igényét védelmezte, úgyszintén, 
midőn Hinkmar laoni püspöknek a



Doucyban 871-ben tartott zsinaton 
történt elmozdítását nem hagyta hely
ben, hanem az ez ügyben való dön
tést magának tartá fenn. Amikor 
azonban Kopasz Károly sereget ve
zetett Róma ellen, a pápa egy alá
zatos levelet irt neki, mely televolt 
a király erényeinek magasztalásával. 
Az ő pápasága idejében, a Konstanti
nápolyban tartott nyolczadik egyete
mes zsinat végén 869-ben döntötték 
meg a római egyház tekintélyét Bul
gáriában Basilius császár és Ignácz, 
konstantinápolyi patriárkha. „ Vita Had- 
riani II. “ a Liber Pontificalisban (IV. 
Fasc. 1888.) van közölve. V. ö. Hink- 
mar reimsi érsek ez. alatt jelzett irodal
mat. -  111. Adorján (884—885.)
Modena közelében halt meg, midőn 
Vastag Károly császár meghívására 
az örökösödés rendezése végett Né
metországba utazott. - I V . Adorján 
(1154 — 11 5-9.) Breakspear. angol pap 
fia, az Avignon közelében levő Szent 
Rufus kolostorba lépvén, annak idő
vel perjele, később apátja lett. III. 
Jenő albanoi bibornok-püspökké tette, 
s mint pápai legátus beutazta Skan
dináviát. Pápa korában szívós ellen
félre talált Bresciai Arnoldban (1. e.).
I. Frigyes császárral, kit 1155-ben 
császárrá koronázott volt, összetűz
vén, egy levelében, melyet követei a 
besan^oni (1157.) országgyűlésen ad
tak át a császárnak, a császári koro
nát, mint általa annak juttatott „be- 
neficium“ ot emlité. E kifejezést ugyan 
később aként értelmezé, hogy az nem 
„hűbéi t u, hanem egyszerűen „jótéte
mény t cc akart jelenteni. Abban a pil
lanatban halt meg, midőn ezen ellen
felére az átkot akarta kimondani. 
Már 1156-ban át kellett engednie 
Sicilia királya, I. Vilmos részére Si- 
ciliát, Apuliát és Capuát, úgyszintén 
néhány fontos egyházi kiváltságot. A 
Boso bibornok által szerzett „Vita 
Hadriani IV .c z im ű  művet Watte-

rich közié a „Pontificum roraanorum 
vitae4* II. kötetében (1862). V. ö. 
Raum er: Geschicbte dér Hohenstau- 
fen (I. k., 4. kiad. 1871) ; — Ri‘>- 
beck: Friedrich I. und die römische 
Kűrié in den Jahren 1157 — 1159. 
(1881); — Wolfram: Friedrich I. 
und das Wormser Konkordat (1883.)
— V. Adorján  (1276.) rövid idei 
uralkodásában arra törekedett, hogy 
a pápaválasztás módját átalakítsa.
— VI. Adorján  (152 2 — 1523.) 
Utrechtben szül. 1459., a „közös 
élet testvéreinek“ iskolájából kike
rülvén, Lőwenben theol. előadásokat 
tartott s később ez egyetemnek al- 
kanczellárja lett. 1507. táján V. Ká
roly tanítója, 1515. tortosai püspök, 
1517. bibornok lett. — 152 0-ban 
Károlyt képviseld Spanyolországban, 
mint ennek kormányzója. Péter szé
kébe helyeztetvén, egy utasításában, 
melylyel az 1522. évi nürnbergi or
szággyűlésre küldött követeit látta el, 
nyíltan beszélt a szentszék túlkapá
sairól és visszaéléseiről, valamint a 
fejet és tagokat ellepő betegségről. 
Reformterveinek azonban a legheve
sebb ellenzőire talált bibornoki colle- 
giumában, melyben egyedül honfitársa 
Enkefort volt teljesen hive. A bibor- 
nokokkal való tárgyalásai végre is a 
következő nyilatkozatra kényszeritet- 
ték : a pápa helyzete sajnálatraméltó, 
mivel nem áll szabadságában a jót, 
melyre törekszik, végre is hajtani. 
V. Károly hasztalan kísérletté meg, 
hogy spanyol politikájának eszközévé 
tegye. Csak Francziaország királyá
nak, I. Ferencznek ama terve, hogy 
őutána franczia választassák pápáúl, 
inditá arra, hogy kevéssel halála előtt 
beleegyezzék a császár által Franczia
ország ellen alkotott ligába. Adorján 
tagadhatatlanul egyike volt a legne
mesebb pápáknak. V. ö. Burmannus : 
Hadrianus VI. (1727.) ; — Nippold : 
Die Reformbestrebungen Papst Had-
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rians VI . . . (Historisches Taschen- 
buch 1 8 7 5 .) ;— Bemer H. : Hadrian
VI. . . . (1876 ) ; —Höfler: Kari V. 
und Adrián VI. (1876 ) — U. a : 
Papst Adrián VI. (1880.); — Le- 
p it ié : Adrién V I.(1880 ); — Mar- 
chesi: Papa Adriano VI. (1882.); 
— Baumgarten : Geschichte Kari V. 
(II. k. I. fele, 1886.)

Advent. (Advenio, latin igétől 
származik.) E néven nevezzük a ka
rácson előtti négy hetet, mint elő
készületet a Jézus születése emlék
ünnepéhez. így előzi meg a husvétot 
a böjti időszak. Az advent ünneplésé
nek első nyomai a VI. században ta
lálhatók meg. A görög egyházban ez 
ünnep napjainak számát 40-re ter
jesztették ki, mig a latin egyház s 
a protestantizmus is négy vasárnapot 
ünnepel meg, melyek közül az első 
az egyházi év kezdetét is jelzi. T.

Adventisták, prot. felekezet An
golországban és az Egyesült államok
ban. Leginkább chiliasta felfogásuk 
jellemzi őket, de egyes kisebbrendü 
elvi eltérések miatt többször állott 
be köztök szakadás. Alapitója a fele- 
kezetnek Miller Vilmos volt e század 
harminczas éveiben.

Advocatiae ju s , 1. Jura circa 
sacra.

Advocatus diaboli (lat.), an
nak a czime, aki a kanonizálási el
járás alkalmával a sátán nevében 
kifogásokat támaszt a „menny ügy
védje “ által pártolt halottnak a bol
dogok sorába iktatása ellen. L. Ka- 
nonisatio.

Advocatus (vagy defensor) ec- 
clesiae (lat.), egyházvedő, kinek a
8. század közepétől az volt a fel
adata, hogy valamelyik kolostort vagy 
püspökséget a törvényszék előtt kép
viselje (ezért causidicusnak is nevez
tetett), azt minden támadás ellen 
védelmezze (ezért tutornak, defensor- 
nak, patronusnak is neveztetett). De

mikor e védők, kik közé a kolostor 
előkelő alapítói, gyakran grófok és 
herczegek is tartoztak, a rájok bízott 
egyházi intézmények fölött gyakran 
zsarnokoskodtak, ezek a 11. század

é

óta az általok nyújtott védelmet, a 
mennyire lehetett, kerülni iparkod
tak, vagy pedig a védő jogainak szo
ros körülírása mellett vették igénybe. 
Az egyetemes egyház védője gyanánt 
a császár szerepelt. V. ö : Waitz : 
Deutsche Verfassungsgeschichte. (VII.
k. 1876.)

A ed es iu s , 1. Abessyniai egyház.
A oon, (gör. szó), voltaképen kor

szak, időszak, de — kivált többes szám
ban (aeonok), nemkülönben ebben az 
őskeresztyén kifejezésben : az aeonok 
összes aeonjain keresztül (per orania 
saecula saeculorum) — az örökké
valóságot is jelenti.

Aepinus János, (tulajdonképen 
Hoeck), szül. 1499. a brandenburgi 
őrgrófságban. Mint a reformáczió hí
ve, Wittenbergben tanult. 1529 ham
burgi prédikátor, 1532. ugyanott es
peres lett. Hivataltársával, Garcaeus- 
sal vitába keveredett a felett, hogy 
Krisztus pokolra szállása a megaláz
tatás állapotához számitandó-e, avagy 
a felmagasztaltatáséhoz ? A községi 
elöljáróság az utóbbi álláspontján 
levő Garcaeust s párthiveit a város
ból kiutasító. Aepinus mh. 1553. 

Aepinusi vita, 1. Aepinus.
Aerius, presbyter volt Pontusnak 

Sebaste nevű városában (355.). Egy
házi szakadást okozott, mert — jól
lehet asceta volt — addigi barátjával, 
Eustathius püspökkel szemben az elő
irt böjtök, a nőt'denség túlbecsülése, 
a halottakért való könyörgés, vala
mint a püspököknek a lelki életet 
illető kiváltságaik ellen szót emelt. 
Minthogy a protestánsok hasonló ki
fogásokat támasztottak a kath. egy
ház ellen, az aériusi eretnekséggel ők 
is gyanusíttattak.
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Aethiopiai egyház, 1. Abessy- 
niai egyház.

A e tiu s , 1. Ariusi viszály.
Affectiones. E többes számú la

tin szóval jelöli a régi luth. hittan 
azokat a tulajdonokat, melyek azt 
igazolják, hogy a szentirás isteni ere
detű s igy minden más irodalmi mű
nek fölötte áll. E tulajdonok: auctori- 
tas, perspicuitas, perfectio vagy suf 
ficientia, azaz: tekintély, világosság 
és tökéletesség. L. Szentirás hiteles
sége, Analógia fidei, Hermeneutika, 
Integritás és Testimonium Spiritus.

Affinitás Hat. =  sógorság) 1. Há- 1 
zassági akadályok.

Agape (gör. =  szeretet; magyar 
elnevezése : szeretetvendégség), az első 
keresztyének ama közös étkezéseinek 
neve, melyek a gyülekezetét egybe
fűző szeretet bebizonyítására és érvé
nyesítésére tartattak s az úrvacsorája 
ünnepélyességével érték el tetőpont- 
jokat. Mint esteli s zárt összejövete
lek, felkölték a pogányok gyanúját ; 
de később az egyház kebelében is 
vesztének tekintélyökből, és pedig 
attól fogva, hogy slí úrvacsorája el
választatván tőlök, a reggeli isten- 
tisztelethez csatoltatott. A lassanként 
szegények és betegek táplálásává vál
tozott, vagy lakmározassá fajult aga- 
pékat a negyedik századon kezdve az 
egyházi atyák és zsinatok egyre eré
lyesebben támadták s végül egészen 
megszüntették. Újabb időben a herrn- 
hutiak ismét felújították, amennyiben 
— főleg sátoros ünnepeken — imád
kozás és éneklés közben theát és sü
teményt vesznek magokhoz,

Agapetus, két pápa neve. I. 
Agapetus (535 — 536.), midőn a ke
leti gótok királya, Theodahad Kon- 
stantinápolyba küldő, hogy I. Justi- 
nianus császárral a békét megkösse, 
ez alkalmat egyúttal arra használá, 
hogy a monopliysita érzelmű Antlii-
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nus, konstantinápolyi patriárkhát a 
császárnál bepanaszolja s letételét ki
eszközölje, — II. Agapetus (946 — 
955.) I. Ottó császárt Italiába hivá, 
hogy II. Berengart legyőzze. Róma 
fölött akkortájban — mint princeps — 
Alberich uralkodván, a pápa hatalma 
az egyházi államban igen csekély volt. 
V. ö. Köpke és Dümmler: Kaiser 
Ottó dér Grosse (1876.)

Agatho, pápa (678— 681.) tevé
keny részt vett a monotheleta vi
szályban. L. Monotheleták.

Agenda. Ez volt a czime a régi 
egyházban az egész istentiszteletre, a 
középkorban főként a misére vonat
kozó cselekmények jegyzékének, ugyan
csak ezt a nevet viselte nagyritkán 
a reformáczió előtt a templomi iraád- 
ságos és szertartásos könyv (a közép
korban inkább sacerdotale, manuale, 
rituálé) is, mig a prot. egyházak már 
rendesen igy ne vezték e tartalmú köny
veiket, azonban a templomi szertar
tásokra tartozó rendszabályokat nem 
mindig. A luth. egyházban volt a 
16. században olyan agenda s temp
lomi rendtartás is (a brandenburgi 
1540, az ausztriai 1571-ből), mely 
szorosan a r. kath. egyházéhoz csat
lakozott; volt olyan is, (a poroszor
szági 1525., a braunschweigi 1528. 
stb.) amely a Luther „Formula 
missaeu (1523 ) ez. müve álláspont

j á t  fogadta el s volt olyan is, (a 
württembergi 1536. s 1555-ből, a 
pfalczi 1554-ből stb.) mely a refor
mátus színezetet s jelleget viselte 
magán. A reformált egyházban a 1 6. 
században voltak zwinglianus és kálvini 
jellegű agendák s szertartási könyvek. 
Amazok közül híres 1529-ből a züri
chi s bázeli, emezek közül különösen a 
genfiek (1536, 1541. stb.). Német
országban ugyancsak a 16. század
ban unionális irányzatú agendával is 
találkozunk, ilyen a pfalczi 1563- 
diki s a hesseni 1566. és 1573-iki.
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— Az angol püspöki egyházban is 
ilyen jellegű a „Comraon Prayer 
Book“ ez. hivatalos agenda A 18. 
század vége felé a német prot. egy
háznak agendás könyvei is a felvilá
gosodás és rationalismus szolgálatába 
álltak, amivel szemben aztán mozga
lom indult meg a reformáczió kora
beli istentiszteleti szokásokhoz és for
mulákhoz való visszatérés érdekében. 
E törekvés az 1822. évi porosz 
agendával kezdődött, melyet több 
más hasonló irányú követett. A többi 
nemzetek protestáns egyházainak szin
tén mind önálló fejlődésü agendáik s 
ezek szerint külön istentiszteleti szer
tartásaik vannak, melyek azonban lé
nyeges vonásokban alig térnek el egy
mástól, annyival inkább, mert például 
a holland ref. egyház a pfalzi rendtar
tást fogadta el s igy az övé is mond
hatni közös alapon épült fel a német 
egyházéval. V. ö. Richter: Evange- 
lische Kirchenordnungen des 16.Jahr- 
hunderts (I—II. k. 1846); — Ja -  

coby : Die Liturgik dér Reformátorén 
(I—II. k. 1871 — 1876.); Harnack
T .: Praktisehe Theologie. (I. k.
1877.) T.

A magyarországi kath. egyháznak 
a római rituálé (1. e.) behozataláig 
használt szertartáskönyvei közül a 
legkiválóbb helyet a Telegdi Miklós 
által „Agendarius“ czimmel többször 
kiadott munka foglalja el.

A magyar protestáns egyház kez
dettől fogva kiváló gondot fordított 
az istentisztelet rendjére s úgy egye
sek művei, mint zsinati végzések 
gyakran adtak utasításokat egyes 
szertartások végrehajtásának módjára 
nézve. Rendszeres agendái közül leg
első a Honter Jánosé (német, 1547.) 
és a Heltai Gáspáré (1559.), mely
nek némely intézkedése még élénken 
emlékeztet a katholicismusra. Azután 
következett a Melius Péteré (1568.) 
és a Károlyi Péteré (latin, 1570.),

melyek már egészen a Kálvin szelle
mének hatása alatt állanak, majd a 
Beythe Istváné (1582.), amelyen tel
jesen visszatükröződik szerzőjének az 
a kényes helyzete, mi abban az 
időben még akadályául szolgált nyílt 
állásfoglalásának s közvetítésre kény- 
szeritette ennek hátrányaival együtt, 
de előnyei nélkül, amennyiben a vele 
később szemben álló luth. érzelmű 
lelkészek szükségét érezték külön 
agenda kiadásának, mely aztán rö
vid időn két kiadást ért (1598.,
1612.). A 17. század első felében 
kicsiny időközben jelent meg két, tel
jesen ref. szellemű agenda, úgymint 
a Samarjai Jánosé (1636.) és a Mi- 
lotai Nyilas Istváné (1621.), mely 
aztán számos kiadást ért, úgy ebben 
a században, mint a következőben, 
miután az erdélyi egyházkerület a 
maga számára 1680. át is dolgoz
tatta. Ez alatt az ev. egyház részére 
1650. jelent meg egy agenda, mely 
sokáig társ és utód nélkül maradván, 
a 18. század elején a változott vi
szonyoknak már nem felelt meg. 
Ezért buta meg 1707. a rózsahegyi 
zsinat a püspököket, hogy három 
(magyar, német és tót) nyelven egy
azon tartalommal agendát szerkesz- 
szenek. De ez akkor több oknál fogva 
nem teljesülhetett s csak 1789. jelent 
meg mind a három nyelven egy-egy 
külön luth. agenda. Az erdélyi (szász) 
egyházkerület, melynek kebelében már 
1653. uj kiadásban jelent meg egy né
metnyelvű agenda, 1748. szintén újra 
dolgoztatott ki egyet. Megelőzőleg 
(1733.) adta ki Zoványi P. György a 
ref. egyház számára készített agendá- 
ját.mely azonban nem tudott tért hó- 
ditni s csupán a felsőmagyarországi 
szlávajku ref egyházközségekben tar
totta fenn magát állandóan, melyeknek 
használatára Spáczai András fordította 
le. A Zoványiéhoz hasonlóan a kor 
viszonyai miatt szintén rövid életű

i
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agenda volt a Kármán Józsefé is 
(1787.) Ezzel csaknem egy időben 
látott napvilágot a Kiss Gergely ha
sonló czélu műve, mely a Milotai- 
féle agendával másfélszáz évig élt 
erdélyi kerület megbízására készült, 
de amelyet szerzője közbejött halála 
után, először nem a megbízó kerület, 
hanem Szerencsi Nagy István bocsá
tott közre, mig az erdélyi kerület 
csak akkor (1820.) rendelte el an
nak újra való kiadását, amikor a 
dunamelléki kerület Göböl Gáspár 
(1806.), a tiszáninneni pedig Láczai 
Szabó József által (1814.) kebelbeli 
egyházaiknak már elkészíttették agen- 
dáikat. Ugyanez időtájban (1831.) a 
dunántúli ev. kerület is adott ki 
agendát, mely valószínűleg a többi 
kerületekben is tért foglalt Legújabb 
agendák, melyek mindannyian hasz
nálatban vannak ma is: a Révész 
Bálinté, a Vadas József és Nagy Pé
ter által közösen irt, a Fördős La
josé, a Ferencz Józsefé, a Gyurátz 
Ferenczé s végül a Czékus István és 
Karsay Sándor neve alatt az ev. 
egyház használatára készült agenda.
V. ö Lumpé-Ember : Hist. eccl. ref. 
in Hung. 699— 725. 1. és Mitrovics 
Gyula: A keresztség szertartásának 
történeti fejlődése (Spataki Lapok.
1888. 48— 51. sz.)

A g e n d a -v ita  a porosz udvari 
agenda behozatala által okoztatott
1822. Részt vettek benne nemcsak 
a legjelentékenyebb theologusok, mint 
például egymással ellenkező állásponton 
Schleiermacher «1. e.) és A ugusti (1772 
— 1841.), hanem maga a király, III. 
Frigyes Vilmos is. Schleiermacher a 
király ama püspöki jogát támadta 
meg, mely szerint liturgiái rendsza
bályokat léptethetne életbe. E vita 
képezé a legközelebbi okot az ó-lut
heránus egyház alakulására.

A geilS  (vallásügynök) volt az el- 
nevezésök a magyarországi két pro

testáns egyház ama, rendszeres al
kalmazásuk után fizetéssel ellátott 
hivatalnokainak, kik 1721.-en kezd
ve, először a Pesten összeült vallás
ügyi bizottság előtt, a különben ál
landóan ugyanott székelő, protestáns 
urakból álló választmány megbízásá
ból képviselték egyházaik érdekeit, 
később pedig királyi engedélylyel úgy 
a bécsi udvari kanczelláriánál, mint a
m. kir. helytartótanácsnál az volt a 
kötelességök, hogy az oda intézett 
kérelmednek útját egyengessék, sike
rét lehetőleg biztosítsák, a dikaste- 
riumi előadókat informálják és a pro
testánsok támogatására megnyerjék, 
az ott tárgyalt ügyeket figyelemmel 
kísérjék s általában mindent elköves
senek a protestnntismus elleni táma
dások gyöngitésére és a protestáns 
érdekek elősegítésére. A helytartó- 
tanács 1728. megtiltotta ugyan, hogy 
a protestánsok ágenseik fizetésére 
pénzt gyűjtsenek, de azért egyfelől az
1734. évi bodrogkereszturi ref. kon- 
vent, másfelől az 1735. évi pesti 
luth. értekezlet intézkedett az ágen
sek elég tekintélyes, de nem ponto
san kapott fizetésének fedezéséről is. 
Az ágenseket, kik néha egy személy
ben mindkét egyház ügyeinek vitelé
vel foglalkoztak, valamennyi kerület 
ellátta megbízó levéllel, hogy nagyobb 
tekintélyük legyen. Az erdélyi kan- 
czelláriához a hozzája tartozó erdélyi 
prot. egyházak ügyeik vitelére szintén 
küldtek Bécsbe ágenseket és pedig már 
jóval előbb, mint a magyarországiak, 
ügy a pozsonyi, illetve a budai, mint a 
bécsi ágensek kötelesek voltak meg
bízó egyházok elé időnként jelentést 
terjeszteni a hozzájok utalt ügyek 
állásáról. Az 1848 —1849 napok 
után a prot. egyházak is teljes elnyo
matás alatt sinlődvén, az ágensi hi
vatal, melynek ez időben semmi czélja 
nem lehetett, szintén szünetelt. A hely
tartótanács újra szervezésével ismét
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szükségesnek látszott azt Budán visz- 
szaállitni, de az alkotmányos korszak 
beköszönte s ezzel a protestantismus 
szabad mozgása teljesen fölöslegessé 
tette.

A g ll István, unit. püspök, szül. 1709. 
Sepsi Szentkirályon; tanultszülőhelyén, 
azután a kolozsvári unit főiskolában. 
1734. közköltségen külföldre külle
tett. Három évet töltött Amsterdam
ban, honnan visszatérvén, 1738-tól 
a kolozsvári unit. collegium tanára 
volt. 1754. generális nótáriussá, 1758. 
püspökké lett. Mh. 1786. jan. 21. 
Mint tanár, sikeresen működött úgy 
az iskolában, mint Íróasztala mellett. 
Művei azonban egynek kivételével mind 
kéziratban maradtak. Ezek többnyire 
theologiai, de részben egyéb tartal
múak is; a legkiválóbb a „Theolo- 
gia ckristianaa ( I —Y. k.) Nyom
tatásban megjelent munkája: Halotti 
beszéd Dési Judith asszony felett 
(Szívben elrejtett ember stb. czira- 
mel.) Kolozsvár, 1770. — Kiadta 
elődjének, Szentábrabámi Lombard 
Mihálynak Summa universae theo- 
logiae christianae secundum unitari- 
os“ ez. kétkötetes művét. — V. ö .: 
Jakab Elek: Ágh István, unitárius 
püspök élete és kora. (Keresztény 
Magvető". 1882.)

Á g n e s  (Szent), a legenda szerint 
egy szép keresztyén nő volt Rómá
ban. a Diocletianus idejében, aki visz- 
szautasitván a római városi helytartó 
fiával való házasságot, egy nyilvános 
házba vitetett. De minthogy dicsfény 
vette körül fejét, itt is érintetlen 
maradt, s mint boszorkány nemso
kára lefejeztetett. A jelképe bárány. 
A Porta Pia előtti Ágnes-templom- 
ban emléknapján, jan. 21-én bárá
nyokat áldoznak, melyeknek gyapjá- 
ból uj püspökök beiktatásához a pal- 
liumokat készitik.

Agnus Dei (lat. =  isten bárá
nya), Jézus Krisztus elnevezése Ján.

| I. 29. szerint. A katli liturgiában 
egy ima neve, melyet Nagy Gergely 
rendeletéből mise közben kevéssel a 
communio előtt mond az áldozár s 
mely háromszor való ismétléséből áll 
e szavaknak: „A. D., qui tollis pec- 
cata mundi, miserere nobis!“ (isten 
báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
könyörülj rajtunk!), utoljára pedig ez
zel végződik: „Da nobis pacem!u (Adj 
nekünk békeséget!) A zenés misé
ben az utolsó (hatodik) részletet ké
pezi. A. D.-riek hívják továbbá a 
húsvéti gyertyák maradékából Rómá
ban készített bárányalakokat is, me
lyeket a pápa, uralkodásának első és 
hetedik évében megszentel és kioszt. 
Általában A. D. az a zászlókon, ér
meken stb. látható bárányalak, mely
— rendesen győzelmi zászlóval ellátva
— Krisztust jelképezi.

Ag()bard,lyoni érsek(814 — 840.)
ellensége volt az adoptianismusnak és 
a képtiszteletnek. Szakított kora elő
ítéleteivel, midőn irataiban megtá- 
madá egyfelől az istenítéletet, kivált 
a párbajt, másfelől azt a balvéle
ményt, hogy mennydörgés és jégeső 
elő volna idézhető varázslás által. 
Y. ö .: Enge: De Agobardi Archie- 
piscopi Lugdunensis cum Judaeis con- 
tenDone (1888); — Marclcs : Diepoli- 
tisch-kirchliche Wirksamkeit des Erz- 
bischofes A. von Lyon (1888).

Ágostai Dávid, mystikus iró és 
Németországon egyike a Ferenczren- 
diek legkorábbi tanítóinak, előbb Re- 
gensburgban, 1243.-tól Ágostában élt. 
Tanítója és barátja volt Regensburgi 
Bertboldnak. Mh 1272. Számos la
tin munkáján kivtil, melyek közül 
egyháztört. tekintetben a „De haeresi 
pauperum de Lugdunow czimü igen 
nagy becscsel bir, több németnyelvű 
ascetikus irányú műve is maradt, igy 
„Die sieben Yorregeln dér Tugendtt, 
„Christi Leben unser Yorbild“, „Dér 
Spiegel dér Tugend“. Y. ö. Preger:



Gesch. dér deutsclien Mystik im Mit- 
telalter (I. k. 1874.)

Ágostai hitvallás (ConfessioAu- 
gustana), legkiválóbb symbolikus köny
vök a lutheránusoknak, melyet az 
Ágostában (Augsburg) tartott 1530. 
évi országgyűlésen az evangélikusok 
hitvallásaként nyújtottak át a csá
szárnak. Az ágostai hitvallás elkészí
tésére a császárnak az országgyűlés
hez intézett ama leirata szolgáltatott 
alkalmat, melyben egyebek közt az 
evangélikus hitnek egy minél jellem
zőbb összefoglalását követelte, mint 
a megkezdendő tárgyalások alapját. 
János, szász választó fejedelem, kit a 
császár felhívott, hogy személyesen 
megjelenjen az országgyűlésen, a csá
szár e felhívásának vétele után (már- 
czius 4.) azonnal megbízta witten
bergi theologusait: Luthert, Melanch- 
thont, Jónást, Bugenhagent, hogy ál
lítsák össze számára a leglényegesebb 
hitczikkeket. — Át is adták neki 
Torgauban a tizenöt torgaui czikket, 
melyek a Marburgban 1529. egye- 
sitett hit- és uniói-czikkekkel lénye
gükben azonosak. (V. ö. Brieger: 
#Die Torgauer Artikel“ a „Kirchen- 
geschichtliche Studien Reuter gewid- 
metM ez. könyvben. II. kiad. 1890.) 
Ezeket és a Luthertől készített 17. 
schwabachi czikket vette aztán kezé
hez további kidolgozás végett Melanch- 
thon, ki a választó fejedelmet Spala- 
tinnal és Jónással az országgyűlésre 
kisérte, mig Luther, akinek — mi
vel átok és száműzetés alatt állt, — 
az országgyűlés színhelyén nem volt 
szabad megjelennie, Koburgban ma
radt, hogy tanácsával és segítségével 
elég közel legyen. A máj. 2— 10. 
terjedő rövid időközben Ágostában 
irámeg Melanchthon „Apológia" czim- 
mel a hitvallást, miután a császárhoz 
intézett előszót már Koburgban el- 
készité Lutherrel. Május 11.-én küldte 
el a kéziratot Luthernek jóváhagyás

végett, aki aztán máj. 15.-én tet
szésének nyilvánításával, de egyszers
mind azzal a megjegyzéssel küldé 
vissza, hogy ő nem volna képes oly 
halkan lépegetni. Mikor a császár jun. 
15. megtartván bevonulását Augs- 
burgba, megnyitá az országgyűlést, s 
az evangélikus fejedelmeknek és ren
deknek kiadá a rendeletet, hogy hit
vallásukat a második ülésen, junius 
24-én benyújtsák: János választófe
jedelem az ezt megelőző napon elo- 
terjeszté hitsorsosainak az „apologiáta , 
melyet úgy ő és György, branden
burgi őrgróf; Ernő, luneburgi her- 
czeg; Farkas, anhalti fejedelem : mint 
Nürnberg és Reutlingen városok alá is 
írtak. Ezek a városok pedig : Strass- 
burg,Konstancz, Memraingen és Lindau, 
miután hiába fáradoztak azon, hogy 
az úrvacsorájának enyhébb fogalma
zására bírják Melanchthout, aki kü
lönben egészen a katholikusokkal való 
megegyezésre törekedett, — és mi
után elvettetett amaz indítványuk, 
hogy az úrvacsorájáról szóló czikk 
kivételével bocsáttassák aláírásra a 
hitvallás: megtagadták az aláírást s 
megkisérlék a császárnak egy külön 
23 czikkből álló hitvallást adni át, 
amelyet Capito és Bucer dolgoztak 
ki Ágostában, előtérbe az iráselvüsé- 
get állitván. E „confessio tetrapoli- 
taná“-t azonban nem maga a császár, 
hanem alkauczellárja vette át. A nagy 
tanácsteremben tartott junius 24-iki 
ülésen az ágostai hitvallás kitűzött 
felolvasása a protestánsok óhajtása 
ellenére nem történt meg, mivel el
leneik féltek a nagyobb nyilvánosság
tól s épen azért az, a császár szál
lásának, a püspöki palotának kápol
nájában másnap tartandó gyűlésre 
halasztatott. Ekkor előléptek a szász- 
országi kanczellárok, Brück György 
és dr. Beier Keresztély, amaz a la
tin, ez pedig a német szöveggel, s a 
császár kénytelen volt az utóbbi fel-
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olvasását megengedni. A felolvasás 
végeztével maga a császár vette ke
séhez mindkét példányt s közűlök a 
latint magánál tartá, a németet el
lenben átadá a mainzi választófejede
lemnek.

A confessio két részre oszlik. Az el
sőben huszonegy czikken át a schwa- 
bachiak alapján az evangélikus tant 
oly módon fejti ki, hogy a katholikus 
tanfogalomhoz való lehető közeledés 
mindvégig felismerhető ra jta ; a hit
vallásnak az egyházi atyák tanításá
val való összhangzására mindenütt 
reámutatni igyekszik. Nem kevésbbé 
engesztelékeny a második rész, mely 
a torgaui czikkek nyomán hét feje
zetben az eltávolitandó visszaélések
ről beszélvén, az úrvacsorájának egy 
szin alatti vételét, a papok nőtelen- 
ségét, a misét, a gyónást, a papi 
rendek közti különbséget, a szerze
tesi fogadalmakat s a püspöki hatal
mat tárgyalja. A császárhoz intézett 
előszó az egyetemes zsinatra való 
hivatkozással záródik.

Az ágostai hitvallást a császár 
rögtön átadta a kath. theologusok- 
nak, u. m. Ecknek, Fabernek, Coch- 
laeusnak és Wimpinának, még pedig 
azzal a felhívással, hogy czáfolatot 
készítsenek reá, ami azonban oly 
esetlenül és ügyetlenül ütött ki, hogy 
a császár a neki átadott példányt 
haragosan összegyűrte. Nem sokkal 
értékesebb átdolgozása aug. 3-ig ké
szült el, amikor is a császár titkára 
Schweiss A. felolvasván azt a pro
testánsok előtt, egyúttal megrendelte 
nekik, hogy ahhoz tartsák magokat, 
ám e „confutatio confessionis“ lemá
solását még sem engedte meg. (V. ö. 
Lammer értekezését a „Zeitschrift 
für historische Theologieu 1858. évi 
évi folyamában.) Miután azonban a 
felolvasás alatt nehány prot. theolo- 
gus jegyzeteket csinált, ezek alapján 
Melanchthon mindjárt készített ki

merítő czáfolatot, mely az ágostai 
hitvallás apológiája (1. e.) néven is
meretes. Az ágostai hitvallás közjogi 
tekintetben igen nagy jelentőségre 
tett szert, amennyiben a későbbi 
időkben alapjául szolgált valamennyi 
egyházpolitikai tárgyalásnak és úgy a 
passaui szerződés, mint az ágostai és 
wesztfáli béke a szerint állapíttatott 
meg, amit az ágostai hitvallás foglal 
magában. Amennyiben maga Kálvin 
és a német reformátorok is elfogad
ták az ágostai hitvallást, annyiban az 
a lutheránusok hitvallásából általában 
véve a protestánsoké is lett. Csak
hogy ez csupán a változott ágostai 
hitvallásra nézve áll.

Melanchthon ugyanis nem szűnt 
meg az általa szerzett ágostai hit
vallást saját szellemi tulajdonának 
tekinteni és miután annak latin és 
német kiadásáról még 1530. az or
szággyűlés tartama alatt gondosko
dott, s ezeket 1531. uj is követte, 
az 1540. után következett kiadások
ban, módosult tanfogalmaihoz képest 
az egyes tételeken, főleg az úrvacso
rája kérdésében változtatásokat esz
közölt. Ezért mondatik az 1531. ki
adás változatlannak (invariata) szem
ben az 1540. évivel, mely változott 
(variata) nevet visel. A kettő közti 
különbségre kezdetben senki sem 
ügyelt; idő múltán azonban a szi
gorú lutheránusok (flacianusok) a 
variata érvényességét támadni kezd
ték s 1561. az 1531. évi kiadást 
minden változtatás nélkül újra lenyo
matták, az 1576. évi lichtenbergi 
konvent pedig nyilán kijelenté, hogy 
a változatlan ágostai hitvallást te
kinti a lutheri egyház hitvallásának. 
Az aztán ennélfogva fel is vétetett a 
concordia-könyvbe, a nélkül azonban, 
hogy ez által a variata közjogi ér
vénye megingott volna, sőt némely 
helyeken, mint például Brandenburg
ban, később épen a variata nyilvá-
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níttatott érvényes hitszabályozónak. 
(Y. ö. Plitt: Einleitung in die Au- 
gustana- I— II. k. 1867— 68.; — 
Zöckler: Die A. K. kistorisch und 
exeg. untersuckt. 1 8 7 0 .;— Birck: 
Melanchthons politiseke Stellung auf 
dera Reickstage zu Augsburg és Brie- 
ger : Beitráge zűr Geschichte des 
Augsburger Reiclistages von 1530., 
mindkettő a Zeitschrift für Kirchen- 
gescbicbte 1887. és 1890. évi folya
mában. )

A „Repetitio confessionis augusta- 
nae saxonica“ újabb hitvallási irat, 
melyet szintén Melanchthon dolgozott 
ki 1551 a tridenti zsinat elé tér- 
jesztés czéljából s amelyet majdnem 
az összes német tartományok appro- 
háltak és aláírtak.

Magyarországon a protestánsok 
mindjárt legelső, 1545. évi zsinatai- 
kon. úgy Medgyesen, mint Erdődön, 
általánosságban az ágostai hitvallást 
fogadták el saját hitvallásuk alapjául 

r és pedig annak változatlan alakját.
A későbbi lutheránus zsinatok szin-

-

tén gyakran hangoztatták ehhez való 
ó̂ó̂ u  ragaszkodásukat. Magyar nyelven a 

C4*,//iS(/ maga egészében mindamellett is csak
1839-ben jelent meg Kassán, Agonás 
Sámuel ev. lelkész fordításában, noha 
már a 17. század első felében is le
fordította Lethenyei István, akinek e 
dolgozata azonban kéziratban maradt

Ágostai hitvallás apológiája
(Az), symbolikus könyve a luth. egyház
nak, védőirat az ág. hitv. mellett, szem
ben ennek császári parancsra készült 
kath czáfolatával. Melanchthon irta 
a confutatiónak részint Írásbeli jegy
zetekben megőrizett, részint emléke
zetében tartott állításai ellen ; a kéz
iratot ugyanis az ev. rendek nem 
kaphatták kezökhöz. Az ág. hitv. 
apológiáját 1530. szept. 22. vitték



17

pelagianusokat és seraipelagianusokat, 
kiknek legyőzése egyúttal biztosította 
uz áfrikai szellem fölényét nyugat 
többi egyházai felett. Á. hire az 
egész keresztyénségben elterjedt. Meg
halt Hippóban, midőn épen a van
dálok ostromolták e várost, 430. aug. 
28. Tetemeit hosszú időn át a pá- 
viai Péter-templomban őrizték, 1842. 
októberében pedig a pápa engedélyé
vel Algierba vitték, hol a franczia 
püspökök által Hippó romjain felál
lított Ágoston-emlék mellé helyezték 
el. A római egyház szentként tiszteli. 
Tagadhatatlan, hogy az egyházi atyák 
közt Ágostonnak volt nyugaton leg
nagyobb tekintélye, részint azon kö
vetkezetességnél fogva, amelylyel a 
kath. egyház érdekeit úgy a theolo- 
giában, mint a gyakorlatban szemmel 
tartotta, részint a speculativ és mys- 
tikus elemeket sajátságosán feldolgozó 
elméjének mélységénél fogva. Ezért 
nemcsak a középkori kath. scholas- 
tika atyjának mondhatjuk, de azt is 
el kell ismernünk, hogy Luther és a 
reformátorok általában oly sokat ta
nultak tőle, mint egytől sem, az egy
házi atyák közül. A manichaeismus, 
pelagianismus és donatismus túlzásai 
ellen folytatott harczában igyekezett 
a helyes középuton maradni. Az ál
lamot a bűn hatalmával hozta ösz- 
szeköttetésbe, s ez alapon azt kivánta, 
hogy az állam ismerje el az egyház 
fensőbbségét. Ez volt mérvadó a pá
paságnál a két intézmény egymáshoz 
való viszonyának felfogására nézve. 
(V. ö. M irbt: Die Siellung Augustins 
in dér Publizistik des Gregorianischen 
Kirchenstreits. 1888,) Ágostonnak szi
gorúsággal és önmegtagadással megirt 
önéletrajza a többször kiadott „Con- 
fessionum libri X III44, mig „Retra- 
ctionum libri I I .u ez. művében saját 
műveinek enyhébb bírálatát adja. Kü
lönben 93 műve van 232 könyvben, 
melyek közt „De doctrina christiana

libri IV.U, „De trinitate libri XV.“ 
és „De civitate Dei libri XXII u a 
legfontosabbak. Műveinek használható 
gyűjteménye megjelent Párisban, 1679 
— 1700. I .—XI. rész 8 kötetben és 
1836—40. 22 kötetben. Magyaror
szágon szintén kiadták több művét, 
nehányat épen magyar fordításban is, 
igy például „Vallomásait44, az „Isten 
városáról irt könyvét44 s a „Lélek
nek istennel való magános beszélge
tését^ melynek különböző időkben 
több fordítója akadt, a többi közt 
még a protestáns Erdődi János is, 
ki 1689. Debreczenben adta ki. 
Nevezetesb életirói : Possidius : Vita 
Augustini, (művei legtöbb kiadásá
ban), továbbá Wiggers: Versuch einer 
pragmatischen Darstellung des Augus- 
tinismus u. Pelagianismus (1831— 33. 
2 k.) Bindernann (1844 69, 3 k.),
Dorner (1873.), Bohr inger (1877 — 
78. 2 k.) Reuter (1887.), Kulcula : 
Die Mauriner-Ausgabe des A (I—II. 
r. 1890.); Kiihner: Augustins An- 
schauung (1890.) ; ftlitrovics Gyula: 
Pelagius és Augustinus (Spataki Fü
zetek, 1867.) R.

Á g o s to n , az angolszászok apos
tola, I. Gergely pápa parancsából 39 
benczéssel együtt útnak indulva, Kenti 
Ethelbert király udvaránál a kér. ki
rályné, Berta kö benjárására szívesen 
fogadtatott s egyúttal engedélyt nyert 
az evangélium hirdetésére. Egy év 
múlva Ethelbert király népe legna
gyobb részével fölvette a keresztsé- 
get. Ágoston a következő évben Fran- 
cziaországban az angolszászok érsekévé 
szentelteték s visszatérvén, Canterbury- 
ben vett lakást. Térítése eredményét 
nem kevéssé csökkentette azon kor
látoltsága és merevsége, amelylyel a 
régi brit egyház püspökeire a ró
mai kultuszforraákat ráerőszakolta. V. 
ö. Bassenge : Diu Sendung Augus
tins zűr Bekehrung dér Angelsachsen 
(1890.). R.

2
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Ágostonrendiek ( =  augustinu- 
sok) a kath. egyháznak negyedik és utolsó 
nagy kolduló-rendje, mely több olasz- 
országi remetetársaságnak, mint a jam- 
bonitáknak,brittinianusoknak stb. egye
süléséből keletkezett, s amelynek IV. 
Incze 1243. decz. 16. és 1244. jan. 
17. szent Ágoston szabályait adá. A 
rendnek további fejlesztését 1256. 
egy római káptalani gyűlés határozta 
el, IV. Sándor pedig 1256. ápr. 
13. jóváhagyta. Ágoston szabályai, 
melyek egyébiránt semmiesetre sem 
tőle származtak, hanem — nem tud
ható, mikor? — az ő beszédeire és 
leveleire való tekintettel állíttattak 
össze, sokkal enyhébbek, mint a fran- 
ciscanusokéi, dominicanusokéi és a 
későbbi rendekéi. Noha azok megen
gedik a rendnek ingatlanok bírását, 
V. Pius 1567. mégis a koldulóren- 
dek közé helyezte e z t; más pápák 
egyéb kiváltságokkal ruházták fel, így 
IV. Sándor 1257. a püspöki hatalom 
alóli mentességgel. A fegyelem ha
nyatlása itt is reformokat idézett elő, 
úgyszintén új congregatiók alakúlását. 
A 16. században 28, a 17.-ben 40 
tartománya volt a rendnek, melynek 
ezen kivtil még 13 congregatiója léte
zett. Az ntóbbiakhoz tartozott az úgy
nevezett szászországi is, melynek tagjai 
valának Staupitz és Luther s amely a 
reformáczió következtében fel is oszlott. 
A franczia forradalomkor befolyását 
és jelentőségét elveszité a rend; Por- 
tugalliában, Franczia-, Spanyol- és 
Németországban meg is szűnt. Ma
gyarországon sincsenek jelenleg ágos- 
tonrendiek, de régebben busz helyen 
is voltak ; apátságaik közül a budai 
és pápóczi valának a legnevezete
sebbek.

Az ágostonrendi apáczák régibbek 
a férfirendnél s a hippói apáczatár- 
sulattól származtatják magokat, mely
nek élén az Ágoston nővére állott. 
Egy kiváló előjogokkal felruházott

zárdájok 1177. alapíttatott Velenczé- 
ben. A rendnek egyik ágául tekint
hetők a mezítlábas ágoston-apáczák, 
kikből Spanyolországban négy congre- 
gatió van, melyek valamikor a 17. 
században szerveztelek. Fehér kabá
tot viselnek bőr-övvel és scapularium- 
mal, ünnepekre fekete ruhát s ugyanoly 
fátylat. Egy tertiarius rendjök is van 
az ágoston-rendieknek, sőt Ágoston 
szabályait követi ezenkívül még ne
hány női rend is, igy az annunciaták, 
salesianák, orsolyaszűzek stb. V. ö. 
Kolde : Die deutsche Augustiner-Kon- 
gregation (1879.) és Romák Már
ton : Memória provinciáé Hungaricae 
Augustinianaé antiquae (1778.)

A g ric o la  János, eredetileg Scbnei- 
der, születési helyéről eislebeni mes
ternek (magister islebius) is nevezte
tik. Szül. 1494., tanult és tanított 
Wittenbergben, hol szorosan Luther
hez csatlakozott, kit 1519. Lipcsébe 
kisért. 1525. a majnafrankfurti egy
házat szervezte s 1526.— 1536. eis- 
leb.ni lelkész és tanító volt. 1540. 
udvari lelkésznek ment II. Joachim- 
hoz Berlinbe s 1543. püspök lett. 
Hosszas, kiterjedt munkásságának a 
halál 1566. szept. 22. vetett véget. 
Lutherrel és Melanchthounal heves vi
tába keveredett amaz állítása miatt, 
hogy az új frigy korában a törvényt 
nem szabad többé prédikálni, mivel 
az igazi töredelemnek a hitből kell 
származnia. Már 1527. nyilvánitá ezt 
Melanchthonnal szemben, Luther rá
beszélésére azonban elállott tőle, de 
1537. ismét megujitá s miután Lu
therrel háromszor kibékült, és a har- 
czot mindig újra kezdte, 1540. II. 
Joachim kényszerité tételének vissza
vonására. Még nagyobb vihart támasz
tott az augsburgi interimmel (1. e.). 
Máskülönben kitűnő prédikátor, jeles 
ének-költő, derék akad. előadó és 
szorgalmas iró volt. Egyebek mellett 
commentart irt a Lukács-féle evan-
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geliumhoz s a nagy részében még 
kiadatlan monotessaronhoz, a négy 
evangélium emez összefüggő fejtege
téséhez. Német közmondások gyűjté
sével és magyarázásával a német iro
dalom történetében maradandó helyet 
biztosított magának. Y. ö. : Kawerau :
J. A. (1881.)

Agyasság (concubinatus), 1. Vad
házasság.

f

Ahasverus, a héber történeti 
könyvekben Xerxes, perzsa királynak, 
a keresztyén legendában pedig a 13. 
százai óta a „bolygó zsidónak** a neve.

t

Á h í t a t  az ember gondolatainak 
valamely tárgyra, különösen pedig Is
tenre s isteni dolgokra való irányu
lása abból a szempontból, hogy felül
emelkedjünk a végesen, a hétközna
pin és saját magunkon. A könyörgés, 
éneklés és nyilvános istentisztelet áhi- 
tatossági gyakorlat, - az áhitatos- 
sági könyvek pedig olyan iratok, 
melyek a vallásos áhitat érdekeit 
szolgálják s mint segédeszközök azt 
létesíteni igyekeznek. Régen az áhi- 
tatos11 jelző kitüntetés volt azokra, 
kik hivataluknál forrva az áhitat szol
gálatában állottak, aminők voPak az 
egyházi választó fejedelmek s a theo- 
logiai doktorok. Az áhitat elfajulása 
a vakbuzgóság és a kegyeskedés. T.

A h lfe ld  János Frigyes, a szigorú 
luth irány legismertebb egyházi szó
noka, szül. 1810. nov. 1. az anhalti 
Mehriugenben. 1834 gimn. tanár lett 
Zerbstben, 1837. igazgató Wörlitz- 
ben, 1838. lelkész Ó-Alslebenben,
1847. Halléban, 1851. Lipcsében.
1881. nyugalomba lépett s egyházi 
titkos tanácsos lett. Mh. 1884. már- 
czius 4. Számos prédikácziót adott 
ki, a többi közt az evangéliumi pe- 
rikopákról (X. kiad. 1880.), és az 
apostoli levelekben foglaltakról (III. 
kiad. 1877.), továbbá konfirmácziói 
alkalmakra és egy egyházi évkörre

való beszédeket, s ugyanazokat még 
a „Das Leben im Lichte des Worts 
Gottesw czimü gyűjteményben is. Y. ö .: 
„A., ein Lebensbild.w (1885.).

Ahriinán (zend nyelven = a  rossz 
indulatu), Zoroaszter vallástanában a 
sötétség és gonoszság megszemélyesí
tője, Ormuzdnak ellentéte. Magyar 
nyelvészek és történészek az ármány 
szót erre az ó-perzsa istenségre ve
zetik vissza.

A illy  (olv. Áji) Péter (Pierre d’ 
Ailly) sz. 1350. északi Francziaor- 
szágban, 1389-től YI. Károly király 
gyóntatója és a párizsi egyetem kan- 
czellárja, 1390. cambrai-i püspök, 
1411. bibornok lett. Részt vett a 
konstánczi zsinaton, hol előbb az egy
házi ellenzék feje s azon elv képvi
selője volt, hogy a zsinatok a pápa 
felett állanak; később mindinkább csak 
felületes egyházjavitást akart s a há
rom ellenpápa letétele után némi ki
látása volt rá, hogy a zsinat megvá- 

, lasztja pápának. A theologiában a 
mystika által igyekezett kárpótlást 
szerezni azért, amit mint nominalista 
hitszilárdságban veszített A transsub- 
stantiatio tana iránti kételyei Lut
herre is befolyással voltak. Meghalt 
1420. Y. ö. Tschackert, P. von A. 
(1877.) Salembier, P. de Alliaco 
(1886.) R.

Ajtai Abod Mihály a 18. század 
egyik legkiválóbb magyar prot. ta
nára. szül. Szárazajtán 1704. szep
tember 29. Tanult Marosvásárhelytt, 
Nagyenyeden és Szászvároson. 1727 
a Bethlen családnál, utóbb a Tele
kieknél nevelősködött. 1732. kül
földre ment. hol főleg Odera Frank 
furtban és Franekerben időzött. 1735. 
visszatérvén, a híres Bethlen Katának 
volt udvari lelkésze, amig 1737. vé
gén enyedi tanárrá választatott. E 
minőségében kiváló érdemeket szer
zett úgy az iskolának minden tekin-
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tetben való felvirágoztatása, mint kü
lönösen az oktatás rendszerének javí
tása körül, miért sok kellemetlenséget 
kellett kiállania úgy egyes tiszttársai, 
mint elöljárói részéről Ő küldte volt 
el Németalföldre Bőd Péternek csak 
imént megjelent egyháztörténelmét 
kiadás végett. 1775 nyugalomba lé
pett s a köv. évi nov. 16. mh. Je
lentékeny összeggel gyarapitáaz enyedi 
collegium alaptőkéjét. Munkái a gr. 
Teleki Zsigraond, gr. Bánffy Katalin 
Székely Lászlóné, Kendefy Gábor, br. 
Alvinczy Gábor, ifj gr. Bethlen Sámuel, 
Jósika Mózes, gr. Teleki Katalin gr. 
Lázár Jánosné, gr. Teleki III. Sándor, 
Gyulai Kata br. Alvinczy Gáborné 
és Gyulai István felett tartott halotti 
beszédeken kívül: 1. De mora Dei. .. 
Francofurti ad Viadrum, 1733; — 
továbbá 2. latin grammatikája, melyet 
Cellarius nyomán dolgozott ki s mely 
először Szebenben 1744. megjelen
vén, azután csakhamar több kiadást 
ért; végül 3. egy tanítási módszertana, 
mely hasonlóan Szebenben nyomatott. 
Kiadatlan müvei szintén maradtak 
fenn.

Ájtatosság 1. Áhitat.
Akadémia, amint általában az 

egyes tudományos és művészeti sza
kok számára fentartott magasabb tan
intézeteknek, úgy a magyar protes
táns egyház kebelében létező főisko
láknak is ez a nevök. Ezek részint 
theologiaiak, részint jogiak. Ref. jog
akadémia jelenleg Debreczenben, Sáros
patakon, Kecskeméten és Máramaros- 
szigeten van, ev. pedig Eperjesen. A 
tipológiaiakra nézve 1. Fakultás (theo- 
logiai).

Akadémiai fokok a tipológiá
ban ; ezek osztogatásának joga kez
dettől fogva a párisi egyetem kanczel- 
lárjáé volt, mint pápai biztosé (com- 
missarius papae). A legalsó fok, a 
baccalariusi három osztályra oszlott:

1. baecalarius biblicus, — e fok elnye
résére hatévi tanfolyam végezte után 
vizsgálatot kellett tenni a theol. fakul
tás előtt; 2. baecalarius sententiarius, 
ennek előfeltétele kilencz évi tanfolya
mon kívül annak kimutatása volt, hogy 
egy disputatiót és két bibliai előadást 
már tartott az illető, aki aztán 3. 
baecalarius formatus akkor lett, ha 
egy évig még Lombardus sententiáit 
magyarázta. Az ennél magasabb fok
nak, a licentiatusinak megnyeréséhez 
vizsgálat volt szükséges, mire a „bac- 
calarius formatus“ a püspöki palotá
ban kezéhez kapta az „in sacra theo- 
logiae facultate legendi, regendi, dispu- 
tandi, docendi liceotiát.“ Még egy 
évig kellett ezután disputatiókat és 
előadásokat tartani, hogy valaki végre 
magister legyen. E fok elnyerése tete
mes anyagi áldozatot kívánt, mely 
azonban V. Kelemennek 1311. kia
dott rendelete folytán a 4 — 5000 frtot 
nem igen haladhatta meg. A magis- 
terré avatással kapcsolatban álló szer
tartások alatt adták át a licentiatus- 
nak a doktori föveget. A baccalariusi 
fok mai napság csak a jénai egyete
men, a magisteri viszont csak a dorpa- 
tin van meg, mig a licentiatusi (1. e.) 
és doktori (1. e.) közűi legalább az 
egyiket általában az összes protestáns 
theologiai fakultások osztogatják.

Akadémiai promotio, közös
neve mindazoknak az anyagi segélyek
nek, melyek a magyarországi prot. 
lelkészjelőltek külföldi tanulmányozá
sát segítették elő. Legnevezetesebb 
közülök az, mihez ez ifjak, mint 
akadémikus rektorok (1. e.) jutottak.

Akadémikus rektor, — még a
17. században szokásba kezdett jőni, 
hogy azok a magyar tbeologus ifjak, 
akik körülményeiknél fogva nem igen

* 9

számíthattak arra, hogy valamelyik 
áldozatkész egyháztag vagy egyházi 
testület fedezze külföldi akadémiákon 
való tanulmányozásuk költségeit, ennek
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megszerzése czéljából egy-egy jöve
delmezőbb rektori állomáson töltöt
tek pár évet, többnyire már a col- 
legiumi tanfolyam befejezte után, de 
olykor félbeszakítva azt. Később a 
protestantismus elnyomatása és hívei
nek folytonos apasztása idejében a 
patronusok száma is megfogyván, e 
szokás mindinkább tért hódított s 
csak a legújabb időben, a népiskolai 
törvény következtében jutott a vég
leges megszűnés állapotába. Minthogy 
az ilyen, akadémiákra készülő rekto
roknak e hivataluk a legtöbb helyen 
rendszerint három évig tartott, három
éves rektoroknak is neveztettek.

Akadémita, az olyan lelkészje- 
lőlt, aki külföldi egyetemeken (aka
démiákon) is tanulmányozta a theol. 
tudományokat. Ez a körülmény a 
régibb időben bizonyos tekintélylyel 
ruházta fel őket, annyira, hogy mi
dőn a traktusba beállottak, mindjárt 
az assessorok után volt a helyök, — 
sőt még a legújabb törvények is biz- 
tosítnak nekik némi előnyt a lelkészi 
állomások betöltésénél. Theologiai m. 
tanári vizsgálatra is csak ilyenek áll
hatnak. Y. ö. Külföldi tanulmányozás.

Akarat, 1. Deterrainisraus és Sza
badakarat.

A katholikusok (gör. =  nem kat- 
holikusok), régebben főleg Ausztriá
ban és Magyarországon szokásos elneve
zése a nem kath. keresztyéneknek, 
különösen a protestánsoknak ; a vallá
sok egyenjogúságának törvénybe ikta
tása óta hivatalosan nincs többé hasz
nálatban.

Akháb (Áháb), az északi Zsidó
országnak Illyés történetéből ismert 
királya. 919 — 897, de inkább 875 
(878) - 853 (857) tartó uralkodása 
a szomszéd népekkel való élénk köz
lekedésnek, művészi érzéknek és vi
dám életnézetnek, később pedig egy
szersmind többnyire szerencsés had

járatoknak volt a korszaka Csakhogy 
a Baál- és Asera-kultusz, melyet fele
sége, a tyrusi Jezabel Zsidóországba 
bevitt és az ez által keltett vallási 
harcz sötét árnyat borítottak emlé
kére a népnél, ami a királyok köny
vének róla festett képére némileg szin
tén hátrányosan folyt be. Jeles re
formátorunk Sztáray Mihály egy 
„szép históriában“ raegéneklé törté
netét (Debreczen, 1574).

Akhad (Akkad), az I. Móz. X. 
előadott nemzetségtáblán a Nimród 
birodalma egyik végpontjának neve, 
mely az újabb nyelv- és történet- 
tudományra nézve kiváló jelentőség
gel bir annál fogva, mivel Sumir és 
A. országnevek az assyr feliratokon 
is előfordulnak. Jelzését találják ugyan - 
is benne egy Őskori, eredetileg nem 
semita-faju, de később délről való 
sémita bevándorlás által változáson 
átment kulturnépnek, melynek törté
nelme miként a babyloniaké ésassyro- 
ké, benyulik az ismert időszakokba 
és valószínűleg némi vallási előfeltéte
leket is nyújt a héber nép kifejlé- 
séhez.

Akoluthusok (gör. =  kísérők), 
az ős-egyházban ifjabb klerikusok, kik 
kisérték a püspököt s a mai sekres
tyések és ministráns-gyermekek teendőit 
végezték. Az akoluthussá való szente
lés symboluma ennélfogva gyertyatartó 
s boros kancsó. Mint hivatal, már 
csak névleg, a fölszentelés fokozatai
ban létezik, átmenetképen az áldozár^ 
sághoz s a legmagasabbat jelzi a négy 
alsóbb rend közűi.

Alacoque (olv. „ —kokkw) Mar
git 1647. szül., s mint salesiana ele
inte szigorú önmegtartóztatás és bu/gó 
ájtatoskodás közt élt. Szélhüdé-ből 
való meggyógyulását szűz Máriának 
tulajdonítván, a Mária nevet vévé fel 
s többnyire ezen is szokták említeni. 
Magánkivüli állapotában Jézussal, mint
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jegyesével találkozott, aki Őt hízel
gésekkel halmozta el s azt a megbí
zást adta neki, hogy lelki atyjának, 
a jezsuita La Colorabiére-nek segélyé
vel a legszentebb szív buzgólkodásait 
szervezze. 1690. halt meg s IX. Pius
1864. boldognak nyilvánította. Ösz- 
szegyiijtött iratait németül Strora (II 
kiad. 1875.) adta ki. (L. „Jézus szent 
szivett és „Jézus szent szivének tár- 
saságatt.) V. ö. Bougaud: Histoire 
de la bienheureuse Marguerite-Marie 
(1874 ); — Strom : M. von A. (1875.)

Alamizsna. Görög eredetű szó, 
melylyel a részvétből származott aján
dékot nevezik. A régi keresztyének
nél nem az egyesek, hanem az egy
ház a maga egészében gondoskodott 
a szegényekről; de egyúttal már eb
ben az időben is maga az egyház is 
kapott ajáudékot, vagy alamizsnát, 
hogy a papok éljenek belőle, vagy 
pedig a szegényekről gondoskodjanak. 
A kath. egyház, nemkülönben az 
izraeliták s mohamedánok az alamizsna
adást elsőrendű jócselekedetnek te
kintik. T.

Alamizsnás czimet visel a r. kath. 
egyházban az olyan pap, aki az ala- 
mizsnálkodásra szánt adományok s 
alapítványok felügyelője. A gyóntató 
atyák a katholikus fejedelmeknél egy
úttal alaraizsnások is. Francziaország- 
ban I. Ferencz óta a fő alamizsnás 
elsőrendű udvari s állami hivatalnok 
s rendszerint bibornok volt, ki isten
tiszteleteknél a király jobbján ült s 
a királyi asztalnál imádkozott. A for
radalom megszüntette ez állást; I. és
III. Napóleon rövid időre ismét fel
állították. Angolországban is volt fő 
alamizsnás lord, ki a büntetési s gyó- 
nási pénzekből keletkezett alamizsna
alapot kezelte. T.

Alanus ab Insulis (szülővárosa, 
a flandriai Lilié után iiivják igy), 
1203. körül elhalt scholastikus. Theol. 
müvei közül legkiválóbb : Regulae de

sacra theologia. Nem bizonyos, hogy 
ő irta-e a „Summa quadripartita con- 
tra hereticos“, valamint a „De arte, 
sive de articulis cath. fidei*‘ ez. mű
veket? „Dnctor universalis.“ a czíme. 
Y. ö. Schulte : „Sitzungsberichten dér 
Wiener Akademie dér Wissenschaften“ 
1870.); — Hauréau, Histoire de 
la philosophie scolastique. (1872.) R.

Alapige, vagy szöveg (textus), a 
szentirás azon helye vagy részlete, 
melyet az egyházi szónok arra hasz
nál, hogy elmélkedését szorosan ah
hoz kösse, beszédet arra épitse, 
mint természetes alapra. Alapige csak 
a szentirás kanonikus könyveiből vá
lasztható s közvetlenül az egyházi 
beszéd előtt, az eredeti fogalmazvány 
alakjában, azon a nyelven olvasandó 
fel, melyen a prédikáczió tartatik. E 
szabály egy részét az evangélikus hit
szónokuk nem tartják meg, amennyi
ben két bevezetéssel nyitják meg be
szédüket s az alapigét amazok közt 
szokták felolvasni. V. ö. Perikopák.

Alapítványok, melyek „kegyes14 
czélokra, vagyis egyházi intézmények 
javára tétetnek, általában az egyházi 
hatóságok kezelése és felügyelete alatt 
állanak. Az alapítványok meg nem 
csonkíthatok és csak azon czélokra és 
csak azon feltételek mellett fordítha
tók, amelyekre s illetőleg amelyek 
mellett ‘ tétettek ; amennyiben azonban 
e czélokat a körülmények folytán ke
resztülvinni nem lehetne, hasonnemü, az 
eredetihez lehetőleg k< zel álló czél 
megvalósítására szintén felhasználha
tók, de csupán ilyen kivételes esetben 
és egyedül az illetékes hatóságok eb
beli határozatának és esetleg az ala
pítók vagy jogutódaik beleegyezésének 
alapján. A magyar protestáns egyház 
múltja számos nagy alapítót tud fel
mutatni, kiknek nevét vagy a java- 
dalmas intézmények, vagy magok az 
önállóan kezelt alapítványok többnyire 
fentartották elnevezésükben. (L. az



illető czikkeknél.) Y. ö. Alapok és 
alapítványok s Ösztöndíjak.
# Alapok és alapítványok, álta
lánosságban és együttvéve igy hívják 
azokat az alapokat, melyek Magyaror
szágon egyenként vallásalap, tanulmányi 
alap és egyetemi alap néven ismeretesek. 
Jövedelmük nagy része kath. felekezeti 
tanintézetek fentartására fordittatik. 
Alapításuk ideje a múlt századokra 
esik, mostani értékük körülbelül 70— 
80 millió forint, melyből a legnagyobb 
részt a Mária Terézia idejében eltörült 
jezsuita rendnek és a II. József által 
kiürített zárdáknak és remeteségeknek 
a beleolvasztott vagyona képezi. Jogi 
természetöket illetőleg különféle fel
fogások uralkodnak ; míg a rórn. kath. 
papság és a klerikális világiak az 
összest a kath. egyház kizárólagos 
tulajdonának tekintik: addig az el
fogulatlanul gondolkozó elemek, kik 
a jog és történelem alapján alkották 
véleményöket, nagy részöket állami 
vagyonnak tartják. Y. ö. Orbán József: 
Az alapok és alapítványok jogi termé
szetéről. (II. kiad., Sárospatak, 1882.)

Albach József, franciscanus 
szerzetes (szerzetesi nevén Szaniszló), 
szül. 1795. Pozsonyban. Áldozárrá szen
telt etett 1818 -bán s ekkor megkezdte 
hitszónoki működését, melyet több he
lyen folytatott, igy 1825. — 1838. 
Pesten, hol kitűnő szónok hírében 
állott. 1840 -ben József nádor a po
zsonyi országgyűlés kath. prédikáto
rául hívta meg. Azután kismartoni 
magányába vonult s ott halt meg
1853.-ban. Műveit németül irta, de 
közűlök a leghíresebbek : imakönyvei 
magyar nyelven is megjelentek s nagy 
kedveltségnek örvendtek.

Alber János, kath. hittudós, ke
gyesrendi áldozár, szül. 1753. jul. 7. 
Magyaróvártt. 1776. szenteltetett föl, 
1805. pesti egyetemi hittanár lett.
1830. nyugalomba lépett, de még azon 
évi jun. 21. mh. Pesten. — Számos
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kisebb-nagyobb terjedelmű munkája 
közül a legnevezetesebbek : „Institu- 
tiones históriáé ecclesiasticae a nato 
Christo usque 1790“, melynek má
sodik kiadása 1825 jelent meg öt 
kötetben ; — és „Interpretatio sacrae 
scripturae per omnes veteris et növi 
testamenti librostf, mely 17 kötetben 
jelent meg s újabb kidolgozása kéz
iratban maradt.

Albert (Albertus Magnus vagy 
Bollstadti A.), scholastikus. Szül 1193. 
Lauingen-ben, Svábországban. Tanult 
Paduában, hol a domokosrendbe lé
pett ; tanított Párisban és Kölnben ; 
1260.—62. regensburgi püspök volt; 
mh. Kölnben 1280 Nagy hatással 
volt a scholastika kifejlődésére az 
aristotelesi bölcsészeinek a theologiára 
való alkalmazása által. Fő hittani mű
vei : „Summa theologiae“ és „Summa 
de creaturis". Rendkívüli tudományos
ságát (mivel a bölcsészeten és theo- 
logián kivfíl a természettudományok
ban is teljesen jártas volt) kortársai 
csak az ördöggel való cziraborálásból 
tudták kimagyarázni. Összes műveit 
Borgnet adta ki. (I. k. 1890 ) Ma
gyarországon is jelentek meg egyes 
művei. Y. ö. d'Assaily : A. le Grand 
(1870 ); — Hertling: A. Magnus 
(1880.); — Bach 1. Des A. Mag- 
nus Yerhaltniss zu dér Erkenntnislehre 
dér Griechen, Lateiner. (1881.) R.

Albigensek, eredetileg Albi vá
ros és környéke (Albigeois) lakói, hol 
a 12. század vége ’elé a katharus, 
patarenus vagy publikánus név alatt 
ismeretes eretnekek tanait terjesztet
ték ; később a délfrancziaországi eret
nekeknek (ide értve a valdenseket is ) 
összefoglaló neve. Castelnaui Péter pá
pai követ meggyilkolása (1208.) al
kalmat adott a III. Incze pápa által 
indított és Montforti Simon által veze
tett rettenetes albigens háborúra, mely 
alatt Délfrancziaország, különösen pe
dig az eretnekekhez hajló Toulousei
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(YI.) Raymund birtoka kegyetlenül 
feldulatott. Beziers-t bevették s a 
20,000 főnyi lakosságot fanatikus ke
gyetlenséggel felkonczolták. „Vágjá
tok mind agyon, az Ur ismeri az 
övéita— ezt kiabálta Arnold, cistercita 
apát. Raymund grófot megfosztották 
tartományától s a végrehajtást (1211.) 
a keresztes hadra bízták. Languedocot 
az egyház iránti hü szolgálataiért 
Montfort gróf kapta meg (1215.), ki 
azonban 1218 bán Toulouse alatt el
esett. YI. Raymund gróf halála után 
(1222.) fia, VII. Raymund még több 
éven át folytatta az öröklött élet-ha
lál harczot. Végre, a franczia király 
is a pápa pártjára állván, megalázó 
feltételek közt kötött békét 1229.; 
később az egyházzal meghasonlott II. 
Frigyes császár pártjára állt. A Tou- 
louseban 1229. felállított inquisitio 
végezte be a tartomány erőszakos 
megtérítését. A szellemet azonban nem 
tudták teljesen megölni, tovább lap
pangott az, főkép Pieraontban, hova 
Provence-ból igen sok albigens me
nekült, akik aztánr mint valdensek, a 
13. és 14. században a protestantis- 
mus előharczosai voltak. V. ö. Schmidt
K. : Histoire et doctrine de la secte 
des Cathares ou Albigeois (1849.); — 
P eyrat: Histoire des Albigeois (1870. 
— 72., 3 k.) ; — D ulaurier: Les 
Albigeois (a „Cabinet historique“-ban,
1880.) R.

Albrechtisták, tagjai egy Al
brecht nevű pennsylvániai születésű 
földműves (mh. 1808.) által alapított 
methodista egyesületnek, mely Né
metországban (kivált Württemberg- 
ben) és Svájczban is elterjedt.

Albrich Márton, ág. ev. lel
kész, szül. Medgyesen, 1630 nov. 10. 
Középiskolai tanulmányainak végez
tével Lipcsében és Wittenbergben lá
togatta az egyetemet. Hazatérvén, 
szülővárosában nyert tanári állást, in
nen 1655. Brassóba választatott is

kolaigazgatónak ; e hivatalát 1660.-ig 
folytatta, mikor is Rozsnyóba (Bras- 
sómegye) hívták lelkésznek. 1677. 
nyilvános vitatkozást tartott Bayer 
Jánossal, ki általa le is győzetvén, 
visszavonta tanait, melyeket — Wei- 
gelt követve — mint theologiai ta
nár addig előadott. Az 1684— 1690. 
években a barczasági egyházmegyé
nek esperese volt. Megh. 1694. szept. 
24. — Munkái: 1. Synopsis logica. 
Coronae, 1655. — 2. De invoca- 
tione saDctorum. U. o., 1655. — 3. 
Dicta S Scripturae. U. o., 1656.— 
4. Theses miscellaneae. U. o., 1656. 
— Elnöklete alatt tanítványai szá
mos disputatiót tartottak, melyek kö
zűi tizenkettő egy összefüggő „Opus- 
culura raetaphysicumu-ot foglal ma
gában (Coronae, 1657.)

Alcantara-rend, a 12. szá
zad közepén szerveztetett. III Sán
dor egyházi lovagrenddé emelte s 
feladatául a mórok elleni harczo t 
tüzé ki. 1873. történt a feloszlatása.

Alcantarai Péter a szigo
rúbb szabályzatu minoriták alapitója, 
sz. 1499. Alcantarában, Estremadura 
spanyol tartományban; 1515. a Fe- 
rencz-rendbe lépett s 1538. Estrema- 
durában provinciális lett. Bár a rend 
reformálására vonatkozó kísérletét a 
rendnek 1540. Placentiában tartott 
nagy gyűlése kedvezően fogadta, ti
zenöt év múlva (1555) újabb con- 
gregatiót alapított: a szigorúbb sza
bályzatu minoritákét s Pedroso vá
roskában egy 32 láb hosszú és 8 láb 
széles (?) zárdát épített, melynek la
kói mezítláb jártak, a puszta földön, 
vagy deszkán háltak s egészséges ko
rukban sem húst, sem halat nem et
tek, bort nem ittak. A. P. mh. 1562. 
október 18.-án. 1622-ben boldoggá, 
1699-ben szentté avathatott. V. ö. Bie- 
denfeld: Ursprung, Aufleben, Grösse, 
Herrschaft, Verfall u. s. w. sámmt- 
licher Mönchs und Klosterfrauen-Orden



im Orient und im Occident. (II. k. 
1837.); Henrion: Allgem Geschichte 
dér Möncksorden. (Szabadon átdolg. 
és jelentékenyen bőv. Fehr J. I. k. 
1845.) R.

Áldás, valami jónak, különö
sen pedig isten kegyelmének a hozzá 
való fohászkodással kifejezett kívá
nását fejezi ki. Áldást osztott a 
gyülekezetnek a zsidó főpap. Ez 
a szokás átjött a kér. istentisz
teletbe is, hol többnyire a IV. Móz.
VI. 24.— 27. található áldási for
mula van használatban. Szokásos ezen 
kivűl némely személyeknek és tár
gyaknak a megáldása is, igy pél
dául megáldatnak a gyermekágyas 
nők, a haldoklók, az apátok beikta
tásuk alkalmával, az apáczák, a ke 
nyér és bor az úrvacsorában (con- 
secratio), a hajók, a harczi lobogók, 
a házak. Olykor imádságokat és ima
formulákat is neveznek áldásnak, s 
igy van aztán reggeli és esteli áldás.

T.
Áldomás, eredetileg a magyar 

ősvallásban áldozást jelentett. Később 
az áldozással összekötött lakomát ne
vezték igy, ebből fejlődött ki azután 
mai jelentése Egy időben az áldás 
kifejezésére is használták.

Aldozár, voltaképen az áldozatot 
végző pap ; a kath. egyházban álta
lában minden fölszentelt pap, aki 
ennélfogva fel van hatalmazva a rai- 
sézésre, valamint az oltári szentség 
kiszolgáltatására.

Áldozás, a kath. egyházban az
oltári szentségben való részesülés, s

• *

igy a Krisztussal való egyesülés 
(communio). Az áldozás rendesen a 
mise-áldozat bemutatásakor történik 
és gyónás előzi meg. V. ö. Úrva
csorája.

t

Áldozat. Alig van csak vala
mennyire is kifejlett vallás, mely
nek kultuszában a könyörgés mellett

az áldozat is ne szerepelne, mint fő 
elem. Eredetileg nem volt az áldozat 
egyéb, mint a kérést követő ajándék
adás azzal a felfogással, hogy általa 
mint valami értékesebb által az Is
ten jóakarata rá legyen irányozva 
az emberre. Hogy az ilyen ajándék
ban Istennek kedve s öröme telt, ar
ról az áldozó a legnagyobb mérték
ben meg volt győződve. Könyörgés és 
áldozat tehát úgy viszonylanak egy
máshoz, hogy mindkettőben hálaadás 
és kérelem van ugyan kifejezve, csak
hogy az utóbbi által egyúttal saját
jából kedveskedik is valamivel az em
ber annak, akinek hálát ad s akihez 
könyörgött. Ez volt az értelme a 
zsenge-áldozatnak (1. e.), s ez annak, 
hogy az ebédek alkalmával ételt és 
italt ajánlottak az isteneknek, vala
mint a vadászat és háború után a 
zsákmány egy részét. Mikor az ital
ból egy keveset a földre öntöttek, 
vagy az ajándékot elásták : mindig a 
föld alatt levő istenekre gondoltak. 
De oltáron (1. e.) áldozni : ez volt 
a legkedveltebb mód, melylyel azt a 
gondolatot ápolták, hogy a felszálló 
füstben s illatban az ajándék legjobb 
része ment föl Istenhez, mint neki 
tetsző ajándék. Az áldozat tehát anth- 
ropopathikus alapon nyugszik, de 
kétségkívül áll, hogy nem kisebb 
eszme érvényesül benne, mint az, hogy 
az ember engesztelni óhajtja a lát-' 
hatatlan lényt s hogy e lénynyel 
szemben bizonyos kötelezettséget érez, 
melyet áldozat által igyekszik telje
síteni. A héber vallásban az áldoza
tok módjai s nemei (1. Égő áldozat, 
Engesztelő áldozat, Hála áldozat,) rész
letesen meg voltak határozva, kivált 
miután a vértelen áldozatok helyét 
mindinkább a véres áldozatok fog
lalták el. Az áldozat fogalmával ele
inte össze volt kötve az együttes, 
vagy közös vendégség is, h szen az 
áldozat az istennel való egyesülést
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jelképezte, azt erősítette és azt a 
gondolatot ápolta, hogy Isten valóban 
jelen van annál. Ebben az értelem
ben szerepelt az áldozat főleg a gö
rögöknél s így jött át a keresztyén- 
ségbe is, hol az úrvacsorája csakha
mar áldozati vendégségnek tekinte
tett. Egyébiránt Pál apostol az igazi 
áldozat eszméjét a Rom. XII 1. sze
rint az önfeláldozásban és a keresz
tyén személyiség megszentelésében ta
lálta fel. T.

Áldozó-csütörtök, latinul: as- 
censio Domini, francziául: l’ascension, 
angolul: ascension-day, németül: Him- 
melfahrtsf( st, hollandul : hemelvaars- 
dag, és e szerint ez elnevezések mind
annyian megfelelnek az ünnep tárgyá
nak, Krisztus mennybemenetelének. 
Egyedül magyar neve niucs vele semmi 
összeköttetésben, s jelzője valószínű
leg onnan veszi eredetét, hogy a ka- 
tholikusok közül, úgy a megelőző 
keresztjáró napokon, mint épen ma
gának az ünnepnek napján is sokan 
áldoznak. Á.-cs. mozgó-ünnep, mely 
husvét után mindig negyven napra, 
vagyis állandóan csütörtökre esik. Az 
apostoli constitutióknak egy adata
VIII. 3 3 .) emlékszik meg először ez 
ünnepről. Mint mondja, szent Ágos
ton idejében mindenhol ismeretes volt 
az, s Nyssai Gergely, Chrysostomus, 
Epiphanius és mások írtak már ál
dozócsütörtökre való horailiákat. A 
középkorban különféle tréfás szoká
sok kezdték az ünnep méltóságát 
koczkára tenni. Velenczében 1797.-ig 
ezen a napon tartották a dogé el
jegyzését a tengerrel, mi kezdete volt
a hires sensának, vagy misének. V. ö.

• •

Ünnepek.
Aleailder Jeromos, kath. theo- 

logus és pápai nuntius a 16. század
ban. Szül. 1480. febr. 13. Mottá- 
ban, Treviso tartományban. Először 
orvosnak készült, de később a humán 
tudományokhoz és a theologiánoz for

dult. 1508.-tól sikerrel tanította Pá- 
risban a görögöt, 1515. a lüttichi 
herczegérsek kanczellárja lett, 1517. 
pedig X. Leó vatikáni könyvtárnok
ká tette; 1520. mint pápai követ 
Németországba ment, hogy érvényt 
szerezzen a Luther ellen kibocsátott 
átokbullának. Ezért háromórás be
szédben követelte Wormsban (1521. 
febr. 13.) az eretnek megbüntetését 
s könyveinek elégetését. Őt bízta meg 
Y. Károly annak az edictumnak a 
megkészitésével, mely Lutherre ki
mondta az országos száműzetést. A 
worrasi országgyűlés után véres ül
dözést indított a németalföldi evangéli
kusok ellen. VII. Kelemen 1524. a 
brindisii érsekséget adoraányozá neki 
s legatusi minőségben újra Német
országba küldötte. III. Pál 1536. a 
római reformbizottság tagjává, 1538. 
bibornokká nevezte ki. Ugyanennek 
megbízásából 1538. harmadizben ment 
Németországba, mint nuntius. Mh.
1542. V. ö .: Friedrich : Dér Reichs- 
tag zu Worms im Jahre 1521. nach 
den Berichten des piipst. Nuntius A. 
(1871.); Janssen: A. am Reichs- 
tage zu Worms (1883.); Bneqer:
A. und Luther (a „Quellén und 
Forschungen zűr Gesch. d. Reform.a
1884. évi folyamában); Kallcoff: 
Die Depeschen des Nuntius A. vöm 
Wormser Reichstage (1886.)

Alesius Dénes, erdélyi magyar 
lutheránus püspök, szül. Kolozsvártt
1525. ápr. 12. Mint szászfenesi 
lelkész és a gyalui egyházmegye espe
rese irta alá az 1557. évi kolozs
vári luth. zsinat hitvallását. 1559, a 
Kálvin tanaihoz pártolt Dávid Ferencz 
helyett a magyar lutheránusok püs
pökévé lett, s mint ilyen vett részt 
az 1561. febr. 6. tartott medgyesi 
zsinaton. Az 1563. évi májusban, 
mint egyúttal János Zsigmondnak már 
udvari papja, fejedelmi adományban 
részesült. Ám ez a kegyes indulat



csakhamar megváltozott a Blandrata 
György befolyása alatt, ki ebben az 
évben jött Magyarországra s orvosi 
minőségben alkalmazást nyert a feje
delem udvaránál. Az 1564. ápr. 9. 
tartott nagyenyedi hitvita alkalmával 
ugyanis a fejedelem letette Alesiust 
úgy a püspökségről, mint az udvari 
papságról. Helyébe -  úgy is mint a 
magyar egyházak püspöke, úgy is mint 
udvari pap — Dávid F. lépett. Azon
ban a magyaroknak a lutherismustól 
még el nem szakadt része továbbra 
is A.-t tekintette püspökének, ki ez 
állást azután is valósággal viselte. 
Midőu Dávid a szentháromság kér
dése fölött tartott számos irodalmi 
és szóbeli hitvita után a ref. egy
házat az erdélyi magyar gyülekeze
tek roppant többségével együtt el
hagyta s 1569. unitárius püspökké 
választatott, az a töredék, mely még 
hű maradt a kálvini elvekhez, szin
tén A. igazgatása alá adta magát. 
Miután 1571. az uj fejedelem, Bá
thory István Dávid Ferenczet udva
rából eltávolította, helyébe udvari 
pappá ismét Alesiust tévé, akit a 
következő évben a szász lutheránu
sok püspökválasztó gyűlésére feje
delmi biztosul küldött ki. Az ő 
elnöklete alatt állapította meg aztán 
ez a gyűlés az általa javasolt s róla 
„Articuli Dionysianitt-nak nevezett 
egyházi szabályzatokat, melyek min
den valószínűség szerint egyezők az 
ugyancsak általa készített „Statuta 
et Articuli pro Ecclesiis Hungaricis 
eisque conjunctis Saxonicisu közös 
czimet viselőkkel, melyeket a tekei 
és sajói káptalanra nézve a későbbi 
fejedelmek (még Bethlen Gábor is) 
újra meg újra megerősítettek. 1576. 
a Dávid válóperének elintézésére feje
delmi megbízást nyert magyar és szász 
luth. papok az A. elnöklete alatt 
hozták meg itéletöket. Megh. 1577. 
elején. V. ö. Jakab Elek: Alesius

Dénes vagy Dávid Ferencz volt-e az 
első erdélyi ref. püspök? (Kér. Mag
vető. 1879.)

Alexander Natalis, franczia
egyháztörténész, szül. 163 9. Rouen- 
ban, mh. 1724. Párisban. 1655. a 
a Domokos-rendbe lépett. Colbert 
miniszter kívánságára megírta 24 köte
tes egyháztörténetét (1677 — 1686), 
mely a tridenti zsinat befejezéséig 
terjed. XI. Incze az indexbe sorozta 
s csak XIII. Benedek mentette föl. 
V. ö Gelzer: Eine katli. Kirchenge- 
schichte auf dem Index (Jahrbücher 
für prot. Theologie. 1889.)

Alexandriai Cyrill, neveze
tes egyházi atya és szent, született 
Alexandriában. Neveltetését nagybáty
jától, Theophilus ottani patriárkilátói 
nyerte, kinek 41 2. utódja lett. Leg
először is bezáratta a novatianusok 
alexandriai templomait s a zsidókat 
ki űzette a városból. Hogy a pogány 
bölcsésznő Hypatia (1. e.) meggyilko
lására egyenesen ő izgatta volna fel 
a keresztyén csőcseléket, nem egé
szen bizonyos; annyi azonban tény, 
hogy egész magatartása alkalmas volt 
a tömeg bátorítására. Cyrill neve 
leginkább Nestorius konstantinápolyi 
patriárkha elleni fellépéséből lett is
meretessé. Midőn Máriától az utóbbi 
az „istenszülő‘‘ jelzőt megtagadta, 
Cyrill 12 pontú anatheraát bocsátott 
ki ellene s az ephesusi zsinaton (431.) 
elitéltette. (L. Nestoriánusok.) Bár a 
császár mindkét vitázó felet letette, 
mégis megmaradt patriárkhai székén. 
Meghalt 444 Megírta a keresztyén- 
ség apológiáját Julianus Apostata el
len (1. e.), amelyből még 10 kötet 
most is megvan Fő hittani müve: 
„A Fiúnak az Atyával való egyenlő- 
lényegüségéről és egyenlő örökkévaló
ságáról/ A biblia egyes könyveihez 
írott commentarjai allegóriái jellegűek. 
Egyházi beszédei közül legisraerete- 
sebb 29 húsvéti homiliája. Ehrhard ki-
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mutatta, hogy „Az Ur emberré léteié
ről * és „ A szent és megelevenítő három
ságrólw szóló müveket,— melyeknek 
szerzőjéül őt tartották — nem Ő irta. 
Müveinek legjobb kiadását Aubert 
János (1638. 7 kötet) a legteljeseb
bet Migne (Patrologiae graecae 
LXVIII—LXXVII k.) adta. Nehány 
müvét németre forditá Hayd (Biblio* 
thek dér Kirchenvater 1879.) V. ö. 
Kopallik : Cyrill v. Alex. (1881.) ; — 
Ehrhard  aTheol. Quartalschr. 1888. 
évf ; ezenkivül 1. a Nestorianusok és 
Julianus Apostata a. levő irodalmat. R.

Alexandriai Dioskurus, Alex. 
Cyrill halála után (1. e.) 444. alexan
driai patriárkhává lett s Eutyches 
(1. e.) pártjára állt. A chalcedoni 
zsinat (1. Chalcedoni hitvallás) 451. 
letette, mire a császár Gangrá-ba 
(Paphlagonia) száműzte. Mh. 454. R.

Alexandriai iskola, annak a 
sajátságos iránynak a neve, melyet 
a theologia Alexandriában vett. Itt 
épen olyanféle tapasztalatokat tett a 
keresztyénség, mint már a keresztyén- 
séget közvetlenül megelőző századok
ban a zsidóság, mely a görög kép
zettség, tudomány és bölcsészet köré
be lépvén, az ő theologiai eszme
világát a platonisraus és a stoicismus 
hatása alatt módosította. A keresz
tyén vallásbölcsészel, mely Alexand
riában körülbelül 190 után kifejlett, 
sok tekintetbtn csak folytatása a fő
leg Philo (1. e.) által képviselt zsidó 
vallásbölcsészetnek; kivált az úgyne
vezett allegóriái magyarázat (1. e.) 
egyenesen a zsidóságtól jött át. A 
keresztyénség, mint theologia először 
kétségen kívül Alexandriában képző
dött ki. Pant^enusnál (mh. 202), a 
theologiai képzőintézetnek (káték heta- 
iskolának) történeti hitelesség szerint 
első nagyságánál ugyan a keresztyén
ség világnézete még elég észrevehetőleg 
vanagörögbölcsészetével vegyülve, de 
már tanítványánál, Origenesnél épen

egyházi gnosisról (1. e.) lehet beszélni. 
Exegetai kutatás-szomjat merész specu- 
1 adóval egyesítve, az alexandriai iskola 
a keresztyén hit sarkpontját egyfe
lől speculativ meghatározásokban és 
az Isten- és logos-tannak metaphysiká- 
jában kereste, másfelől azonban e 
mellett mindig hangsúlyozta az ember 
erkölcsi szabadságát s ebben határo
zottan görög hagyományt őrizett meg. 
Origenes és követői egy századnál 
tovább voltak a tudományos tekin
tetben oly terméketlen nyugatnak is 
példányképei, mely aztán csak lassan
ként távolodott el az igy megállapí
tott vonaltól. Keleten is épen olyan 
mérvben váltotta fel a régebbi alexand
riai iskolát részint az Athanasiustól 
és Cyrilltől képviselt újabb s lénye
gében orthodox, részint az úgyneve
zett antiochiai iskola, amely utóbbi 
főként szigorúan tudományos mód
szerével múlta felül. V. ö. Vacherot: 
Histoire critique de l’école d’Alexand- 
rie (1849—1851); — Kingsley . Ale
xandria and her schools (1854).

Alexandriai Katalin (neve gö
rögül =  tiszta, szűz), a legenda szerint 
egy alexandriai szűz, ki minthogy vagy 
Maxirainus vagy Maxentius császárnak 
egy áldozati ünnepélye alkalmával a 
bálványimádást esztelenségnek mondá, 
börtönbe vettetett. Ötven pogány tu
dós tett kísérletet megczáfolására, de 
mindannyi mint keresztyén jött elő 
börtönéből. Végre is lefejezték 307. 
A kath. egyház nov. 25. ünnepli em
lékét, a bölcsészek és tudós iskolák 
patronájok gyanánt tisztelték. V. ö. 
Prechler: Dér Sieg des Glaubens, 
eine Legende von dér heil. K. (1869.); 
— Nilles : Kalendárium manuale ut- 
riusque ecclesiae orientalis et occiden- 
talis. (I. k. 1879.).

Alexandriai Kelemen (Titus 
Flavius), előbb egy sokat utazott po
gány bölcsész, majd előkelő egyházi 
atya. Érett korában a keresztyénségre
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térvén, tanítójának Pantaenusnak köz- 
vetítésével alexandriai presbyter és a 
katekheta-iskolának tanára, amannak 
halála után pedig ugyanazon intézet 
igazgatója s e minőségében egyszer
smind Origenes tanítója lett. A ke
resztyének üldözése idejében 202. 
Palesztinába menekült, s 220. halt 
meg. Három összefüggő műve maradt 
reánk, melyekben a keresztyénségnek 
bölcsészi szabad felfogása nyilvánul : 
„Exhortatio ad gentes“, intő beszéd 
a hellénekhez a keresztyénség felvé
tele iránt, „Paedagogus“, egy keresz
tyén erkölcstan és ,.Stromataa nyolcz 
könyvben, vegyes értekezések a hit 
tárgyairól. Műveit legújabban Dindorf 
adta ki (I —IV. k. 1868.); zsebki
adásban Klotz (I.— IV. k 1831.— 
1834.). — V. ö. Merk: Clemens 
Alexandrinus in seiner Abhangig- 
keit von dér gríechischen Philosophie 
f i 879.); — Taverni: Sopra il Pai- 
dagogos di T. F. Clemens (1885.); 
—  Bratke a ..Studien und Kriti- 
ken“ 1887. évi folyamában.

Alexandriai Péter, 1. Meletius,
Alexianusok. A 14 században, 

a fekete halál dühöngése idejében ala
kult vallásos társulat vette föl e nevet, 
védszentjök Elek (Alexius) után, ki 
egy csodálatos gyógyításokat végző elő
kelő római volt (rali. 417.). A társulat 
tagjai a betegeket ápolták, a holtakat 
eltemették. Ezért Lollhardoknak (1. 
e.) is neveztettek. Alexianusok ma is 
vannak Belgiumban, Franczia- s Német
országban és Németalföldön. R.

Alföldi ref. egyházmegye volt
az, mely 1598. a makói(1. e.) és túri 
(1. e ) tractusok egyesüléséből keletke
zett saz 1635. évi váradi zsinat által 
osztatott ismét előbbi részeire.

Ál-izidori gyűjtemény, (Dec- 
retales Pseudo-Isidorianae), állítólag 
egy Isidorus Mercator nevű egyén 
szerzeménye s három részre oszlik, 
melyek közül az első Dionysius Exi-

guusból (1. e.) merített ötven apos
toli kánont és hatvan hamis pápai 
iratot tartalmaz, az utóbbiakat idő
rendben I. Kelementől (1. e.) Mel- 
cliiadesig (mh. 3 1 4 ); a második az 
5. században Italiában keletkezett 
Versio Hispanából átvette a görög
afrikai és spanyol zsinatok kánon
jait a 13. toledói zsinatig, de rész
ben hamisított alakban; a harmadik 
a Silvestertől (mh 335.) II. Gerge
lyig (mh. 731 ) élt pápák decretaléit 
közli, melyek közül 35 nem hiteles. 
A hamisító hiteles decretalékat vett 
alapul, de szövegüket megváltoztatta, 
és pedig azon czéllal, miszerint a püs
pököknek jogilag megtáraadhatatlan 
helyzetet biztosítson azzal, hogy őket 
a világi törvényszékek és a metro- 
politák illetékessége alól elvonván, a 
római szentszék befolyása alá he
lyezze. (Az ál-izidori gyűjteménynek 
a primátus eszméjére való befolyásáról 
1. Primátusa a pápáknak.) E gyűj
temény a reirasi tartományban 847 
után, de mindenesetre 852 előtt ke
letkezett. A hamisító személye még 
nincs biztosan megállapítva; a kü
lönböző kutatók a következőket te
kintik szerzőknek : Benedek levita (1. 
Kánon-gyűjtemény), — Riculf, mainzi 
érsek, — Otgar, mainzi érsek. — 
Wenilo, sensi érsek — Rothad, sois- 
sonsi püspök, — Ebo, reirasi érsek, — 
Hinkmar, reimsi érsek, — Servatus 
Lupus, ferriéres-i apát, — Leodald, 
le-mansi diakónus stb. Legelőször 
Hinkmar hivatkozik reá 859. a pá
pák közül pedig I. Miklós 860. Hi
telességét már Tournai-i István (mh. 
1203 ), Páduai Marsiglio,(1. XXII. Já
nos) és Cusa Miklós bibornok (1. e.) két
ségbevonták. A hamisítást a Magde- 
burgi Centuriák és Blondel, ref. lel
kész (mh. 1665.) egyiránt kimutatták. 
Legjobban kiadta Hinschius (1863.). 
V. ö. Weizsacker (1860.) és Lán
gén (1882.) értekezéseit a Sybel-féle
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„Histurische Zeitschrift“-ban ; Was- 
serschlebenét (1863.) és Simsonét 
(1886.) a „Zeitschrift für Kirchen- 
rechtw-ben; a Fournieréta „Nouvelle 
revue bist. de droit írangais et ét- 
ranger“-ben (1887 — 1888.); továb
bá Maassen : Pseudoisidorische Stu- 
d ien (1 8 8 5 .);— Simson : Die Ent- 
stehung dér Pseudoisidoriscbeu Fal- 
schungen in Le Mans (1886.); — 
HaucJc: Kirchengeschichte Deutsch- 
lands (II. k. 1890.).

Alkalmi beszédek, 1. Egyházi 
beszédek.

Alkotmányozó zsinat. így ne
vezik a magyar reformátusok az
1881. — 1882. évben tartott debre- 
czeni zsinatot, minthogy ez az egyes 
vidékenként kifejlődött különféle sza
bályzatok helyébe s illetőleg fölébe 
általánosan kötelező törvényeket emelt 
s igy mintegy megalkotta az egyház 
egyetemes szervezetét. A lutheránu
soknak ilyen alkotmányozó zsinata a 
budapesti 1891.—-1893. évi zsinatuk.

Alkuin (Alchuine, latinosán Al- 
binus), frank hittudós és államférfi, 
született 735. York-ban. 766-tól az 
ottani érseki iskola igazgatója volt, kit 
Nagy Károly császár Parmábau tör
tént találkozásuk után az összes fran- 
czia iskolaügy szervezőjéül meghívott. 
782-től —789.-ig és 793-tól haláláig 
(804.) először az udvari iskolában, azu
tán mint atours-i benczések apátja élt 
és működött s úgy a politikai, mint 
az egyházi téren állandó tanácsadója 
volt a császárnak. Műveiben és a zsi
natokon ostromolta az adoptianismust 
(1. e.); hogy a „Oarolini libri* (1. e.) 
szerkesztésében van e része, nem bi
zonyos. Nagy irói tevékenysége a theo- 
logián és bölcsészeten kívül a nyelvé
szetre is kiterjedt. Fő munkája a 3 
kötetből álló „De fide sanctae et in- 
dividuae trinitatis*. Alkuin leveleit, 
melyek azon kor történetének igen be
cses forrásai, Wattenbach és Dümm-

ler adták ki a Jaffe-féle „Bibliotheca 
rerum Germanicarumu-ban (VI. 187 3.) 
V. ö. Sickei: Alkuinstudien (1875.) 
W erner: A. und sein Jahrhunderc 

(II. kiadás 1881.) R.
Á lla ti ,  1. Mohammed.
Államsegély (Az) összege, mely

ben a magyarországi protestáns egy
házak szükségleteik némi fedezése czél- 
jából részesülnek, az 1868. évi orszá
gos költségvetésben állapíttatott meg
106.000 frtban s azóta mindössze
12.000 frttal emeltetett 1892.-ben. 
Ebből az öt ref. kerületre 73,000 
írt, a magyarországi négy ev. kerü. 
letre 24,000 frt, az erdélyi (szász) 
ev. kerületre egymagára 16,000 frt, 
s az unitárius vaílásközönségre 5000 
írt esik. A gör. keleti egyház, az 
erdélyi róni. kath. egyházmegye és 
az izraeliták szintén kapnak állam
segélyt. A protestáns egyház jogigénye 
az államsegélyhez az 1848. XX. tcz. 3. 
§.-a, mely kimondja, hogy „minden 
telekezet egyházi és iskolai szükségei 
közálladalmi költségek által fedeztes- 
senekw, — s azon a körülményen 
alapul, hogy az a roppant vagyon, 
mely a kath. egyház rendelkezése 
alatt áll s még az is, mely az állam 
kezelése mellett szolgálja a kath. egy
ház czéljait, legnagyobb részben ál
lami eredetű, s tetemes része épen 
állami jellegű is. Egyenlő tehervise
lés mellett egyenlő jogok is illetvén 
meg valamennyi állampolgárt, önként 
következik, hogy az államsegélyhez 
és pedig a mostaninál sokkal nagyobb 
összegühöz, kétségtelen joga van a 
protestáns állampolgárok összeségé
nek, nem is véve figyelembe a 
magyar protestantismusnak sem a 
múltban szerzett hazafias érdemeit, 
sem amaz áldozatait, melyeket tanin
tézeteinek fentartására hoz, s amelyek
kel az állam terhein nagy mértékben 
könnyít. Államsegélyben részesülnek 
az 1883. XXX. tcz. értelmében a
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középiskolák is bizonyos feltételek 
mellett, sőt részesülni fognak ezentúl 
a felekezeti népiskolák is.

Állatimádás. A természeti val
lásokban nemcsak a személyesített 
hasznos és kártékony természeti erők 
imádásával találkozunk, hanem talál
kozunk a hasznos és kártékony álla
tok imádásával is. A jó és rossz isteni 
erőknek az egyes állatok ugyszólva 
földi megtestesítői ezen a fokon, s 
ha nem mondható is, hogy a megfe
lelő isten eszméje teljesen összeolvadt 
volna az állattal, mégis a tisztelet és 
imádás, melyben az állatok részesül
tek, arra mutatnak, hogy ezeket az 
isteni erő képviselői gyanánt tekin
tették. Különösen kifejlett volt az ál
latimádás Egyptomban. A.

Allegóriái magyar ázás, az a
magyarázási mód, mely valamely irat
nak titkos értelmét törekszik kide- 
ritni. Mindama vallások, melyek szent 
iratokra támaszkodnak (könyvvallá
sok), időmultával arra látták mago
kat utalva, hogy a tudományos és 
erkölcsi haladás eredményeit amaz 
iratok betűjével az allegóriái ma
gyarázás által hozzák összhangzásba. 
Ennélfogva aztán ez többé-kevésbbé 
szellemes, de mindig önkényes játék 
a szavakkal és fogalmakkal, mely
nek az a törekvés az alapja, hogy 
az illető irat tartalmát egy más, at
tól egészen független tartalomnak 
csupán külső formájául fogja fel. 
Ebben az értelemben az allegóriái 
magyarázást az újabb görög bölcsé
szek Homerosnak és más költők
nek, az alexandriai zsidók pedig 
az ők szent iratuknak fejtegetésére 
használták fel. A kér. theologiában 
Origenes tette uralkodóvá, úgy, hogy 
egészen még most sem veszté el ere
jét, noha a reformátoroknak épen 
az is alapelvök volt, hogy egyedül 
a nyelvtani és történeti értelmezés 
engedhető meg, sőt már előbb az ős

egyházban az antiochiai iskola szin
tén a nyelvtani raagyarázást tette az 
allegóriái helyébe, mint építőbbet.

Allocutiók (lat.), a pápának a 
bibornokokhoz intézett beszédei.

Alloeosis (gör.), 1. Christologia.
A lm á s i  Gergely Mihály, unit. 

püspök, szül. Homoród-Alraáson 1654. 
Elvégezvén Kolozsvárit tanulmányait, 
1678. ápr. 23. a collegium seniora 
lett. Innen 1680. aug. 1. külföldre 
indult. Leidenből, hol theologiát ta
nult, 1682. nov. 21. visszajővén, a 
kolozsvári főiskolában rector-profes- 
sor, majd a szentpéteri (most Ko
lozsvár egyik külvárosa) egyház papja 
lett. 1692. nov. 6. püspökké válasz
tották. Püspöksége idejében, 1716, 
a kaiholikusok császári katonák se
gélyével elfoglalták a hitfelei által 
birt kolozsvári főtéri templomot, azon
kívül iskolájokat, nyomdájokat stb. 
Mh. Kolozsvárit, 1724. márcz. 23. 
— Munkái: 1. Disciplina ecclesias- 
tica. . . Claudiopoli, 1694. — 2. Kö
nyörgései. Kolozsvár, 1695.— 3. Isteni 
dicséretek. . . U. o., 1697. (Névtele
nül.) — 4. In exsequiis defunctorum 
canendae... U. o., 1697. (Névtele
nül.) Kiadta a Koncz Boldizsár által 
készített Katechesist(Kolozsvár,1698).
1700-ban kinyomatta a hollandok jó
téteményeiért irt köszönő iratot, úgy
szintén a Petrichevich Horváth Fe- 
rencz által irt „Apológia fratrum 
unitariorum" cziraü könyvet.

Alogok (görögül =  logos-talanok, 
oktalanok), gúnyosan így nevezte el 
Epiphanius (1. e.) egy kisázsiai „radi- 
calis, autimontanistikus ellenzéku hí
veit, kik (170.— 180. körül) tagad
ták, hogy akár a negyedik evangé
liumot, akár az apokalypsist János 
apostol irta volna és egyszersmind 
helytelenítették a „logostf kifejezés
nek az Isten fiára való alkalmazását. 
V. ö. Harnack A d.: Dogmengeschich- 
te. (I. k. 2. kiad. 1888.)
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Alombradók (spanyol nyelven =  
felvilágosodottak), spanyolországikath. 
szekta, mely a 16. század végén s 
a következőnek az elején virágzott. 
A léleknek Istennel való közösségét 
az áhitatos imádság által vélték el
érhetőnek s ez alapon hiábavalók
nak tartották úgy a jó cselekedete
ket, mint a szentségeket.

Al-papi szék, 1. Házassági bí
ráskodás.

Alsóbaranya-bácsi ref. egy
házmegye, a dunamelléki egyház- 
kerületben, — alakulásától kezdve a
17. század folyamán, midőn az alsó
baranyai superintendentiának képezte 
kiegészítő részét, többnyire szigetvári
nak vagy veresmartinak, ritkábban 
alsóbaranyainak neveztetett. 1705. 
a szlavóniai egyházak, melyek a po- 
zsegai vagy valkói egyházmegyét ké
pezték, szintén beleolvadtak s ettől 
fogva rendszerint alsóbaranyainak ne
veztetett a területére nézve meg
nagyobbodott, de a sok üldözés foly
tán és a harczok pusztítása követ
keztében minden más tekintetben meg
gyöngült egyházmegye, amely 1718.- 
tól aztán az egyesült dunamelléki 
egyházkerülethez tartozik. Az 1786. 
alakult bácsmegyei egyházak, melyek 
1802.-ig a kecskeméti egyházmegyébe 
voltak beosztva, ez évben hasonlóké
pen ehhez az egyházmegyéhez csatol- 
tattak, s innen lett a neve alsó- 
baranyabácsi. Most 32 anyaegyházból 
áll, melyekben körülbelül 40,000 
református van. Nevezetesebb múltú 
egyházközségei: a herczegszőlősi, ko
pácsi, laskói és vörösmarti.

Alsóbaranyai ref. egyház-
kerület, 1. Baranyai ref. egyház- 
kerület.

Alsóbb rendek, 1. Hierarchia.
Alsóborsodi ref. egyházme

gye, a tiszáninneni egyházkerület
ben, 1799. alakult a borsodgömör-

kishonti egyházmegyének (1. e.) több
felé osztása folytán. Magában foglalja 
a Borsodmegye déli részén és a He
vesmegye Tiszán inneni részének ke
leti felén fekvő ref. egyházakat, mind
össze 44 anyaegyházat, 58,000 la
kossal. Egyháztörténelmi tekintetben 
nevezetesebb egyházai: az egri (1. e.) 
és miskolczi (1 e).

Alsószabolcs-hajdui ref. egy
házmegye, a tiszántúli egyházkerü
letben. Régebben a debreczeni egyház
megyének képezte kiegészítő részét, de 
az 1821 —182*2. évi generál-konvent 
(1. e ) a tiszántúli egyházkerület egy
házait újonnan rendezvén, a debre
czeni egyházmegyét nag> népességű egy
házközségeire és arra való tekin
tettel, hogy területe több törvényha
tósághoz tartozott, kétfelé osztotta, 
araikor az egyik rész továbbra is 
megtartván a régi elnevezést, a má
sik az „alsószabolcshajduiu nevet 
kapta. Ugyanekkor azt is kimond
ták, hogy úgy a Szabolcsmegyébe, 
mint a Hajdúkerületbe tartozó egy- 
házak külön-külön válaszszanak ma
goknak segéd-gondnokot, esperesük 
azonban közös legyen. E határozat 
értelmében az egyházmegyének egé
szen a debreczeni zsinatig két segéd
gondnoka volt, a zsinati törvények 
azonban minden egyházmegyében csak 
egy gondnokról beszélvén, azóta itt 
is csak egy egyházmegyei gondnok 
van Egyházközségei jelenleg Szabolcs- 
és Hajdumegye területén feküsznek, 
egyet kivéve, mely Biharraegyékez 
tartozik. Huszonhárom anyaegyházá
ban mintegy 110,000 ref. van. Neveze
tesebb egyházai: Böszörmény (18,400 
lakossal), Nánás (13,100 lakossal), 
Szoboszló (13,600 lakossal).

Alsozempléni ref. egyházme
gye, a tiszáninneni kerületben. Há
rom egyházmegyének, a régi zemplé
ninek (1. e.), abaujvártornainak (1. e.) és 
borsodgömörkishontinak (1. e.) amaz



egyházaiból szerveztetett 1799.-ben, 
melyek Zemplénmegye alsó felében, fő
leg a Hegyalján és Bodrogközön feküsz- 
nek. Hozzátartozik mégSzabolcsmegyé- 
ből is ama néhány község, melyek ennek 
Zemplénnel határos részén, a Tisza 
jobb partján feküsznek. 59 anyaegy
házban összesen 45,000 ref lelket 
számlál. Jelentékenyebb múltú egy
házközségei: a sárospataki (1. e.), 
tállyai, tokaji, tarczali, tolcsvai, mádi, 
liszkai, királyhelmeczi, erdőbényei és 
bodrogkereszturi.

Alsted János Henrik, korának 
egyik legjelesebb prot. hittudósa és 
bölcsésze, szül. 1588. Ballersbach- 
ban. Tanult a szülőhelyéhez közel 
fekvő Herbornban, hol aztán 1608. 
tanár lett. 1610.-től a bölcsészet,
1619.-től atheologia volt a tantárgya. 
Közben 1618. jelen volt a dordrechti 
zsinaton. 1629. elején mint már ünne
pelt tudóst Bethlen G-ábor meghivta a 
gyulafehérvári colLgium tanárául. Ez 
állásban aztán mint a philosophia 
előadója s a tanintézet éltető lelke,
1638. nov. 8. történt haláláig ki
tartóan és sikeresen működött. Ki
váló befolyást gyakorolt kortársaira 
úgy a philosophiai, mint a theologiai 
irodalom terén kifejtett nagyszabású 

, működésével. A philosophiában Ramus 
és Lullus hive volt, mig theologiájá- 
nak egyik jellemző vonását a chilias- 
mus képezte, amiben, valamint más 
tekintetben is, hatása érezhető volt 
Comeniuson. Felette nagyszámú müvei 
közül a legjelentékenyebbek: Cursus 
philos ophici encyclopaedia. Herbor- 
nae, 1620, mely későbbi átdolgozás
ban „Encyclopaedia universau czira- 
mel u. o., 1629. és Lugduni Bata- 
vorura, 1640. jelent meg; Triumphus 
bibliorum sacrorum. Francofurti, 1625; 
Thesaurus chronologiae. Herbornae,
1624. továbbá 1628 és 1637. — 
Prodromus religionis triuraphantis. 
Albae-Juliae, 1635. V. ö. Kvacsala

J . : J. H. Alstedt. (Ungarische Re- 
vue. 1889.)

Alting Henrik, ref. theologus, 
szül. 1583. Emdenben. 1612. ben Hei- 
delbergben a theologia tanára lett. 
Heidelberg feldulásakor, 1622. szülő
városába menekült, később nevelő 
volt az elűzött pfalzi választó feje
delemnek, Frigyesnek legidősebb fia 
mellett; 1627.-től pedig a gronin- 
geni egyetemen ismét theol. tanár
ként működött s mint ilyen 1644. 
halt meg. Legnevezetesebb munkáit 
halála után adták k i: Loci theologici.
1646.; Theologia problematica 1652, 
és Theologia elenctica. 1654. V. ö. 
Sepp Kér.: Hét godgeleerd onderwijs 
in Nederland. (II. k. 1874.)

A ltin g  Jakab, az előbbinek fia, 
jeles hittudós, szül. 1618.-ban. Mint 
a keleti nyelvek tanára, Gfroningen- 
ben 1643.-tól 1679. történt haláláig 
működött. Bibliai alapon álló theolo
gus lévén, sok ideig tartó heves vi
tatkozást kellett folytatnia tiszttársá
val, a scholastikus Maresius Sámu
ellel (1. e.), ki számos eretnekséggel 
vádolta. Tévesen mondják némelyek 
coccejanusnak. Összes művei (I—V.
k.) Amsterdamban 1686. jelentek meg. 
„Fundamenta punctationis lingvae 
sanctae“ ez. munkáját harmadik Ízben 
Tótfalusi Kis Miklós adta ki Kolozs- 
vártt, 1698. V. ö. Roessingh: J. A. 
(1864.)

Alumneum (lat.), mint általá
ban, úgy némely prot. tanintézetben 
is a tápintézet elnevezése, melyben a 
növendékek vagy mérsékelt díjért, 
vagy bizonyos alapítványok kamatjai
ból láttatnak el.

Alumnus (lat.) az alumneum jó 
téteményeiben részesülő tanuló. Ré
gebben a más (egyesek vagy testü
letek) költségén külföldi egyetemeken 
tanult magyar ifjak is alumnusainak 
neveztettek annak, akinek segélyével 
fentartották magokat.

3
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Alvinczi Péter, hírneves ref. hit- 
tudós és államférfi, szül. 1570. 
körül Nagy-Enyeden. Tanult szülő- 
városában és Nagyváradon. Azután 
meglátogatta Svájcz, Olasz- és Német
ország nevezetesebb egyetemeit. Wit- 
tenbergben 1598.-ban, Heidelbergben 
1600. jul. 29. iratkozott be. A kö
vetkező évben hazajővén, először deb- 
reczeni, 1603. nagyváradi tanár lett, 
1604. febr. 22. pedig bihari espe
ressé választatott s másnap egyúttal 
nagyváradi lelkészszé avatták. 1605. 
a háborús idők miatt Váradról el
menekülvén, Bocskay István meghívá
sára Nagykerekiben lett pap, hon
nan nem egészen egy év múlva már 
Kassára ment az ottani magyar pro
testánsegyház papjának, miután ugyan
akkor nem fogadta el a szathraári 
papságot, melyre szintén meg volt 
hiva. A katholikusok ellen tartott 
szenvedélyes szónoklatai reáirányozták 
egykori tanulótársa, Pázmány Péter 
figyelmét s ezzel hosszas irodalmi vita 
kezdődött köztök, melynek folyamán 
Alvinczi több munkájával szállott síkra 
egyháza érdekében, magára vonván 
ez által Balásfi Tamás haragját is, ki 
szintén több ízben támadt ellene. 
Alvinczi meg birt felelni ellenfeleinek 
minden alkalommal, vitázó képessége 
semmivel sem volt kisebb a Pázmá
nyénál. Hogy pedig müvei hatás te
kintetében nem bírták utolérni ama- 
zéit, az csupán az általános politikai 
helyzetnek volt az eredménye. Alvin
czi egyébiránt épen úgy, mint ellen
fele, szintén kiváló szerepet játszott 
a politikai életben s úgy Bocskay- 
nak, mint Bethlen Gábornak legbizal
masabb embere volt. Érdemeinek el
ismeréséül Bocskay 500 arany forin
tot hagyott neki végrendeletében, sőt 
maga II. Mátyás is kitüntetésben ré 
szesítette, amennyiben 1612. az ő és 
utódai részére nemességet adományo
zott. Magyarország legelőkelőbb csa

ládjainak sarjadékait; Thurzó Imrét 
Nyáry Krisztinával, Bethlen Pétert 
Illyésházy Katalinnal ő eskette meg. 
A magyarság nemzeti és a protestan- 
tismus egyházi érdekeit tekintve s ta
lán egykori tanárának, Pareus Dávid
nak hatása alatt is, áldásosnak tar
totta volna a magyarországi protes
táns felekezetek egyesülését, de épen 
magának gyakori alkalma volt meg
győződni arról, hogy mily óriási ne
hézségekkel kell küzdenie annak, ki 
e czélra törekszik. Igen sok eszélyes- 
séget fejtett ki ugyanis abban a tekin
tetben, hogy ref. születése, nevelte
tése és hitelvei mellett a kassai, akkor 
még szinte egészen lutheránus egyház 
vallásos felfogásával ellentétbe ne 
jusson, de épen a középút keresése 
mind a két felekezet túlbuzgó kivei 
részéről sok kellemetlenséget szer
zett neki. Mh. 1634. nov. 22. Kas
sán. Müvei: 1. De bonis operibus 
(D. Páréi collegiorum theologicorum 
decuria una 268. s köv.) Heidelberg, 
1601. — 2. Felelete Pázmány P. öt 
színes levelére (Egy tetetes, neve 
vesztett . . .). Debreczen, 1609.—3. 
Lelki orvosság. H. n , 1614.—4. 
Tükör. H. n., 1614.— 5. Itinerarium 
catholicum . . .Debreczen, 1616.— 6. 
Querela Hungáriáé. Magyarország pa
nasza. (Latin és magyar szöveggel). 
Kassa, 1619. (Újabb, latin kiadásai: 
Lőcse, 1619 és H. n. 1620.) — 7. 
Machiavellizatio . . .(Kassa), (1620). 
— 8. Resultatio plagarum castigatoris 
autorem machiavellizationis . . . U. o.
1620. —9. Az Urnák szent vacso
rájáról való rövid intés U. o. 1622. 
— 10. Halotti beszéd Károlyi Zsuzsán- 
na fölött. (Exequiarum Caeremonia- 
lium . . . Lib. II.) Gyulafehérvár, 
1624. — 11. Dedicatio regii sacelli 
Cassoviensis . . . Kassa, 1625. —12. 
Halotti beszéd Báthory Gábor fejede
lem fölött (Az néhai felséges . . .) 
Gyulafehérvár, 1628. —13. Quadra-
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gesima vasárnapra tartozó szent Evan
géliumnak magyarázatja . . . Kassa, 
1632. — 14. Egy rövid úti prédiká- 
czió . . . Melléjárul . . . Bethlen Pé
ternek . . . Ilyésházi Catharinával . .. 
lett . . . frigykötése előtt való in
tés . . . U. o. 1632. — 15. Postilla . . .
U. o., 1633.— 16. Az Postillának 
második része . . . U. o. 1634. — 
Kiadta még Molnár Gergely gram
matikáját versekbe szedve s ő maga 
is irt nyelvtant. Üdvözlő verset irt 
Fabricius György, kassai német prot. 
pap „Festa festorum" (Cassoviae, 
1611.) ez. müve elébe. V. ö. Paikoss 
Endre: A kassai lielv. liitv. egyház 
(Sárospatak, 1889.); — Tőrök Ist
ván: A Querela Hungáriáé s az általa 
támasztott polémia (Kolozsvár, 1883.); 
—  H. Kiss Kálmán: A. P., a kas
sai magyar pap. (Prot Egyb. és'Isk. 
Lap. 1893.) és Sziláiji/i Sándor : 
Bethlen Gábor és a kassai pap (Ma
gyar prot. egyháztörténelmi raono- 
graphiák.).

Aizog János, kath. egyháztörté
nész, szül. 1808. Ohlauban, Sziléziá
ban. 1634. áldozárrá szenteltetvén,
1836. tanár lett a poseni papnövel
dében, 1845. igazgatótanár a hildes- 
beimiban, 1853. a freiburgi egyetem 
tanára s mint ilyen, 1878. balt meg.
Fő müve: Lehrbuch dér Universal-
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geschichte dér christlichen Kirche* 
(1840.), mely több európai nyelvre 
lefordittatott s 1882. a 10 kiadása, 
mint „Handbuch“ két kötetben jelent 
meg. Nevezetes munkája még : Hand- 
bucbdérPatrologie. (IV. kiad. 1888.)
V. ö. Kraus X. F. által tartott
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emlékbeszédet. Egyháztörténetét ma
gyarul Nagy Zsigmond adta ki Eger
ben 1857.— 1869. Patrologiája szin
tén le van forditva s 1880.— 1881. 
jelent meg.

Auialekiták, azoknak a beduin
törzseknek a neve, melyek Palesztina 
déli részén, azon a vidéken laktak,

ahol most az Et Tib puszta van s 
amelyekkel Izrael népe Mózes ide
jétől kezdve, mint örökös ellenségei
vel csaknem szüntelen barezban állott. 
Azután, hogy Saultól és Dávidtól 
súlyos vereségeket szenvedtek, las
sanként egészen letüQtek a történe
lem szinteréről.

A m a lric h  (Bénái), 1. Bénái Amal- 
rich.

Arnbo, görög eredetű szó, raely- 
lyel áz ős-ker. egyházban a felolva
sók s szónokok számára készült emelke- 
dettebb helyet nevezték. E hely 
hosszúkás négyszögü volt, korláttal 
ellátva, melyen belül az alsóbb pap
ság ült. Északi oldalán szokták fel
olvasni az evangéliumokat, a délin az 
epistolákat. Idővel megszűnt ez a kü
lönbség s az arnbo helyét a szószék 
(1. e.) foglaba el. Az ambón volt az 
éneklőkar is. T.

A m brositlS  (Lám) Sebestyén, 
prot. leikész, szül. Késmárkon 1542. 
Iskoláit szülőhelyén elvégezvén, 1575. 
Wittenbergbe ment, hol a legelőke
lő ;b magyar kálvinistánál tartózko
dott. Innen hazatérvén, 1576. kés
márki tanár, két év múlva eperjesi 
lelkész lett. 1583 a késmárki luth. 
egyház választotta meg papjává. Las
sanként Kálvin tanai felé hajolván, 
végre is nyíltan azokhoz állott. E 
miatt többször volt kénytelen úgy 
irodalmi mint szóbeli hitvitába ke
veredni, főleg Stansith Horváth Ger- 
gclylyel és Grawer Alberttel Ref. 
részről ő vett részt a késmárki col- 
loquiumon (l. e.). Az 1599. évi kis - 
szebeni zsinat nyílt sacramentarius- 
nak jelentette ki. — Meghalt Kés
márkon, 1600-ban. Munkái: 1. An- 
tithesis ubiquitatis et orthodoxae 
doctrinae de persona Christi . . . 
(Servestae, 1591.) - -  2. Defensio or
thodoxae doctrinae, tűm de aliis qui- 
busdam christianae religionis capiti-
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bús tűm etiara de persona Christi. . .  
(Servestae, 1592.)— 3.Kurze Wieder- 
holung dér reinen Lehr dér Stadt Keiss- 
marck. (H. n., 1596.)— 4. Declaratio 
circumstantiarum gemini colloquii. . .  
(Servestae, 1598.) — 5. Oratio fune- 
bris in obitum . . Susannae Dóczi . . . 
Sebastiani Tököly conjugis . . , (Hei- 
delbergae, 1600.)

A u ib rózy  György, ág. ev. su- 
perintendens, szül. Alsó-Kubinban, 
Árvamegyében 1694. ápr. 18. Ta
nult szülőhelyén, Lestinán, Késmár
kon, Eperjesen és 1718.-tól Witten- 
bergben. 1721. haza indulván, útja 
közben sok szenvedést, sőt fogságot 
is kellett kiállania. Hazaérkezvén, 
előbb Neczpálon tanitó, 1724. pedig 
Yerbóczon, Kishontban lelkész lett. 
Midőn e vidéken 1733. elején a prot.
templomokat elszedték, az üldözések
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elől neki is el kellett bujdosnia. Ot 
évnél tovább volt állomás nélkül, 
mig végre 1738. Csetnekre hivták.
1741. febr. 16. a tiszai kerület su- 
perintendenssé választotta. 0 volt a 
tót theologiai terminológiának tudo
mányos alapvetője. Megh. Csetneken,
1746. jul 5. Munkái: 1. De causis 
turbarum in ecclesia. Wittenbergae,
1721. — 2. Katechismus. (Tót nyel
ven.) 1738.— 3. A katechismus alapos 
magyarázata. (Tótul.) 1738. — 4. 
Luther katechismusa czikkelyeinek fej
tegetése. (Tótul.) 1742.— 5. Előkészü
let a halálra. (Tótul.) 1742. — 6. A 
keresztyén hittan foglalatja. (Tótul.) 
1745 (A hely megnevezése nélkül 
kiadott munkáit Brüggében vagy Wit- 
tenbergben nyomatta.) Yerbóczi lel
kész korában segített Kermann Dá
nielnek az agendát, és a bibliát tót 
nyelvre fordítani s e műveket 1734. 
ki is adta.

Ambrózy Sámuel, ág. ev. lel
kész, szül. Szielniczén, Liptómegyé- 
ben 1748. márcz. 22. Tanult Pozsony
ban, 1782-től Jenában, honnan visz-

szatérvén, Nagyfaluban (Árvamegyé
ben), utóbb Radványban, 1796. pedig 
Selmeczen lett lelkipásztor. Az utóbb 
említett helyen fiú- és leányiskolát 
alapított, Tagja volt a jénai minera- 
logiai társaságnak. Megh. Selmeczen, 
1806. febr. 15. Munkái: 1. Die 
Gotteshiiuser dér Christen. (Templom
avatási beszéd.) Schemnitz, 1796. — 
2. Halotti beszéd Radvánszky Lajos fe
lett. (Tótul.) Beszterczebánya, 1803.
— 3.Wie muss die Kirchengemeinde und 
ihr Lehramt beschaffen sein, wenn 
dér Religions-Unterricht beide be- 
glücken soll? Schemnitz, 1804. — 4. 
Ankündigung einer neuen und doppel- 
ten Erziehungsanstalt. U. o. 1804.
— 5. Zweiter Bericht von dér neuen 
und doppelten, Erziehungsanstalt in 
Schemnitz. U. o. 1805. Pozsonyi ta
nuló korában (1780. és 1782.) két 
latin üdvözlő verset adott ki Strecs- 
kó János iskolaigazgató tiszteletére. 
Selmeczen negyedéves folyóiratot ala
pított és szerkesztett ily czimmel: 
Növi ecclesiastico-scholastici Annales 
Evangelicorum august. et helvet, con- 
fessionis in Austriaca monarchia 
(1793 — 1795.), mely ekkor megszűn
vén, „Annales evangelici provinciarum 
domui Austriacae kaereditarium" ez. 
a. 1803. ismét feléledt, de csak egy 
kötete jelent meg.

Ambrus (Szent), hírneves egy
házi atya, 340. körül szül. Trierben. 
Fia volt a római birodalom egy 
praefectus praetorio-jának s előbb 
Rómában ügyvéd, azután pedig Felső- 
Italia helytartója lett. Noha még ke- 
reszteletlen volt, 374. mégis el kel
lett fogadnia milánói püspökké való 
megválasztatását. Rögtön eladta min
denét, a befolyt összeget kiosztá a 
szegények közt s a theologia tanul
mányozásához és műveléséhez kez
dett. Buzgón védelmezte egyházát az 
arianusok ellen. Fellépése gátolá meg 
a pogány képek uj térfoglalását, mi-



dőn érdekűkben Symmachus, a szó
nok a császár előtt szót emelt. Ha
sonló állhatatosságot tanúsított Nagy 
Theodosiussal szemben, midőn a thes- 
salonikai vérfürdő után megtagadta a 
kér. egyházba való felvételét, míg 
nem vezekelt bűnéért. Ambrus mh. 
397. ápr. 4. Dogmatikai irataiban 
többnyire a görög .egyházi atyákat 
követi; erkölcstanában („De officiis 
clericorurau, kiadta 1857. Krabin- 
ger) Cicerónak a kötelességekről Írott 
műve után halad; az általános és a 
tökéletes kötelességek közti különb
ségtétele nagy befolyású lett, a meny
nyiben az utóbbiakhoz hozzászámí
totta a nőtelen és illetőleg hajadon 
életet is. Maradandó munkásságot 
fejtett ki a liturgia és cultus körül; 
énekszerzeményei a latin hymnologia 
megteremtőjévé tették. A nevén álló 
iratok közül (kiadták a benezések 
1686— 1690. két kötetben, újabban 
a Ballerini testvérek 1875— 1876. 
hat kötetben) sokat tévesen tulajdo
nítanak neki. Magyarra le van for
dítva erkölcstana ezzel a czimmel: 
„Az egyháziak kötelmeiről.w, — és 
„Halotti beszéde Satyrus testvéré
nek elhunytakon. V. ö. : Baunard : 
Histoire de St. Ambroise (németül is 
megjelent 1873); — Förster: A., 
Bischof von Mailand (1884); — A. 
de Broglie: La politica di S. Am- 
brogío (1888.)

A m b ru s-fé lc  dicséret a neve
a róni. katholikusok híres hyranusá- 
nak, a Te Deum laudamusnak, melyet 
állítólag milánói Ambrus irt Ágoston
nal együtt 387-ben. Ha nem irta is 
Ambrus az éneket, az bizonyos, hogy 
sokat tett elterjesztése érdekében. T.

Ambrns-féle liturgia (latinul: 
Ambrosianura officium, Ambrosianus 
rítus, Ambrosiana missa), az a temp
lomi rituálé, mely a milánói egyház 
bán a mise s egyéb istentiszteleti 
cselekmények alkalmával használatban

T,
mely erősítő

volt. A római, vagy G-ergely-féle mi
sétől több pontban eltért s bizonyos 
tekintetben keleti liturgiákra emlé
keztetett. Valószínűleg a 4. század
ból való.
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Ámen, héber szó, 
fogalmat fejez ki, t. i. valóban, úgy 
van. Az ószövetség nyomán állandó 
formulája lett az eskü, átok és foga
dás, nemkülönben a hálaadás és kö
nyörgés erősítésének. A kér. egy
ház liturgikus szokása szerint az 
áment az egész gyülekezet mondta, 
kivált a raiatyánk és az úrvacsorá
jának szereztetési szavai után. Most 
már nemcsak az imádságokban, ha
nem néha közönséges beszédben is 
használják, mint ünnepélyesebb zár
szót. A mohamedánok is használják 
e szót befejező formulaként. T.

Aniesius Vilmos, puritán tudós, 
szül. 1576. Nordfolkban, Angolor
szágban. A cambridgei egyetemen ta
nult, s itt nagy hatással volt reá 
Perkinsus. Minthogy a püspöki egy
házzal való minden conformitast eluta
sított, kénytelen volt hazájából tá
vozni. Leidenben talált menhelyet s 
itt mint a szigorú kálvinismus hive, 
az arrainianusok ellen irodalrailag fel
lépett. 1622-ben egyetemi tanárul 
alkalmaztatott Franekerben. Macco- 
viussal, a dordrechti zsinat egyik 
legbuzgóbb hívével heves vitába ke
veredett, mivel ő a scholastikus the- 
ologia kinövéseit kerülve, e rendszert 
szelídíteni igyekezett s fő törekvését 
erkölcsi elvek fejtegetésére és ezek
nek megfelelő életre irányozta. Meg
halt 1633. Műveinek legnagyobb ré
szét latinul irta, vannak azonban 
augol nyelvű munkái is. Latin művei 
összegyűjtve is megjelentek halála 
után 25 évvel, ami egymagában is 
élénk bizonysága annak a kiváló ha
tásnak, melyet Németalföld theologu- 
saira gyakorolt. Számos követőre ta
láltak nézetei Magyarországon is,
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hol müvei a theol. előadásokhoz né
hol épen alapul vétettek. így aztán 
a következők le is fordittattak ma
gyarra: Angliai puritanismus (Telki- 
bányai István fordításában Utrecht,
1654., Komáromi Csipkés György 
fordításában Debreczen, 1662 ), Jó 
cselekedetek gyémánt köve (Szent- 
györgyi P. István fordításában Ko
lozsvár, 1678.) Magyarországon uj 
kiadásban jelentek meg: Technome- 
tria, Theses logicae, Disp theol. ad- 
versus metaphysicam, De perfectione 
SS. Scripturae (mindezek Ramus 
Dialecticájával együtt Váradon, 1653.), 
továbbá De conscientia et ejus jure 
vei casibus (Debreczen, 1685.), Me- 
dulla theologica (U. o 1685.) Az ő 
illető müvei alapján dolgozta ki Mar- 
tonfalvi György „Ars concionandi 
Amesiana“ (U. o. 1666 ), „Exegesis 
libri prirai Medullae Amesianaeu (LT.
o., 1670.) és „Exegesis libri se- 
cundi Medullae Amesianaeil (U. o., 
1675 ) ez. könyveit, valamint Vásár
helyi Péter az ő „Exegesis in ine- 
dullam theol. Amesii" ez. müvét.

Aliimon Keresztély Frigyes, pro
testáns theologus, szül. 1766. Bai- 
reuthban. Tanulmányait Erlangenben 
végezte, hol 1789-ben a bölcsészet, 
következő évben a theologia tanára 
lett. Ez állást tölté be 1794 — 1804-ig 
Göttingában is, honnan újra vissza
tért Erlangenbe. 1813-ban drezdai 
udvari első lelkész s főegyháztanácsos 
lett. Tagja lett 1831. a vallás és 
közoktatásügyi minisztériumnak s al- 
elnöke a főegyháztanácsnak. Titkos 
egyháztanácsosi rangot is kapott ké
sőbb. Mh 1850. Müvei közül említen
dők : „Entwurleiner biblischen Theolo- 
gieu, melyben a történet-kritikai ratio- 
nalismust szolgálja;— „Summa theolo- 
giae christianae", hittan a Kantbölcsé- 
szetének álláspontján. Drezdába költö
zése utáni müvei épen ellenkező irá
nyúak. így „Bittere Arznei für die

Glaubensschwáche unserer Zeitu ez. 
müve a Harras tételeinek védelme, 
melyért Sjhleiermacher erősen meg
támadta. 1830. után irt müveiben 
ismét közeledett előbbi nézeteihez. 
V. ö. Chr. F. A. nach Leben, An- 
sichten und Wirken (1850 ). T.

Á m m oillták , arab törzs, mely a 
Holttengertől északkeletre lakott. A
bírák korától a Makkabeusokig foly-
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vást engesztelhetetlen ellenségei vol
tak az izraelitáknak, kik az eredeti
leg általok birt tartománynak is el
foglalták egy részét. Origenes még 
említi őket, de azóta lassanként bele
olvadtak az arab népbe

A m o ritá k  (Emoriták), a hethi- 
tákon kívül a legjelentékenyebb ka- 
naanita törzs, mely az Egyptoraból 
jövő héberek első támadását diadal
lal verte vissza Később azonban a 
Juda törzse legyőzte s a többi ka- 
naauitákkal egyetemben adófizetővé 
tette V. ö Tomkins: The Araorites 
and Hebrews . . . (Academy. 1891.)

AiilOl’tisa tio  (lat.), műszó, mely 
a vagyonnak a holt kézbe (manus 
raortua) való jutását fejezi ki, vagy 
is olyan kézbe, mely az ingatlant 
a forgalomtól elvonván, mintegy élet
telenné teszi, raig az ő tulajdo
na. Ebben az értelemben az egyház
nak, a kolostoroknak s valamennyi 
egyházi intézménynek holt keze van. 
Hogy az ingatlan vagyonnak a holt 
kézben való túlságos felszaporodása, 
mely a nemzeti jólétre nézve ártal
mas volna, megakadályoztassék, az 
egyház örökösödési jogát nyugaton 
már a 13 század óta korlátozták az 
u. n. amortisatiói törvények; ilyet 
hozott például 1647. (XVI. XVII. 
tcz.) és 1715. (XVI. fez.) Magyar- 
ország Mig az osztrák concordatum 
hazánkban is érvényes volt, e törvé
nyek szüneteltek, sőt némelyek sze
rint ma sincs semmi hatályuk.



AmÓS, egyike az u. n. kis pró
fétáknak, Juda egy kis helységébe, 
Thekoába való pász or, aki midőn 
.íudeában Uzziás, Izraelben II. Je- 
robeam volt a király, Bethelben jö
vendőit A papok arra törekedtek, 
hogy kiűzzék Izrael országából, s e 
végett Jerobeam előtt panaszt emel
tek ellene. Beszédei ugyanis főleg 
Izrael országára vonatkoznak, mely
nek romlottságát megrázó erővel raj
zolja.

Ampulla, neve a róm. katb. egy
házban szent czélra használt korsó 
alakú, kétfülü, üvegből vagy agyag
ból, nem ritkán ezüstből vagy más 
fémből készült edénynek. Az ampulla 
chrismatista róm. egyház a 4. sz. után 
arra használta, hogy benne tartották 
a katechumenusok és haldoklók meg- 
kenésére szánt olajat, valamint az 
urvacsoiai bort és vizet. Az ampulla 
remensist, melyből Chlodwig frank 
királyt 496-ban fölkenték Rheim>- 
ban, állitólag az égből hozta egy 
galamb. Kifogyhatatlan volt benne az 
olaj, melylyel 1179-től a franczia 
királyokat szokták fölkenni, mig az
tán a nagy forradalomkor elpusztult.
IX. Pius megszentelte az u. n. vér
tartó ampullákat is, melyek a vérta
nuk vérét foglalták magokban s a 
katakombákban azoknak csontváza 
mellett maradtak fenn. T.

A m sdorl: Miklós, reformátor, szül. 
1483. Torgauban, tanult Wittenberg- 
ben s 1511. ugyanott theol. tanár 
lett. Kísérője volt Luthernek úgy 
lipcsei, mint wormsi útjában s a biblia 
lefordításában is részt vett. Ő vitte j 
be magdeburgi esperes korában (1524.) j 
a reformácziót Goslarba és Kalen- 
bergbe. 1542. naumburgi püspök lett, 
de innen 1547. elűzték s helyét a 
főkáptalan által választott Pflug Gyula 
foglalta el. 1552. Eisenachba ment 
püspöknek s ott halt meg 1565. ; 
Minden kath. elvnek és szokásnak '

ellensége lévén, erősen küzdött az 
interira ellen s úgy az adiaphorák és 
a synergismus, mint az úrvacsorája 
feletti vitákban mindig a szigorú 
lutheránusokkal tartott Tekintélyének 
rovására volt a Majorral (1 e.) foly
tatott vitában felállított s akkor szí
vósan védelmezett ama tétele, hogy 
a jó cselekedetek ártalmasak az üdvös
ségre. Részt vett a jénai egyetem 
alapításában s Luther iratainak jénai 
kiadására ő ügyelt fel. Életrajzát 
Préssel (1862 ) és Meier J. (1863.) 
írták meg.

Amsterúanii magyar biblia,
1. Tótfalusi Kis Miklós.

A m y rá ü l t  (olv.—ró, Amyraldus) 
Mózes, ref. theologus, először lelkész 
volt Saumurben. majd ugyanott theol. 
tanár. „Traité de la prédestination“ 
ez. müvében az electióra vonatkozó, 
szigorú dordrechti felfogást az „uni- 
versalismus hypotheticus“ elvének fel
vétele által igyekezett enyhíteni, mely 
szerint tudniillik a hit feltétele alatt 
isten kegyelméből valamennyi ember 
üdvözül. A franczia nemzeti zsinato
kon többször bevádolták, de mind
annyiszor föl lett mentve Az ő tana 
ellen irányul a „Consensus Helveticus.u 
Mh. 1664 — V. ö : Schweizer érte
kezését a „Theologische Jahrbücher" 
1852. évi folyamában és Fraissinet: 
Essai sur la morálé d’Amyrault (1889.)

Anabaptisták (ujrakeresztelők, 
keresztségismétlők), keresztyén szekta, 
mely a megkeresztelendő hívőnek 
beleegyezését a keresztség előfeltéte
léül tűzi ki, s ezért elveti a gyer- 
mek-keresztelést, a hozzájok csatla
kozókon pedig ismétli a keresztelési 
eljárást Már jóval a reformáczió előtt 
megtámadta a gyermekkereszt elést 
több reformálni törekvő szekta ; a re
formáczió korában pedig annak közös 
ellenzésében mindazok ossz találkoz
tak, akik arra törekedtek, hogy a 
reformátoroknál gyökeresebb munkát
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végezvén, a subjectiv alapelvet, mely 
ezeknek magoknak is kiindulási pont- 
jok volt, egyoldalulag és következe
tesen a végletekig vigyék. Ezek a 
különösen Svájczban, Németországban 
és Németalföldön feltűnő anabaptis
ták többnyire vallásos és politikai 
rajongók voltak, akik nemcsak a ke- 
resztség ismétlését követelték, hanem 
a Krisztus földi birodalmának felállí
tását, a vagyonközösséget, a nekik 
adott kijelentésekben való hitet s több 
efélét is. Valami szellemidézés-félével 
Németországban próbát tettek már
1521. az úgynevezett zwickaui (Szász
ország) próféták kiknek élén Storch 
Miklós (1. e.) Stübner Márk és Mün- 
zer Tamás állottak. Az utóbbi indí
totta meg Szászországban és Thürin- 
giában a parasztháborút, azonban az 
anabaptisták ügye a frankenhauseni 
csata (1525. máj. 15.) folytán egyelőre 
megfeneklett. 1527. körül viszont a 
bajorok közt léptek fel ismét ana- 
baptisták, u. m. Hutter János, Kürs- 
ner Jakab és Sallin Zsigmond Ágosté
ban, akik aztán az üldözések daczára 
sok követőre tettek szert. Svájczban 
a Zwingli ösztönzésére különösen erős 
küzdelem folyt az anabaptisták ellen, 
amelyben végre is legyőzettek. (V. 
ö. E gli: Die Züricher Wiedertaufer 
zűr Reformationszeit. 1878.) A Svájcz- 
ból kiűzöttek egy része Morva- és 
Ma gyarország egyes vidékein talált 
menedéket. Itt Riedemann Péter (1. e.), 
Németalföldön Joris Dávid (1. e.), 
Westphaliában, Holsteinban és a ke
leti Frieslandban Holfmann Menyhért 
(1. e.) és Rink Menyhért voltak az 
az anabaptisták legkiválóbb emberei. 
V. Károly császár már 1528. rende
letet adott ki az anabaptismusnak 
erőszakkal való elnyomására s ettől 
fogva számtalan anabaptistát fejeztek 
le, fojtottak vizbe és égettek meg. 
Ám ez csak fokozta az üldözöttek 
fanatismusát, akik botosoknak (ba-

culares. stablarii) neveztettek, mivel 
úgy vélekedtek, hogy keresztyénnek 
boton kívül semmi egyéb fegyvert 
nem szabad tartania. A Németalföld
ről kiűzött anabaptisták 1533. után 
Münsterben nagyon rossz irányban 
folytatták müködésöket (1. Münsteri 
sereg.).

A németországi és holland anabap
tisták történetében uj, az elsőnek 
zavargó jellegével homlokegyenest el
lenkező korszak nyílt meg Philipps Ub- 
bó-val, a ki előbb kath. pap volt Leeu-
wardenben, 1534. pedig egyik vezérök 
lett az anabaptistáknak, s fivérét 
Dirket, Joris Dávidot és Mennót (1. 
e.) a szekta lelkészeivé avatta. Az 
utóbbi aztán egy községet alapított, 
melynek tagjai 1570-től őróla men- 
nonitáknak neveztettek, most azon
ban közönségesen „doopsgezindenw 
(keresztségpártiak) elnevezés alatt 
ismeret jsek. Tanfogalma a pártja hit- 
vailási iratában, az „Igaz keresztyén 
hit alapkönyvébenu (1556.) van ki
fejtve, mely minden mystikus pótlék 
nélkül a keresztyénségnek tisztán 
evangéliumi szellemű tárgyalására tö
rekszik. Elveti az esküt, a háborút és 
a boszuállás minden módját, úgyszin
tén a házassági elválást is a házas
ságtörés esetén kívül s tiltja minden 
felsőbb hivatal elfogadását. A felső
séget úgy tekinti, mint amely még 
ugyan szükséges, de a Krisztus or
szágától idegen intézmény, — az 
egyház szerinte a szentek közössége, 
melyet szigorú egyházi fegyelemmel 
keli tisztaságában fentartani. Elöljá
róik és tanítóik ingyen szolgálnak. A 
gyermekek a születéskor kapnak ne
vet, de keresztelésök az imaházak
ban történik Az egyházi fegyelem
ben alkalmazandó szigor mértéke már
1554. szakadást okozott és megte- 
remté a szelíd anabaptisták (water- 
landiak) és finom anabaptisták (son- 
nisták) pártját. Az utóbbiak közt
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szintén keletkeztek egyes párttöredé - 
kék, például az ukewallisták, egy 
groningeni földművesnek, Uke Wal- 
lesnek (mh. 1653.) követői, aki az 
egyházi fegyelmet kiváló szigorúság
gal gyakorolta, — ezek másképen dom- 
pelereknek, azaz alámeritőknek is 
mondatnak, mivel a keresztelést há
romszori, víz alá mentéssel végzik; 
továbbá a janjakob-keresztyének, kik 
az egyházi fegyelem szigorát még 
inkább fokozni kivánó Jákob János
ról neveztetnek igy. Az arminianis- 
mus befolyása 1664. után ismét uj 
pártalakulásokat hozott létre, azon
ban 1801. újra egyesült valamennyi 
párt, s 1811. óta az egyetemes men- 
nonita társaságnak Amsterdamban va
ló szervezése által összes hitközségeik 
szorosabban vannak egymáshoz fűzve. 
A mennonita alapelv most már csak 
a keresztségre és esküre vonatkozó 
sajátos felfogás megőrzésében nyilvá
nul a legtöbbnél. Befolyásuk az em
berbaráti érzület gyakorlásának terén 
lett újabb időben jelentékeny; egy 
missziói egyesület, a haarlemi Teyler- 
féle társulat és több más intézmény 
az ők müködésök eredménye. Néraet- 
alföldön, hol jelenleg 126 gyüleke
zetben mintegy 40,000-en vannak, 
már régóta vallásszabadságot élvez
nek. Németországon már vagy húsz 
év óta nincs több, mint körülbelül
20,000 mennonita. Itt már 1802. 
megnyerték a katonai eskütől való 
mentesitésöket, 1827. óta pedig a ' 
hivatalba lépéskor és tanúskodás al
kalmával sincsenek kötelezve eskü- 
vésre; a védkötelezettség alól azon
ban i 867. óta ők sincsenek feloldva.
A poroszországi mennoniták újabban 
erősen megfogytak az Oroszországba 
történt kivándorlások folytán.

A Svájczból Ausztriába és Magyar- 
országba átszármazott anabaptistáknak 
idő folytán sok viszontagságot kellett 
kiállaniok. Akik Magyarországra jöt

tek, ennek északi és északnyugati ré
szén, többnyire falvakban telepedtek 
meg s az 1548 évi országgyűlésnek 
ellenök is hozott határozata értelmé
ben gyakori üldözésnek voltak kitéve. 
Közülök egy csapatot I. Rákóczy 
György Sárospatakra vitt, de innen 
a vakbuzgó katholikus Báthori Zsófia 
őket is kizavarta. A pozsonyi „dele- 
gatum judiciumu elé 1674. három 
anabaptista lelkész is meg volt idéz
ve, kik azonban nemsokára bántatla- 
nul bocsáttattak haza. Mária Terézia 
koráig fenn tudták magokat nehéz 
körülményeik közt is tartani, de 1761.- 
től a katholikusuk térítési buzgósága 
őket sem hagyta nyugton. Papjaikat 
s általában egyházi elöljáróikat elfog
ták s megtérítésük czéljából a jezsui
ták zaklatása alá adták. Erdélyben a 
vallásos forrongás szintén eljutott 
csakhamar az anabaptismusig, ám a
16. században egyedül Dávid Ferencz 
volt az, ki nyíltan állást foglalt a 
gyermekkeresztséget elvető tanuk mel
lett s ennek irodalmi téren is bizony 
ságát adta. midőn „az igaz keresztyéni 
keresztségről és a pápa antikrisztus- 
nak majmozásárólu némely német- 
alföldi anabaptista által szerzett s 
Wilini Sándor varsói orvos által né
metre fordított „ Könyvecskét ■*, ennek 
felszólítására magyar nyelven is kiadta 
(Kolozsvár, 1570.). Dávid halálával 
az anabaptismusnak is nyoma vész 
Erdélyben, mig Bethlen Gábor meg
szánván a Morvaországban szüntelen 
üldözött anabaptistákat, egy részüket 
a bányászat emelése végett Alvinczre 
telepítette. Az elfogulatlan és türel
mes fejedelem többrendbeli privilégi
umban részesité őket, igy szabad, bár 
egyedül Alvinczre szorított vallás - 
gyakorlatot engedett nekik, melyben 
úgy az 1622. XXIII., mind az 1631. 
XXIX. tcz. megerősité őket, s ez 
aztán az Approbatákba is felvétetett. 
Nyugalmok nekik is csak Mária Te-
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rézia koráig tartott. 1764. őket is 
üldözni kezdték, de egy részük inkább 
Erdélyből távozott el, mintsem hitét 
elhagyja. Később az itt maradtak 
közül is többen követték őket s utó
daik 1852-től a krimi félsziget Huters- 
thal nevű falujában laknak kedvező 
viszonyok közt. Más országokban szin
tén vannak anabaptisták s legalább 
is megtűrik őket, mint tisztességes, 
szorgalmas embereket. Megkülönböz- 
tetendők ezektől a gyermekkereszt- 
séget hasonlóan elvető baptisták (1. 
e.). V. ö H ast: Geschichte dér Wie- 
dertaufer (1835.); — Nitsclie: Gesch. 
dér Wiedertiiufer in dér Schweiz zűr 
Reforraationszeit (1885.);— Gerbert: 
Gesch. dér Strassburger Sektenbewe* 
gung zűr Zeit dér Reformation 1524. —
1 5 3 9 .(1 8 8 9 .);— Müller J. J. : Die 
Mennouiten in Ostfriesland vöm 16. 
bis 18. Jakrkundert (I. k. 1887 ) ;  
— Beclc: Die Gesckichtsbücher dér 
Wiedertiiufer in Österreich-Ungarn 
(1884.)

Auachoreták (görögül =  avisz- 
szavonúltak), akik magányban liábo- 
ritlauul csupán kegyes elmélkedéseik
nek élnek. Bibliai elődeiknek Illyést 
és Elizáiéi még Keresztelő Jánost te
kintik. A keresztyén anachoretaság 
akkor lendült fel, midőn Alexandria 
egyházi bölcsészei, főleg Origenes épen 
úgy, mint előbb Sokrates után a görög 
moralisták, a világtól való elszaka
dást ajánlgatták, hogy a lélek ne fog
lalkozzék idegen dolgokkal. Egyptom, 
Syria, Palesztina pusztáiban százai él
tek az anachoretáknak, kik a legkü
lönbözőbb módon sanyargatták ma
gokat s végczéljok a testuek teljes 
elölése és az Istennel való mystikus 
egyesülés volt. Kivált keleten igen 
nagy tekintélyűk volt a nép előtt, 
mely szenteknek tartotta őket. El
szaporodásuk után apró községeket 
alkottak egymás között, melyek kuny
hóikat egy közös kápolna körül épí

tették (1. Laura). Ebből keletkeztek 
a thebéi pusztán az első kolostorok, 
amelyek tekintélyének növekedésével 
az anachoretaság veszilni kezdett jelen
tőségéből. Későbbi időben azokat szok
ták anachoretáknak nevezni, akik har- 
mincz évet töltvén kolostorban, en
gedélyt kaptak arra, hogy külön czel- 
lában lakjanak (1. Remete.). V. ö. 
Harnack Adolf: Das Mönchtura, seine 
Ideale und seine Geschichte (II. kiad. 
1882.) ; — Bornemann : In inves- 
tiganda monachatus origine quibus 
de causis ratio habenda sit Origeni 
(1885.).

A n a k le tu s  két pápa neve. /. 
Anakletus az első század végén vér
tanú volt.— 11. Anakletus ( 1 130.— 
1138.) gazdag zsidó családból szár
mazott, római ellenpápája volt az 
Anglia, Francziaország és Németor
szág által elismert II. Inczének (1. e.). • ,

Analógia fidei, az evangéli
kus hittanban azt jelenti e kifeje
zés, mely Róm. XII. 6. alapúi, hogy 
a szentirás világos és félremagya- 
rázhatatlan helyei alapjául és mér
tékéül szolgálnál* egyéb szentirási rész
letek helyes értelmezésének. Ez elv
nek előfeltétele, hogy a szentirásban 
sehol sincs elleninondás, mert az an
nak látszó is érthető leoz, mihelyt 
az egész tartalommal való összefüg
gésben vizsgáljuk. T.

A n a sz tá z , apát és római könyv
tárnok, Herqenröther szerint (Pho-
t.ius. II. k.) egy személy azou Anasz- 
tázzal, ki III. Benedek (1. e.) ellen
pápája volt. II. Lajos császár 869. 
Konstantinápolyba küldötte, hogy La
jos leányának macedóniai Vazul leg
idősebb fiával való házasságát köz
vetítse s ez alkalommal részt vett az 
akkor ott ülésezett zsinaton, melynek 
kánonait leforditá. Meghalt 886. „His
tória ecclesiastica s. Chronograpbia 
tripartitau ez. munkáját legnagyobb
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részben byzánczi források után irta. 
(Kiadta Fabroti 1649. és 1729.) A 
„História de vitis romanorum ponti- 
ficum“ szerzőjének is sokáig őt tar
tották. (L Liber pontificalis.) R.

Anasztáz, ellenpápája III. Bene
deknek (1. e.)

Anasztáz, pápák neve. I. Anasz
táz (398. — 401.), kárhoztatván az 
Origenes iratait. Rufinust, ki azok
nak fordítója volt, kirekesztéaz egy
házból. — 11. Anasztáz (4 96.— 
499.) hajlandónak mutatkozott arra, 
hogy Konstantinápolylyal felújítsa az 
összeköttetést, mely a monophysita 
viszály folytán 484. megszűnt volt, 
de e szándékának épen papsága volt 
ellene. — 111. Anasztáz (911. — 
913.) az őt körülvevő erkölcsi rom
lottság közt is kegyes életet folyta
tott. — IV. Anasztáz (1153.— 
1154.) megszüntette azt az egyházi 
viszályt, mely elődje, III. Jenő ésl. 
Frigyes között a raagdeburgi érsekség 
miatt kitört.

Anatheraa, görög szó, mely az 
uj szövetségben (Gál I. 8.9. ; I. Kor. 
XVI. 22 ; Róm. IX. 3.) azt jelzi, 
hogy ami múlandóságnak van kitéve, 
meg is semmisüljön. Ezzel összefüggő 
jelentésben a 4. század óta mint átok
formula fordul elő s az olyan em
berre vonatkozik, ki az Isten igaz
ságszolgáltatására bízatván, az anya- 
szentegyházra nézve elveszett. Ezért 
aztán gyakran maga a nagyobb egy
házi átok viseli e nevet.

Andala Ruard, jeles holland 
theologus, szül. 1665. Friesland- 
ban. 1701. a bölcsészet profes- 
sora lett Franekerben, 1713. pedig 
theologiát kezdett tanitni. A carte- 
sianus-coccejanusok közé tartozván, 
mint ezek legnagyobb része, csak lé
nyegtelen kérdésekben tért el az egy
ház tanától. Spinoza és Leibniz elvei 
ellen több Ízben föllépett, a Bekker

(1. e.) által fölkeltett vitában pedig 
tevékeny részt vett, mint annak erős 
ellenfele. Szorgalmas művelője volt 
mind az exegesisnek, mind a dog
matikának. A theologia naturálist a 
revelatától Németalföldön ő válasz
totta teljesen külön, mindkettőt ön
álló munkákban adván elő. Mh. 1726. 
Nevezetesebb müvei: Exercitationes 
in philosophiam primam et naturalem. 
Franeker, 1709. — Summa theolo- 
giae supernaturalis. U. o , 1716. — 
Cartesius verus Spinozismi eversor. 
U. o., 1719. — és egy comracn- 
tarja a bibliai könyvekhez.

Anderledy Antal, jezsuita gene
rális. szül. 1819. jun. 3. Briegben, 
Wallis kantonban. 1838. lépett a 
rendbe s miután 1847. Freiburgból, 
a következő évben Piemontból elűz- 
ték, Eszak-Amerikába ment papnak 
Európába visszatérve, 1853. a kölni 
jezsuita nevelő-intézetnek, 1856. a 
paderborni theol collegiumnak lett 
rectora, 1859. a rend tartományi 
főnöke, 1865. a morális theologia 
tanára Maria-Laachban s 1869. igaz
gató ugyanott. Neki köszönheti ez 
intézet, hogy a jezsuitákéi közt Né
metországban a legelső. 1870. se
gédje, 1883. helyettese lett Beckx (1. 
e.) jezsuita-generalisnak, midőn pedig
1884. ez lemondott, ő foglalta el 
helyét. Első pásztorlevelében a pápa 
iránt a legodaadóbb engedelmességre 
buzdította az összes rendtagokat. Mh. 
1892 jan. 19.

Andersou Lőrincz, svéd refor
mátor, szül. 1480 körül Strengnas- 
ben. Mint I. Gusztáv király kanczel- 
lárja, 1523. után a reforraácziót ő 
vitte be Svédországba. 1526. lefor- 
ditá az újszövetséget, később az ószö
vetséget is a nép nyelvére. A királyi 
hatalom feletti nézeteltérés 15 38. tá
ján megzavarta a jó viszonyt 1. Gusz
táv és első tanácsosa közt, aki 1540., 
minthogy egy, a király életét fényé-
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gető összeesküvésről tudomással birt, 
épen halálra is lett ítélve, azonban 
kegyelmet nyert s csak 1552. halt 
meg. V. ö.: Weidling: Schwedische 
Gesch. im Zeitalter dér Reforma- 
tion (1882.)

András (gör. =  férfias), Jézus 
tizenkét tanítványának eg> ike, Si
mon Péter testvére. Az újszövetségi 
történetekben nem sokat szerepel, de 
a monda szerint Kappadociában, Ga- 
latiában, Bithyniában és Scythiában 
egész a Volgáig hirdette az evangé
liumot (ezért védszentje Oroszország
nak), visszatértében a byzánczi egy
házat alapította és azután az achaiai 
Patraeban kereszthalált szenvedett. 
Nevenapja nov. 30. A megelőző éj 
a néphit szerint az évnek nevezete
sebb időszakai közé tartozik, amikor 
például ifjak és leányok megláthat
ják jövendőbeli kitvesöket. Az András 
apostol nevét viselik némely, több
féle alakban fenmaradt gnostikus ira
tok (Acta Andreae), melyeket Ti- 
schendorf 1851. az „Acta apostolo 
rum apocryphau között’ adott ki.

Andreae Jakab, luth. theologus, 
szül. 1528. Waiblingenben, Würt- 
tembergben, tanult Tübingában; 1546. 
stuttgarti, 1549. tübingai diakónus, 
1553. göppingeni esperes, 1562. pré
post s a tübingai egyetem kanczel- 
lárja lett s 1590. halt meg. Kiváló 
képzettségénél és diplomácziai jártas
ságánál fogva a németországi evan
gélikusok egyházi életének rendezé
sében tevékeny részt vett s a kora
beli hitvitákban buzgó híve volt a 
lutheránus orthodoxiának. A „For
mula Concordiae“ (1. e.) első sorban 
neki köszönheti létrejöttét. V. ö. : 
Fittbog en :J. A. (1881 .);— Schmol- 
ler : J. A., 20 Predigten mit einem 
kurzen Lebensabriss (1890.).

Andreae János Bálint, ev theo
logus, híres német költő, unokaöcs- 
cse az előbbinek, 1586. szül. a würt-

tembergi Herrenbergben, 1614. vai- 
hingeni diakónus, 1620. calwi supc- 
rintendens (esperes), 1639. stuttgarti 
udvari lelkész és egyházi tanácsos, 
1650. bebenhauseni apát lett. Lati
nul Írott művei többnyire az erköl
csi állapot javítására s a lutheránus 
egyházban dívó scholastikus viták 
abban hagyására, valamint a csele
kedetekben nyilvánuló bibliai keresz
tyén hit terjesztésére irányulnak s 
szigorú egyházi fegyelmet kívánnak. 
V. ö. önéletrajzán kívül, melyet Rhein- 
wald adott ki 1849., Hossbach : J. 
V. A. und sein Zeitalter (1819.); — 
Hüllemann: J. V. A., als Paedagog 
(I. k. 1884.); úgyszintén Glöckler- 
nek (1886), Wurmnak (1887.) és 
Landenbergernek (1887.) az A. éle
tét tárgyaló műveit. (L. Rózsakeresz
tesek.)

A n g e lik á k  (angyal-apáczák), olasz 
apácza-rend, melyet Guastallai To- 
relli Lujza grófnő 1530. Milanóban 
alapított. III. Pál pápa 1534. meg- 
erősité és szent Ágoston szabályai 
szerint rendezte. Ez apáczáknak an
gyaltiszta életet kell folytatniok és 
veszélyben forgó vagy bukott leányok
nak védő angyalai tartoznak lenni. 
Az ugyancsak Toréi ii grófnő által 
szegényebb nemes leányok számára 
szintén Milanóban alapított nevelő- 
intézetről, az úgy nevezett gnastallai 
collegiumról guastalináknak is mon
datnak. A rend muukaköre főleg a 
rossz útra tévedt nők javítására ter
jed ki.

Angelolatria, (görögül =  an
gyalok imádása) a kér. egyházban 
már az első századokban el volt ter
jedve. Ambrus segélyül hívásukat 
ajánlta. A laodiceai zsinat megtiltá 
az angyalok imádását, a nicaeai má
sodik s a tridenti zsinat az angyalo
kat tiszteletben, de nem imádásban 
részesitendőknek jelenté ki. A prot. 
egyház egyik nézetet sem fogadtad. A.



Angelologia, az „angyalokról 
szóló tan", a dogmatikában majd a 
teremtés, majd az isteni gondviselés 
tanánál, majd különböző' helyeken 
szokott — gyakran függelékképen — 
tárgyaltatni. A tan dogmatikai ki
képződése a 6. század elejére esik 
s tévesen Dénes areopagita nevével 
van összeköttetésbe hozva (1. e.). E 
szerint az összes angyalok három 
osztályba, s ezek viszont bárom cso
portba vannak osztva s e felosztás 
maradt az egész középkorban ural
kodó. Az angelologia néha csupán a 
jó angyalokra tartozónak értetik, szem
ben a daemonologiával. A.

Angelophania az angyaloknak 
a földön egyes személyek előtt való 
megjelenése. Ilyen angelophaniákról az 
ószövetség több helyén történik em
lítés. A.

Angelus, latin szó, melynek je
lentése követ, küldött, angyal. A. 
Domini vagy Dei (Urangyala) a kath. 
egyház amaz imája, mely e szavak
kal kezdődik : A. D. nunciavit Má
riáé. Az esti harangszó ez ima mon
dására hívja fel a hívőket. Angelus- 
búcsú néven ismeretes a XXII. Já
nos által elrendelt s ez imával ösz- 
szekötött búcsú. T.

Angelus Silesius (Scheffer J á 
nos). raystikus, szül. 1624. Boroszló
ban. Orvosnak készült, de a Böhme 
Jakab irataival való foglalkozás a 
mysticismusra vezeté. A luth. lelké
szek részéről sok gyűlöletet tapasz
talva, 1653. kath. lett s miután föl
vette az A. S. nevet, a minorita
rendbe lépett. Ez időtől kezdve kí
méletlen modorban folytonosan tá- 
madá a luth. egyházat. Ilyen szel
lemű számos vitairatát „Ecclesiologiaa 
czimü gyűjteménybe foglalta. Vallásos 
költeményeket is irt. Mh. 1677. V. 
ö . : Trebiin : A. S. (1877.)

Anglikán egyház (püspöki,
vagy fő egyház), a reformáczióból ke

letkezett állami egyház Angol- és Í r 
országban. VIII. Henrik, aki első ala
pítója volt, egész gondolkozására nézve 
a római hitelvek követői közé tar 
tozott, amint ennek bizonyságát is 
adá nemcsak azzal, hogy aprót, haj- 
lamuakat egész birodalmában üldözé, 
hanem Luther elleni vitairatával is, 
mely a „hit védőjeu czimet szerzé 
meg neki. De midőn Aragouiai Ka
talinnal való házasságát a pápa nem 
akarta felbontani, ennek addigi jo 
gait a parlamenttel raegsemmisitteté 
s 1532. pápai dispensatio nélkül kelt 
össze Boleyn Annával. Mikor pedig
1534. a pápa kimondá reá az át
kot, a király ezt azzal viszonzá, hogy 
ugyanazon évi nov. 3. az angol egy
háznak fejévé tétetvén magát, 1536 —
1540. vagyonuk elkobzása mellett az 
összes kolostorokat és apátságokat 
feloszlatta, ami aztán orvosolhatat
lanná tévé a szakadást. Az újon szer
vezett egyház mindamellett úgy hit
elveit, mint szertartásait tekintve lé
nyegében kath. maradt — hiszen a 
királynak semmi vallási indoka nem 
volt a különválásra! — s az ev. ér
zelmű Cranraer érsek (1. e.) és Crom- 
well államtitkár csak pár pontban 
voltak képesek tért nyitni némi köz
vetítő felfogásnak. 1539. a hat „vé
res" törvényczikk halállal fenyegette 
azokat, kik a transsubstantiatio, az 
urvacsorai kehely elvonása, a papi 
nőtelenség, a szüzeségi fogadalom fel- 
bonthatatlansága, a fülbegyónás és a 
halotti mise ellen szólanak. Cranmer 
ugyan folyvást szüntetgetett meg egyes 
visszaéléseket, de még 1547.ismeg- 
ujitá a király a biblia-tilalmat, Csak 
Cranraer növendéke, VI. Eduárd s a 
reformácziónak kedvező Somerset her- 
czeg idejében térhettek vissza, akik 
Henrik alatt száműzettek. Meghívott 
külföldi tudósok, mint Bucer Márton 
stb. segítségével aztán a liturgián is 
változtattak. 1549. az úrvacsorája
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két szin alatt kezdett osztatni s a 
papok házasodása megengedtetett; a 
Cranmer által szerkesztett horailiás 
könyv szintén sokat lenditett az is
tentisztelet evangéliumi irányú re
formján. A Cranmer terve szerint ké
szült közös imakönyv 1549. az első 
uniformitási törvényben egyházi hely
benhagyást nyert. A külföld befolyása 
alatt az anglikán egyház a ref. jel
leget öltötte fel, mi a második uni
formitási törvényben, a közös ima- 
könyv uj kiadásában s a 42 czikket 
tartalmazó hitvallásban már 1552. 
kifejezésre jutott. Akath. Mária ural
kodását (1553 — 1558.) a katholi- 
cismus reactiója vérrel jegyezte föl 
a történelem könyvébe. Azonban 
nemsokára Erzsébet trónralépte után 
ismét helyre állottak az előbbi vi
szonyok. Az uj uniformitási tör
vény 1559. életbe léptette az át
nézett imakönyvet s a 39 czikk 
(1571 ) megerősítésével, az uj ka- 
techismussal és egy revideált biblia
fordítással az angol állami egyház 
teljesen föl lett építve, még pedig 
annak az elvnek az alapján, hogy az 
egyház és állam ugyan egy. Ennél
fogva aztán minden egyházi engedet
lenség voltaképen felségsértésnek s 
hazaárulásnak tűnt fel s Erzsébet 
utolsó éveiben a törvényhozás nem 
csupán a katholikusok, hanem egy
szersmind ama prot. felekezetek el
len is tett intézkedéseket, kik, mint 
a presbyterianusok (1. e.) és puritá
nok (1. e.) a szertartásokon és a hie
rarchián botránkoztak meg, akár pe
dig, mint a nonconformisták (1. e.) 
vagy dissenterek (1. e.) s az inde- 
pendensek (1. e.) egyéb tekintetben 
tértek el az állami egyháztól. A le- 
igázott irek földjén I. Jakab az ösz- 
szes egyházi javakat a rajok tukmált 
anglikán papságnak adományozta, noha 
az ország maga kath. maradt. A ka
tholikusok elnyomatása okozta 1641.

46

a borzasztó ir vérfürdőt, melyben a 
protestánsok nagy része meggyilkol
tatott, akik pedig megmaradtak, azok
nak a szigetet el kellett hagyniok. 
Midőn I. Károly idejében a politikai 
absolutismus mellett még a főpapi 
tekintély is önkényuralommá fajult s 
azután mindenféle szertartást gyako
rolni kezdtek, az a törekvés, hogy a 
püspöki egyház Skótországba is be- 
vitessék, ott 1637. lázadást idézett 
elő. Amikor pedig a 17 kánon a 
király egyházi fő hatalmának s a hie
rarchiának, mint isteni intézménynek 
esküvel való elismerését követelte min - 
deu lelkésztől, Angolország politikai
és egyházi ellenzéke is csatlakozott

*  «

a skótok forradalmához. A skótok
kal kötött frigy 1643. eltörlé a püs
pöki egyházat és annak előjogait, s 
a presbyterianismust tévé az egyház- 
kormányzat uralkodó elvévé. A Stuar
tok uralmának II. Károly által való 
visszaállítása maga után vonta az ál
lami egyház helyreállítását, még pe
dig mindjárt az 1662. évi uniformi
tási törvényben. Az 1664. és 1670. 
évi gyülésezési törvények a noncon- 
formistáknak még a magán ájtatos- 
kodást is megtiltották, az 1673. évi 
„testactu pedig minden állami hiva
taltól elzárta azokat, akik a király 
egyházi fő hatóságát esküvel nem is
merték el s az úrvacsoráját anglikán 
szertartás szerint vonakodtak fölvenni. 
Ezt az 1689. évi türelmi törvény né-

%

mileg enyhité, de csak a prot. dis- 
senterekre nézve. Az államnak az egy
házzal való eme szoros összekötte
tése csak a jelen század folyamán 
szenvedett változást, amennyiben a 
köz- és magánjogi törvényeknek egész 
sora semmi kiváltságban nem része
síti az anglikán egyház híveit. Az 
uniformitási törvény és a testacta már 
1828. elveszté érvényét s a parla
mentnek 1829. óta már katholikusok 
is lehetnek tagjai. Ezek s a további
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törvények polgári tekintetben lassan
ként teljes egyenlőséget hoztak létre 
az egyes felekezetek hívei közt. Az 
Írországra vonatkozó 1869. évi egy
házi bili az anglikán egyházat meg- 
fosztá állami jellegétől, megapasztá 
püspökségei számát s elvoná tőle azt 
a jogot, hogy a katholikusokat és 
dissentereket megadóztassa. A moz
galom ez irányban mindamellett még 
nem csöndesedett el.

Az anglikán egyház belső szerve
zete teljesen hierarchikus. A canter- 
bury-i és yorki érsekek alatt állanak 
az anyaországban s a gyarmatokon 
levő püspökök, a dublini és armaghi 
érsekek alatt az írországiak. A can- 
terbury-i érsek primási czimet visel 
s első peer-je az országnak. A püs
pökök kötelessége az egyháznak egész 
belső igazgatása ; hatáskörük a fegye
lemre és törvénykezésre is kiterjed. 
Valamennyi püspöknek van kápta
lanja s a püspökségek esperességekre 
oszolnak. A püspököket az uralkodó 
nevezi ki, habár voltaképen a káp
talanok volnának a választó-testüle
tek. Az alsóbb papság káptalani és 
lelkészkedő papságra oszlik. Az előbbi, 
melynek élén a dékán áll, a kated
rái szolgálatról gondoskodik. Saját
sága az anglikán egyháznak, hogy a 
lelkész segéd vagy helyettes által is 
elláttathatja hivatalát s hogy az egy
házi javadalmaknak egy kézben való 
csoportosítása meg van engedve. E 
miatt aztán a nagyjövedel/nü lelkész
ségek, jó részben házasság utján gaz
dag családok ifjabb sarjainak birto
kába jutottak. Az istentisztelet módja 
a közös imakönyv (1. Common prayer 
book) által pontosan szabályozva van 
és liturgiái gazdagságával az összes 
evangélikus kultuszokat felülmúlja. A 
prédikáczió háttérbe szorul a szer
tartások mögött A katholicismushoz 
szervezeténél és rítusánál fogva oly 
közel álló anglikán egyház a hit el-

veiben teljesen protestáns, mert a 
39 czikk, mi tulajdonképen symbo- 
luma s amelyre az összes lelkészek 
többszörös esküvel köteleztetnek, rész
ben még szó szerint is, összhangzik 
a német ev., különöseu pedig ref 
hitvallásokkal. Katii, vonás ellenben 
a püspöki méltóság isteni eredetüsé- 
gének hite, a püspökök és alsóbb pa
pok közti lényeges különbség, az egy
házi atyák tekintélyének fentartása 
stb. A 39 czikk, mely a lelké
szek tanszabadságának körvonalozá
sában eredetileg annyira megy, hogy 
vele szemben még a bibliából vett 
bizonyíték is elfogadhatatlannak van 
nyilvánítva, ennek daczára nem ké
pes megakadályozni, hogy magában az 
anglikán egyházban is a legkülönbö
zőbb irányok érvényesüljenek s ezek
nek hívei között heves viták folyjanak. 
Három pártot szokás megkülönböz
tetni A főegyházi párt (High Churcli 
party) mereven ragaszkodik az egy
ház szervezetéhez és a közös ima
könyvhöz. Belőle keletkeztek a pu- 
seysták vagy tractarianusok, kik más
képen még angol - katolikusoknak 
vagy ritualístáknak is neveztetnek s 
akik Puseyt követve, rítusban és dog
mában nagyon közel mentek a kat
holicismushoz. Ezek pártja leginkább 
a legmagasabb aristokrata körökből 
kerül ki Az alsóegyházi párt (Low 
Church vagy evangelical party) ke
vesebb súlyt helyez a rítusra és egy
házalkotmányra, mint a munkás ke* 
resztyénségre, vagyis a bel- és kül- 
misszió ápolására s e törekvésében a 
dissenterekkel is érintkezésbe lépett. 
Ez a párt alapította az ev. szövet
séget (Evangelical alliance), mely az 
összes országok ev. híveinek egyesü
lésére igyekszik. Az úgynevezett szé
les-egyházi pártban (Broad Church 
party) szabadabb, a német tudomá
nyosságtól érintett theologia küzd az 
egyház által való elismertetéséért;

47
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hozzá tartozik a többiek közt Ar- 
nold, Colenso. Stanley. A fő egyház 
számos és jelentékeny fogyatkozása 
a dissenterek számát idő folytán rend
kívül megnövelé. Ezeket az állam vé
delme alatt álló lelkiismereti szabad
ságnál fogva tűrik ugyan, de köte
lesek az uralkodó egyház fentartásá- 
hoz annak tagjaival egyenlően járulni. 
Igen sok szektára szakadoztak, me
lyek olykor minden egyházi kötelék 
nélkül, csupán hitnézeteik közösségé
ben élnek s köztök a vallásos élet
nek a legtulzóbb rajongástól a hi
tetlenségig terjedő minden fokozata 
képviselve van. Közéjök tartoznak a 
presbyterianusok, baptisták, indepen- 
densek, quakkerek, raethodisták, ir- 
vingianusok, darbysták és bizonyos 
tekintetben a socialisták, akiknek 
pártját Owen Róbert saint-simoni szel
lemben szervezte. A kitök terjeszté
sére irányuló buzgalomban ezek a 
szekták régtől fogva túlszárnyalták 
a püspöki egyházat, noha e tekintet
ben jelenleg már ez is tevékenyebb
nek mutatja magát, mint eddig, igy 
például Keletindiában a hinduk meg
térítésére úgynevezett egyházi misz- 
szió-társulatot alapított. Nem véve 
figyelembe az angol gyarmatokat, a 
fő egyháznak legtöbb hive az észak
amerikai egyesült államokban van, a 
nélkül azonban, hogy ezek az euró
pai anyaegyház jogainak, gazdagságá
nak és hatalmának birtokában vol
nának. V. ö . : Weber G y.: Gesch. dér 
Kirchenreformation in Grossbritta- 
nien (Uj kiadás 1856.); — Weingar- 
ten : Die Revolutionskirchen Euglands 
(1868.); — Stoughton: Ecclesiasti- 
cal history of England (1867. — 74.);
—  Dixon : History of the church of 
England from the abolition of the 
Román jurisdiction (1878. — 1885.);
—  Amherst: The history of catholic 
emancipation (1886.).

Angol kisasszonyok, apácza-

rend, melyet Ward Mária St.-Omer- 
ben 1609. alapított. Ágoston szabá
lyai kötelezik s leányneveléssel fog
lalkoznak. E rend tagjai jezsuitinák 
név alatt is ismeretesek, amióta a 
jezsuita rend szervezetét vették alap
jául a magokénak. A jezsuitinák Hol
landiában, Franczia-, Olasz- és Né
metországon alapítottak házakat Az 
alapítónak nem sikerült a pápa jó
váhagyását rendje számára kinyernie, 
sőt Vili. Orbán a congregatiót az 
ellene emelt panaszok miatt egy 
1631. évi bullájábau végleg betiltá. 
Ward Mária, miután nehány évig 
fogva volt Rómában, 1645. meghalt 
Angliában. Nebányan azonban társ
női közül a leánynövelés és oktatás 
czéljából a VIII. Orbán által kisza
bott feltételek mellett újra társaságba 
léptek. így keletkezett aztán, miután 
mások is csatlakoztak hozzájok, az 
angol kisasszonyok társulata, mely
nek fő telepe Bajorország lett. Sza
bályaik 1703. végre pápai megerősí
tést nyertek ; azóta foglaltak tért Ang
liában, Ausztriában és Magyarorszá
gon, hova Mária Terézia telepité be 
őket s ahol mellékesen németesítés
sel is foglalkoznak. IX. Pius 1877. 
újból megerősité a rendet, mely tag
jait három osztályba sorozza, ameny- 
nyiben nemes kisasszonyokat maga
sabb tisztségekre, polgári származásua- 
kat alsóbbrendüekre alkalmaz s eze
ken kívül a rendhez tartoznak még 
a szolgálattevő nővérek. Mindhárom 
osztálybeliek mindig csak három évre 
teszik le a szegénységi, szüzeségi és 
engedelmességi fogadalmat. V. ö. : 
Leitner: Geschichte dér Englischen 
Fráulein (1869.) és Erdinger: Kurze 
Geschichte dér Englischen Fráulein 
überhaupt und des Instituts St -Pöl- 
ten insbesondere (1881.).

Angol-magyar egyházi érint
kezések már a 16. században is 
voltak, de egész a harminczéves há-
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borúig csak annyiból állottak, hogy 
egy pár magyar ifjú Anglia egyete
meit is meglátogatta. Viszont Bethlen 
Gábor összeköttetése az angolokkal 
diplomácziai s igy első sorban poli
tikai jellegű leven, a szorosan vett 
egyházi téren voltaképen csak azzal 
kezdődtek meg az érintkezések, hogy 
az angol születésű Duraeus (1. e.) az 
erdélyi reformátusokhoz is megküldé 
a protestáns egyházak uniójára vo
natkozó tervezetét, azzal a felhívás
sal, hoery fejtsék ki ide tartozó né
zeteiket. Geleji Katona István, Alsted, 
Piscator, Bisterfeld, az esperesek s 
nehány tekintélyesebb lelkész 1634. 
évi zsinatukon teljesítették is kíván
ságát s válasziratukban bőven kifejt
vén véleményüket, ugyanakkor az an
gol theologusokat is felszólították, 
hogy egyfelől őkmagok kitartók le
gyenek e nemes terv keresztülvitelé
ben, másfelől pedig buzdítsák uralko- 
dójokat a különböző felekezetek közti 
közbenjárásra. Duraeus később két 
ízben is (1654. és 1661.) kiadta e 
zsinat aktáit s czélja érdekében to
vábbi lépéseket is szeretett volna 
tenni Magyarországon, de azok a 
változott viszonyok folytán elmarad
tak. Az angol egyházi mozgalmak 
általában is, de különösen a presby- 
terianusok és puritánok működése s 
elvei hatással voltak a magyar ref. 
egyházra is. A Medgyesi Pál nyo
mán Londonba ment magyar ifjak 
ott 1638. febr. 9. a Tolnai Dali 
János vezetése alatt szövetséget kö
töttek a puritanismusnak hazánkban 
leendő terjesztésére. Ezek és a Né
metalföldről, főleg az Amesius és 
követői iskolájából hazakerült lelkész
jelöltek felléptek aztán a presbyteri 
elvek mellett. Leghevesebb ellenfelök 
épen az Angliából elzaklatott episko- 
palis irányzatú Basire Izsák, gyula- 
fehérvári tanár volt, ki később Ang
liába visszatérte után is fentartotta

összeköttetését a magyarországiakkal. 
Az ő Erdélybe jövetelével egy
idejűleg ment Londonba Jászberényi 
Pál, ki ott csakhamar iskolát nyi
tott, mely egészen haláláig igen vi
rágzó állapotban volt. Ez időlájon 
kezdve, a 17 század második felé
ben és a 18 században rendesen 
jártak magyar ifjak az angol egye
temekre, Oxfordba, Londonba, Cam
bridge-be és pedig nemcsak reformá
tusok, hanem olykor unitáriusok is. 
Ez egyetemeken aztán többnyire se
gélyben is részesültek, ami azonban 
még nem egyetlen jele volt az augo- 
lok jóakaratának, melylyel a magyar 
protestánsok iránt viseltettek. A bé
csi udvarnál számtalanszor jártak 
közben értök s a mellett még áldo
zatkészségüket is több ízben kimu
tatták. A 18. század elején számos 
csapást szenvedett s ezek miatt el
szegényedett nagyenyedi collegium- 
nak ugyanis 1716. tizenegyezer font 
sterlingen felüli összeget gyűjtöttek 
magok közt, melyet a legújabb 
időkig az angol bank kezelt; nem
különben a debreczeni collegium is 
tetemes segélyükben részesült, midőn a 
cambridgei egyetem által 1756. kül
dött háromszáz frton kívül ugyanez 
időtájban még pár ezer font sterlin
get kapott bőkezűségük folytán, mely
nek még jelenleg is élvezi áldásait.

A 19. század elején egy időre 
megszakadtak az angolokkal való 
egyházi érintkezések, de az angol 
unitáriusok kezdeményezéséből ma
gyar hitsorsosaik kevés idő múlva 
sok hasznú összeköttetésbe léptek 
velők. Kölcsönösen megismertették 
egymással körülményeiket, aminek 
később a magyar unitáriusok igen 
sokat köszönhettek. A gazdag ame
rikai és angliai unitáriusok bőkezű
sége állított ugyanis kolozsvári col- 
legiuraukbau két rendes tanszéket, 
a nem régen alakult budapesti anya-
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egyházukat pedig úgy a templomépités- 
ben,mint a lelkészi állomás fentartá- 
sában tetemesen segélyezik; továbbá 
az ők segélyökkel tanul 1860.-tól 
folyvást egy-egy magyar unitárius 
lelkész-jelölt az előbb Londonban 
volt, nem régen pedig Oxfordba át
tett papnevelő intézetükben, 1892.- 
tol pedig ugyancsak ők képeznek 
Londonban egy-egy magyar unit. ta
nítónőt. Általában az angol és ma
gyar unitáriusok közt a testvéri vi- 
szouy erősen ki van fejlődve. Szívélyes 
a reformátusok- összeköttetése is a 
skót szabad egyház híveivel, akiknek 
adományaiból 1865. óta rendesen egy 
pár magyar ref. theologusnak van 
lehetővé téve az Edinburgban való 
tanulmányozás. Részesült segélyükben 
a pesti ref. theol. akadémia is. Nagyobb 
részben az angolokkal való érintkezés
nek tulajdonítható továbbá, hogy a ma
gyar ref. egyház is egyre több gondot 
kezd fordítni a belmisszióra, minek 
egyik hatásos eszközét, a vallásos 
irányú népies iratokat ugyancsak az 
angol traktátus-társulat kezdte meg- 
honositni Magyarországon. Budapes
ten állandóan van egy skót missziói 
telep, melynek templomában angol 
prédikácziók hallhatók. A presbyteri 
rendszert követő egyházak szövetsége 
központi titkárát küldte volt el a bu
dapesti ref. zsinat üdvözlésére. A je
len század elején alakult „brit és kül
földi biblia társulat“ nemcsak több
ször kiadta a Károlyi-féle bibliafor- 
ditást, hanem újabban lépéseket tett 
ennek átdolgoztatása iránt is, ami 
folyamatban is van. Irodalmi téren 
egyébiránt már a 17. századon kezdve 
folytonosan volt némi érintkezése a 
magyar protestantismusnak az angol
lal. (Erre nézve 1. az illető Írókat.)

Angol püspöki egyház, 1.
Anglikán egyház.

Angyal-barátok, 1. Gichtelia- 
srosok. '

Angyali üdvözlet, 1. Ave Maria. 
Angyal-nővérek, l. Angelikák. 
Angyalok (a görög „angelos* 

szótól, melynek jelentése voltaképen 
követ, küldött), különösen a sémita 
vallásokban s a keresztyénség vallá
sos eszmekörében közép-lények Is
ten és az emberek között. Keleti 
felfogás szerint amannak udvari sze
mélyzetét vagy cselédségét képezték, 
mig az emberre nézve úgy szerepel
tek, mint az isteni akarat kijelentői 
vagy végrehajtói. A bibliai felfogás 
a héber világnézettel a legszorosabb 
összefüggésben áll. Minthogy ez az 
Isten lakhelyét a földnek föléje he
lyezi, úgy, hogy ha Isten az em
berek tetteiről és életéről közvetlen 
tudomást akart szerezni, időről-időre 
alá kellett szállnia: az Isten fogal
mának fejlődésében csak egy lépés 
következett még, amelylyel az hatá
rozottabban elkülöuittessék a világtól 
és természettől, hogy aztán a theo- 
phania helyébe az angelophaniák lép
jenek. Ezek az angyalok a régibb 
ószövetségi iratokban még közbül le
begnek a természeti erők, mint köz
vetítők fogalmának érzékitése (GIV. 
Zsolt. 4.) és az Isten végrehajtó ha
talmának tulajdonképen való meg
személyesítése (II. Kir. XIX. 35.) 
közt. A babyloni fogság ideje óta 
az angyalok fogalma észrevehetőleg 
változott abban az irányban, hogy 
mindinkább testet öltöttek. Angyalok 
serege veszi körül az Isten trónját; 
egy részök, vagyis az arkangyalok, 
— mint például Gábriel (Dán. VIII. 
16. IX. 21.; Luk. I. 19. 26.) — 
a legközelebb állanak hozzá. A ter
mészet különféle tüneményei, vala
mint az emberiség történetének ese
ményei az ők befolyásuk alatt álla
nak s a teendők mindkét irányban 
fel vannak osztva közöttök. Nemcsak 
a nemzeteknek van meg az angyal
világban az ők külön védőjök, íz-
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raelnek például Mihály arkangyal 
(Dán. XII. 1.), hanem az egyes sze
mélyeknek is van őrangyaluk (Máté 
XVIII. 10., Ap. Csel. XII. 15.). Ez 
a kifejlett angyaltan áthúzódik az 
egész újszövetségen, amely nekik kü
lönlegesen nemenkivüliséget tulaj
donit (Máté XXII. 30.). Lassan
ként szárnyakat is öltöttek az an
gyalok, s többé-kevésbbé átalakultak 
szárnyas nemtőkké, abban az alak
ban, amint ezeket az óklassikus kép
zőművészet megteremtette. Az an
gyalok rangsorozatát természettudo
mányi alapossággal összeállttá Dénes 
areopagita (1. e.), a dogmatika pedig 
a legapróbb részletekig kidolgozta a 
rólok szóló tant. V. ö. Angelolatria 
és Angelologia.

Angyalok imádása, 1. Ange
lolatria.

Ángyán János, ref. lelkész, 
jeles imairó és paedagogus, szül. 
Vörösberényben, Veszprémmegyében 
17(58. márcz. 10-én. Tanult szülő
földjén és Debreczenben, hol 1795. 
a theologiát elvégezvén, Hajdú-Bö
szörménybe ment akadémikus rektor
nak. Két év múlva Jénába ment, hol 
egy évet töltött. Külföldről hazatérve, 
1798. Szeghalmon lett helyettes lel
kész, 1807. Pápára, majd Péczelre 
ment, mint időközi pap. Végre 1808. 
Veszprémbe választották rendes lel
késznek. Később egyházmegyei ta- 
nácsbirói és főjegyzői tisztséget is 
viselt Mh. 1846. jan. 5-én. Apróbb 
dolgozatait különböző folyóiratok kö
zölték. Önállóan megjelent munkái: 
1. A virtus bérezés tetején épült di
csőség temploma. Nagyvárad, 1807. 
— 2. A keresztyén ember kézikönyve 
(Mutschelle után németből ford.). 
Veszprém, 1808.— 3. Halotti prédi- 
kácziókra való rajzolatok. Pest, 1816. 
— 4. Közönséges isteni tiszteletre 
mondandó templombeli imádságok.

(I - II. k.)" U. o., 1817. (Több, bő
vített kiadást ért, utoljára 1835. 
jelent meg négy részben). — 5. Ne
velés és tanitás tudománya (Niemeyer 
müvének Chimani által átdolgozott 
kiadása a hazai viszonyokhoz alkal
mazott fordításban). U. o , 1822 — 
1833 (I—II. k.). — 6. Az isteni 
külső tiszteleti rendtartásnak és esz
közöknek bölcsesége prédikácziókban 
előadva. Buda, 1827. — 7. A vallás, 
mint a királyi székeknek és a pol
gári alkotmánynak gyámoszlopa. Vesz
prém, 1830. - 8 .  Az emberi és fe
jedelmi igaz nagyság. U. o., 1835. 
— Kéziratban is számos munkája 
maradt.

Anhalti György, mint Anhalt 
herczege e néven harmadik, mer- 
seburgi ev. püspök, szül. 1507. Des- 
sauban, 1518-tól raerseburgi kano
nok volt s ugyanazon évben Lipcsé
ben jogot kezdett tanulmányozni. 1526. 
magdeburgi nagyprépost lett s 1529-ig 
hevesen ellenezte a reformácziót. Ek
kor a biblia tanulmányozása, mihez 
a lutheránusok alaposabb raegczáfol- 
hatása végett kezdett, más nézetre 
bírta. 1545 a merseburgi székesegy
házban ev. püspökké avatta Luther. 
Az ágostai interimuek nem volt ba
rátja, de a lipcseinek elfogadását sok
ban elősegítette (1. Interira.). Minda
mellett is 1552. kénytelen volt püs
pöki székét a merseburgi káptalan 
által 1549. választott Helding Mi
hálynak átengedni. Ekkor kicsi tar
tománya kormányzására szentelte ma
gát teljesen s abban egyházat és 
iskolát egyiránt evangéliumi szelleművé 
törekedett átalakitni. Mh.1553. okt.
17. Dessauban. 1555.. összegyűjtött 
iratai közül a legnevezetesebb: „Un- 
terricht, wie die Pfarrherren das Volk 
zűr Busse und Gébét erraahnen sol- 
len“. V. ö. Schmidt 0. G .: „Georg 
von Anhalt, des Gottseligen Lebena 
a Meurer-féle „Das Leben dér Alt-

51

4*



vilter dér Lutheriseben Kircheu ez. 
gyűjtemény IV. kötetében (1864.).

Auiane-i Benedek, tulajdonké- 
peü Vitiza, maguelonei gróf, a ko
lostori fegyelemnek első helyreállí
tója a nyugati frankok országában, 
szül. 750 körül. Egy halálos 'vesze
delemből kiszabadulva, 774. szerze
tes lett s mint ilyen, azt a feladatot 
tűzé maga elé, hogy a régi ascetai 
szigorúságra \igye vissza a szerze
tesi életet s befolyást szerezzen en
nek a nép nyilvános életére. Aniane- 
ban 779 ben kolostort alapított s 
itt indította meg reformáló munkás
ságát. Nagy Károly jóakarata folytán 
megnyerte, hogy minden püspöki ha
tóságtól független legyen. Jámbor La
jos alatt reá bízatott az összes ko
lostorok feletti fő felügyelet, a 817. 
évi aacheni országgyűlés pedig az 
ország összes kolostoraira az ő javí
tott rendszabályzatát tette kötelezővé. 
Mh. 821. V. ö. Nicolai: Dérheilige 
Benedikt, Gründervon Aniane(1865.); 
—  Foss: Benedikt von Aniane 
(1884.).

A llicet, a második század köze
pén Róma püspöke, elfogulatlan gon
dolkozásmódjának bizonyságát adá, 
midőn Polykarpus, smyrnai püspök
nek, ki a husvét ünneplése kérdésé
ben eltért tőle, ennek daczára is meg- 
engedé, hogy kioszsza Rómában az 
úrvacsoráját.

A n ím ism u s  ( la t.=  szelleraimádás) 
névvel jelölik az újabb vallásbölc ké
szeiben azon kezdetleges, a legalsóbb 
fokú világnézetet, mely szerint az 
egyes természeti tünemények meg 
annyi szellemek nyilvánulásai. Néme
lyek (Réville, Pfleiderer) különbséget 
tesznek naturismus és animismus kö
zött, s a természeti tüneményeknek 
szellemi lényekül való tartását natu- 
rismusnak nevezik, animismusnak pe
dig azt a nézetet, hogy az egész ter
mészet szellemi lényekkel van bené
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pesítve, melyek mindenütt, úgy a ter
mészeti tüneményekben, mint azokon 
kívül, éreztetik jelenlétöket. Tiele 
szerint az animismus két egymás
tól megkülönböztetendő alakban jelen 
meg, mint spiritismus (szellem-imá- 
dás) és mint fétis-imádás. íSpiritis- 
mus akkor, ha e szellemek úgy te
kintetnek mint lények, melyek sza
badon lebegnek a földön és a légben, 
s az ember előtt vagy önként vagy 
valamely varázsszó által kényszerítve 
jelennek meg. (L. Fétis-imádás) V. 
ö. Ti/lor-nak „az emberiség ősko
ráról “ s „a kultúra kezdetéről“ Írott 
müveit. A.

Alllia (Szent), a hagyomány sze
rint a szent Joachim felesége, ki busz 
évi magtalanság után Máriát, a Jézus 
anyját szülé. Védszentje a bányászok
nak, a fürdőknek és a szülőknek 
Emléknapja jul. 26., a görög nap
tárban decz 9.

A n n a tá k  (latin szó, eredetileg 
annalia, annatae), egyházi adó, me
lyet az ürességben volt egyházi ja
vadalmakból vettek be a püspökök 
az első év jövedelmének alakjában. 
Az avignoni pápák, ha viszonyaik úgy 
követelték, a magok részére foglalták 
le e bevételeket. IX. Bonifácz pedig 
elrendelte, hogy a szentszék javára 
mindazoktól az alsóbb egyházi java
dalmaktól, melyeket a pápa adomá
nyoz, adó fizettessék, amelynek ösz- 
szege megfeleljen az első évi bevétel 
felének (Annatae Bonifacianae).

A nua-társulatok, egyházi egye
sületek, melyek a középkor vége felé 
Közép-Németországban terjedtek el s 
a katholicismus érdekeinek előmoz
dítására alakultak. A jezsuiták újból 
szervezték őket.

Anuuuciaták, 1., apáczarend, 
melyet XII. Lajos, franczia király 
elvált felesége Yalois J  ohanna ala
pított 1501.-ben;— 2., olaszapácza- 
congregatio Genuában, melyet Fór-



nari Mária Viktória 1604. alapított; 
ennek tagjait a franczia rend tag* 
jaitól a „coelestes,w vagyis mennyeiek 
melléknévvel is szokás megkülönböz
tetni.

A n o m o eu so k . 1. Ariusi vita.
/

A n se lm  (Canterbury-i), 1. Can
terbury-i Anselm.

• •  «

A n s g a r , észak apostola, sz. 801 
körül a corbie-i zárda közelében, 
hova be is lépett s midőn ennek ke
beléből egy uj-corbiei zárda alakult, 
ebbe ment át 823. Harald, aMainz- 
ban 826. megkeresztelt jüt király 
magával vitte A-t Dániába missioná- 
riusnak, aki aztán Schleswigbeu egy 
téritő-iskolát is állított fel 830-ban 
Bjőrn svédkirály kérésére Svédor
szágba ment, Björkő-ben a Malar tó 
mellett egy általa megkeresztelt főnök 
kápolnát építtetett számára Midőn 
831. Németországba visszatért, Ke
gyes Lajos a skandináv misszió meg
szilárdítása végett alapított hamburgi 
püspökségbe ültette; midőn pedig 
székhelyét s ebben az általa épített 
templomot a normannok feldúlták, 
Német Lajos 846. az épen üresedés
ben levő brémai püspökséget adomá
nyozta neki. I. Miklós pápa később 
(864) a két pü>pökséget északi ér
sekség czim alatt egyesítette. Ans- 
gar e közben ujult erővel folytatta a 
térítést a skandinávok között. A své
deket 850. még egyszer meglátogatta. 
Meghalt 8 65. V. ö. Dehio : Geschich- 
te des Erzbistums Hamburg-Bremen 
(1877.); — Foss: Die Anfange dér 
nordischen Mission mit besonderer 
Berücksichtigung Ansgars. (1882). R.

A n ta ! (Nagy), szent, előkelő csa
ládból szül 251. körül Komában He- 
raklea mellett, Felső-Egyptomban Már 
korán ascetikus irányban haladván, 
20 éves korában kiosztá vagyonát a 
szegények közt s azután 30 évig nagy 
nélkülözések között élt előbb egy 1

barlangban, később egy düledező épü
letben. Csakhamar akadtak követői, 
sőt rajongó tisztelői is, akiknek ve
zetője lett, „gyermektelenül atyja egy 
óriási nemzetségnek.u Az egyháztör
ténetben úgy szerepel, mint a társas 
zárdái élet megalapítója, de a rend
szabályzatok, miket neki tulajdoni
nak, későbbi századokból származnak. 
Kétszer lépett ki elvonultságából s 
szerzett érvényt tekintélyének Ale
xandriában; először 311. a Maximi- 
nus-féle keresztyén-üldözések alkal
mával, majd az arianisraus elleni 
harczban. Azután egy még félrébb 
eső sivatagba ment két barátjával, 
hol 356. jan. 17. halt meg Életét 
megírta Nagy Athanasius (szöveg-ki
adás, 1858) V. ö. Hasé értekezését 
a „Jahrbücher für prot Theologie“ 
1880. évi és a Mayerét a „Katho- 
liku 1886. évi folyamában, továbbá 
Eichhorn Albert: Athanasii de vita 
ascetica testimonia (1886.); — Ver- 
ger: Vie de St. Antoine le Grand 
(1890.).

Á llta i (Páduai), 1. Páduai Antal.
Antal Géza, ev. ref. tanár, szül. 

Tatán 1866. márcz 17. A gimná
ziumot Tatán s Pápán végezte. A 
theologiát Pápán (1882 — 1885 ) és 
Utrechtben (1885. — 1888 ) hallgatta. 
Közben meglátogatott több német 
egyetemet is. 1888 óta rendes tanár 
a pápii ref. főgimnáziumban. Mun
kái: 1. Die hollaudische Philosophie 
ira X X. Jahrhundert. Utrecht 1888. 
— 2. Koloman von Tisza. U. o.
1889. — 3. Fichte J G. és az 
ethicismus az újabb vallásbölcsészet- 
ben. Pápa, 1891. — Theologiai és 
philosophiai tárgyú kisebb dolgozato
kat irt a Sárospataki Lapokba, Pro- 
test. Egyh. és Isk. Lapba, Dunántúli 
Prot. Lapba, Magyar Philosophiai 
Szemlébe s a Protestáns Szemlébe.

Antal János, erdélyi ev. ref. püs
pök, szül. Oláh-Dellőn, 1767. febr.
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22. Tanult 1774. — 1794. Maros- 
Vásárhely tt. Ekkor Bécsbe, a követ
kező évben a jénai s ismét egy év 
múlva a göttingai egyetemre ment. 
Hazajőve először Sáromberkén lett 
lelkész, 1798. pedig Maros-Vásár
helyre ment második papnak. Egy
úttal a theologián mint lector-pro- 
fesszor működött 1801.-ig, amikor 
rendes tanárrá lett s a históriát és 
philologiát 35 éven át tanitotta. Köz
ben 1830. generális nótáriussá vá
lasztatott, s 1836. püspökké lett. A 
Gecse Dániel-féle emberszereteti in
tézet létesítésében nem kis része volt. 
Mh. Maros-Vásárhely tt, 1854. aug. 1 2. 
Munkái: 1. Halotti beszéd Kabos Klára, 
Szucsáki Ferenczné felett. (Az életet 
bölcsen használó asszony .. .) Kolozs
vár, 1812. — 2. Halotti beszéd gr. 
Teleki József felett. 1817. — 3. Ha
lotti beszéd gr. Teleki Sámuel felett. 
Kolozsvár, 1825. — 4. Halotti be
széd gr. Toldalagi Zsigmondné felett. 
Maros-Vásárhely, 1831. — 5. Néhai 
orvos Gecse Dániel életrajza, ember
szereteti intézete és annak rövid fel
világosítása. U. o. 1840. (Névtelenül.) 
— 6. Az erdélyi helv. vallástételt 
követők vallássérelmei. Nagyenyed, 
1841. — Kéziratban is több műve 
maradt. — V. ö. Mokkái Domokos 
által irt életrajzát (Nagy papok élet
rajza.)

A llta lre i ld  (Antoniusok, Antonius- 
urak, szent Antalrendi betegápoló-ba- 
rátok), szerzetes rend, melyet eredetileg 
mint világiak független társulatát be
tegápolásra, hálából alapított Gaston, 
egy gazdag franczia lovag, midőn fia 
felgyógyult az u. n. szent Antal tüzé- 
ből (sacer morbus). Tagjai 1218. szer
zetesi fogadalmat tettek, VIII. Boni- 
fácz pedig 1297. reguláris kanono
kok társulatává emelte s az Ágost on- 
féle szabályok szerint szervezte a ren
det, mely vagyonhoz is jutott, de nem
sokára tönkrement. 1777. egyesült a

máltai lovagrenddel. A rendtagok fe
kete öltönyt viseltek zománczozott 
kék T betűvel, az u. n. Antal-ke- 
reszttel.

Antelapsariusok vagy supra- 
lapsariusok, az infralapsariusok (1. 
e.) ellenfelei.

Ailthologion (gör.) a czime a 
görög egyházban annak a könyv
nek, mely az ünnepeken és a szen
tek napjain végzendő cselekmények
hez az énekeket imákat és szent 
leczkéket hónapok szerinti beosztással 
egész évre magában foglalja. T.

Authropolatria (görögül=em- 
berimádás), Istent megillető tisztelet 
emberi lényekkel szemben. A pogá- 
nyokat yádolták vele a keresztyének, 
mivel hőseiket, főleg a római csá
szárokat istenitették. Ugyanez a szem
rehányás érte viszont a keresztyéne
ket is a pogányok részéről az „em
ber11 Jézusnak Istenhez méltó tisz
teléséért.

A n th ro p o lo g ia  a dogmatikának 
azon része, mely az emberről s kü
lönösen annak eset előtti és eset 
utáui állapotáról tanít. Főleg a nyu
gati egyház tette vallásos elmélkedés 
tárgyává. A.

Anthropomorphismus, görög 
szó, melylyel Istennek külső emberi 
tulajdonságokkal való felruházását je
lölik, — Istent mintegy óriási em
beri alaknak képzelve. L. Isten. T.

Allthropopathisnius, Istennek 
emberi érzelmekkel, indulatokkal s gon
dolkodásmóddal való felruházása. L. 
Isten. A.

Antikrisztus a keresztyén val
lásnak az az ellensége, kit a sátán küld 
ellene, kevéssel a Krisztus visszajöve- 
tele előtt s aki a világon levő minden 
gonoszt egy hatalommá egyesit majd a 
kér. vallás ellen, de akit a Krisztus el
végre is le fog győzni. A II. Thess.
II. 3. s Jel. XIII. és XVII. szól ilyen
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„bűnös embertt megjelenéséről, ki az 
egész keresztyénség ellen tör, — de 
a tulajdonképen való alap a zsidó 
felfogásban keresendő'. Ugyanis amint 
a zsidó nép a Messiás megjelenése 
előtti időre az erkölcsi élet teljes 
megszűnését várta: úgy a keresztyén
ség is ezt várta bekövetkezendő ese
ménynek a Krisztus visszatérése előtti 
időre. Dániel könyvében Antiochus 
Epipkanes van Isten ellensége gya
nánt rajzolva, kinek hatalma meg
semmisülvén, a nép nyomorúságának 
is vége szakad; a Jelenések könyve 
Nérót rajzolja Antikriszlusnak. Et
től az időtől fogva mindenkit, kiben 
a kér. hit erőszakos ellenségét lát
ták, Antikrisztusnak tekintettek s ne
veztek. így tekintették aztán Anti
krisztusnak a pápát Wiclif, Huss s a 
reformátorok. Aschmalkaldi czikkek- 
ben is Antikrisztusnak van nevezve a 
pápa s e felfogás átment a luthe
ránus tanf'ogalomba is. A görög-ke
leti egyház — különösen a 16. szá
zad után — a török uralmat s ille
tőleg Mohammedet vélte Antikrisztus
nak. Sőt az újabb korban I. Napó
leonnal, valamint az 1848. évi fran- 
czia forradalom férfiaival is az An- 
tikrisztus megjelenését kötötte össze 
a rémület, mely elfogta az emberek 
egy részét. T.

Alltilegomena, görög szó, mely 
annak a jelölésére szolgál, aminek 
sokan tagadják a hitelességét s el
lene támadást intéznek. L. Biblia és 
Apokrifusok.

Antiuoiiiismus (görög szó), álta
lában a törvény mellőzését és meg
vetését, a theologiában pedig a 
mózesi erkölcsi törvények kevésre be
csülését jelenti. Az egyház kebelében 
többször fordult elő antinomistikus 
mozgalom, melyeknek alapja most a 
szellem és anyag között levő ellentét 
kettős felfogásában, majd a keresztyén 
szabadságnak bizonyos rajongó, tulhaj-

tott értelmezésében rejlett. Sokszor a 
hitnek mindenre képes erejét is pró
bálták vele bizonyitni. A gnostiku- 
sok, némely mystikusok s a prot. 
Agricola János neveihez fűződnek leg
inkább az ily irányú mozgalmak. T.

Antiochiai Eustatkius (Szent),
először a syriai Beroeában, körülbe
lül 325-től pedig Antiochiában volt 
püspök. Mint a nicaeai hitvallásnak 
buzgó liive, Homologetesnek is ne
veztetett. A 330. évi antiochiai zsi
nat letette, a császár pedig száműzte 
Mh. 337. körül, némelyek szerint 
360. körül. Számos irata közül csak 
egy maradt fenn a maga egészében : 
Dissertatio de engastrimytbo contra 
Origenem, a többiekből csak töredé
kek vannak. Emlékének jul. 16. van 
szentelve. Antiochiai párthívei (az 
eustathianusok) az arianusokkal való 
minden érintkezésnek ellene lévén, 
még a meletiusi schisma (1. Mele- 
tius) idejében is nagy szerepet já t
szottak V. ö. John Albert érteke
zését a „Texlen und Untersuchun- 
gen zűr Geschichte dér altchristli- 
chen Literatur“ II. kötetének 4. fü
zetében. ,

Antiochiai Ignácz (Szent) Já
nos apostol tanítványának mondatik 
s igy az apostoli atyák (1. e.) közé 
számítják. Melléknevén Theophorus, 
azaz aki „az Istent (vagy saját ér
telmezése szerint Krisztust) a szivé
ben hordozzad Emléknapját febr. 
1-jén ünnepli a róm. kath. egyház. 
Eletadatai szerint a 2. század elején 
Rómába hurczolták s a circusban a 
néző közönség szemeláttára oroszlá
nok szakgatták szét. A közönségesen 
elfogadott nézet szerint ez 107. kö
rül történt, Harnack szerint csak 138. 
körül, mig Aubé és Völter azt tart
ják valószínűnek, hogy Trajanusnak 
Antiochiában való időzése alkalmá
val, a 115. évi decz. ben. A hagyo
mány szerint Ignácz Rómába való
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utazása közben, Kisázsiából több le
velet irt. Ezek a levelek óvó 
iatelmek a judaismus és docetis- 
inus ellen s egyházi tekintély őket 
főleg annak köszönik, hogy a püs
pöki tisztről Ignácz korát rendkívül 
túlhaladó felfogás nyilvánul bennök. 
Újabb kritikusok, mint például Baur, 
Merx, Hilgenfeld, Volkraar már csak 
ennélfogva sem tartják őket egyetlen 
alakjokban és szövegükben sem hite
leseknek, azaz sem a három syr nyelvű 
levelet, sem a rövidebb szövegű hét 
görög levelet, sem végül a 13 liosz- 
szabb szövegű szintén görög levelet (12 
Ignácztól és 1 hozzá Írva). Mig ez 
utóbbiaknak újabb időben már egyet
len védője sem akadt s rajok nézve a 
kutatók többnyire megegyeznek abban, 
hogy e hamisítványok szerzője csak 
a 4. század második felében kere
sendő : addig a syr szövegű levelek 
hitelessége és eredetisége mellett töb
ben kardoskodnak, igy Buusen, Lip- 
sius, Ritschl A. és Weiss B. A ku
tatók többsége (Rothe, Denzinger, 
Fűnk, Lightfoot, Zahn, Ullhorn) vi
szont mai napság a syr szövegben a 
rövidebb görög szöveg kivonatát látja 
és hajlandó elismerni hogy a görög 
szövegű hét rövidebb levél hiteles. A 
görög szöveg kiadásait az apostoli 
atyák gyűjteményei foglalják magok
ban. Magyarul is megjelent a ró
maiakhoz irt levél, a pesti növendék
papság munkálatai IV. kötetében, hol 
életrajza is közölve van. V. ö. Bán- 
sen : Ignatius von Antiochia(l847 ) ; 
—  Baur F. Kér.: Die ignatia- 
nischen Briefe und ihr neuester Kri
tikai* (1848.); — Zahn: I. von A. 
(1873.); — Harnack: Die Zeit des 
I. (1878.); — Lightfoot: The apos
tolié fathers (2. kötet, II. kiad. 
1889.): — Valter: Die Lösung dér 
Ignatianischen Frage a „Theologisch 
Tijdschrift“ 1886. évi folyamában és 
Kitten: The ignatian epistles (1886.)

Antiochiai iskola, theologiai
\  1

irány, mely ellentétben az alexan
driai iskola (1. e.) idealistikus és 
speculativ, gyakran a képzelet vilá
gába csapongó irányával, mellőzvén 
a szentirásnak allegóriái magyarázá
sát, az egyszerű és valódi értelem 
kutatását tette feladatévá. Ezért ke
rültek ki ez iskola tagjai közül a leg
alaposabb és legtudósabb exegeták. 
Alapítóinak Dorotheus és Lucianus 
(mh. 311.), a syriai Antiochia pres- 
byterei mondatnak s legkiválóbb kö
vetőik : Tarsusi Diodorus és tanít
ványa Mopsvestiai Tivadar, ugyszin-' 
tén Chrysostomus János, konstanti
nápolyi püspök. Ez iskola nevezete
sebb követői közül Edessai Ibas és 
a cyrusi egyháztörténetiró püspök. 
Theodoretus valamint a velők egy
korú isagogusok: Adrianus és Juni- 
lius valának a legutolsók. Az anti
ochiai és alexandriai iskola ellentéte 
eleinte csupán tudományos irányú 
volt, ez azonban az origenesi és nes- 
torianus viták folyamán határozott 
dogmatikus különbséggé változott át, 
mivel az alexandriai iskola a Krisz
tus két természetének viszonyát in
kább raonophysita felfogás szerint ér
telmezte, mig az antiochiai szilárdan 
ragaszkodott azok különválasztásához. 
V ö. K inn : Die Bedeutung dér an- 
tiochenischen Schule auf exegetischem 
Gebiet (1866.); — Hergenröther: 
Die antiochenische Schule . . (1866.)

Antiphonia, görög ózó, mely
nek jelentése: váltogató vagy felel 
gető éneklés. Megvolt már a héber 
cultusban is. ahonnan aztán átjött a 
keresztyénbe. A lutheránus egyház
ban is van némi maradványa L. Res- 
ponsoriák. T.

Antisabbatariusok voltak az 
őskeresztyén egyház ama hívei, kik 
a szombat megülése ellen tiltakoztak, 
miután azt, mint mózesi intézményt, 
az evangélium megszüntette. Újabban
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az az angol egyházi párt neveztetik 
igy, mely még vasárnap sem akar 
heti ünneplést, illetőleg munkaszü- 
netet/

Alltistes. (görög szó), jelent tem
plomi el ül járót, Különösen papot. A 
kér. egyházban régóta tiszteletczime 
a püspököknek, apátoknak perjelek
nek. Antistesnek nevezik Svájczban 
a városi gyülekezetekben a reformá
tusok első lelkészét, az egyházi és is
kolai ügyek vezetőjét. T.

Antitrinitáriusok, a szenthá-
* »

jromság dogmájának ellenei, szenthá
romság-tagadók. L. Unitáriusok. A.

Antonelli Jakab, IX. Pius ál
lamtitkára szül. 1806. egy az egy
házi államhoz tartozó rablófészekben: 
Sonninóban. Jogot végezvén Rómá
ban, XVí. Gergely pápa különböző 
állásokban alkalmazta, mig 1845. 
pénzügyminiszterré tette IX. Pius 
alatt 1847. bibornokká lett, 1848. 
vele együtt Gaetába menekült s két 
év múlva tértek vissza Rómába, hol 
államtitkári minőségben működött egé
szen az egyházi állam elenyésztéig 
(1870 ), minek meggátlására nagy 
buzgóságot fejtett ki. A pápa politi
kai hibáiért első Sorban A. — t illeti 
a felelősség 1876. halt meg, 100 
millió líra vagyont hagyott hátra, 
melyből természetes leánya, Lamber- 
tini grófnő per utján is hasztalan kö
vetelte részét. (V ö. : IX. Pius.)

Anyaegyház, 1. Egyházközség.
Anyakönyv, jegyzéke egy egy

házközség kebelében végzett némely 
eg)házi cselekményeknek, amelyek 
szerint vannak aztán keresztelési, ha
lotti és esketési anyakönyvek, sőt 
újabban konfirmáczióiak is. Ezek az 
ős-egyház diprycháiból alakultak át 
úgy a. katholikus, mint a prot. egy
házban Amabban a tridenti zsinat 
rendelte el 1566 -ban. Magyarorszá
gon aztán az 1611. és 1614. évi

| nagyszombati zsinat intézkedett róla 
körülményesebben. A prot. egyházban 
is egyházi rendszabályok rendelték el 
vezetésüket, igy például Magyaror
szágon már az 1576. évi herczeg- 
szőlősi zsinat kánonjaiban említés té
tetik rólok. Szabályszerű vezetésü
ket most már az állam is megkö
veteli, annál is inkább, mert min
den anyakönyvi kivonat, azaz anya
könyvi bejegyzéseknek az egyház pe
csétével is megerősített kiírása, köz- 

I hitelű bizonyítvány jellegével bir. Ha- 
! zánkban az anyakönyveket II József 

ruházta fel közokirat erejével 1781. 
s ugyancsak ő hatalmazta fel 1785. 
a prot. lelkészeket azoknak önálló 
vezetésére Azóta az anyaköuyvek ve
zetésének módjáról számos törvény és 
rendelet intézkedik, de nem mindenütt 
tartják meg őket. Ahol a polgári há
zasság (1. e.) saz állami anyakönyvve
zetés be van hozva, ami Franciaor
szágban az 1792. szept. 20 decretum, 
a német birodalomban pedig az 1875. 
febr. 6. törvény által történt, ott a világi 
hatóság gondoskodik a szülöttek, há
zasságra lépők és elhaltak följegyzé
séről Magyarországon e kérdések 
épen most vajúdnak, de úgy látszik,

. az állami anyakönyvek itt meg fog
ják előzni a polgári házasságot.

A nyasz<‘iite«:yház, az „egyház44 
fogalmának jelölésére alakult kifeje
zés, mely az egyház némely tulajdon
ságát is magyarázni akarja. Leginkább 
a lelkészi functióknál előadott imák
ban és beszédekben használatos szó.

A pácza  az a nő, aki zárdái életre 
szánván magát, letette a fogadalmat.

T.
Apáczai Cseri János, hírneves 

ref. tanái, szül. 1625..jun. 10. Apá- 
czán, a Barczaságban. Iskoláit Ko
lozsvárit és Gyulafehérvártt elvégez
vén. meghívást kapott a raarosvásár- 
helyi iskola igazgatói hivatalára, melyet 
azonban nem fogadott el, mivel kül-
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földi egyetemek látogatására szándé
kozott menni. 1648. ju l. 22. Frane- 
kerben, szept. 5. Leidenben, 1650. 
elején Utrechtben, 1651. április 3. 
Harderwijkben iratkozott be, hol két 
hét múlva vizsgálatot tett, 21-én meg
tartotta theol. doktori dissertatióját 
s Öt nappal később fel is avat
ták. Még ez év őszén raegházasodott 
Utrechtben, honnan később felesége, 
Van dér Maet Aletta és gyermeke tár
saságában hosszas utazgatás után 
1653. aug 28. Gyulafehérvárra ér
kezett, hol nov. 2-án elfoglalta a 
tanári állomást, melyre raeghivatott. 
Presbyterianus és cartesianus elvei sok 
ellenséget szereztek neki. Egyikök 
épen maga a fejedelem, II. Rákóczy 
György volt, akinek jelenlétében és 
kivánatára egy alkalommal (1654. 
szept. 24.) a rector-professorral, az 
episkopalis Basire Izsákkal (1. e.) az 
egyházalkotmányi kérdések felett az 
ott levő nagy közönség előtt beható 
vitába kellett bocsátkoznia. Pár év 
múlva el is távolították Gyulafehér
várról s kisebb iskolához, a kolozsvá
rihoz tétetett át, mint annak igaz
gatója. E minőségében 1656. nov. 
20. tartotta beköszöntőjét a már is 
népes iskolában, melybe a tanítványok 
egy része Gyulafehérvárról kisérte át 
kedvelt tanárát. Rövid ideig tartó 
hivataloskodása a vezetése alá adott 
intézetet úgy anyagi, mint szellemi 
tekintetben a virágzás magas fokára 
emelte. 1658. nov.-ben nyilváno
san vitatkozott egy Veres Ferencz nevű 
kath pappal a felett, hogy Krisztus 
halála minden embernek használt-e, 
avagy csak némelyeknek ? Alig egy 
év múlva, 1659. decz. 31. már meg
halt a nemzeti irányú nevelésnek és 
műveltségnek ez a halhatatlan emlékű 
bajnoka, ki hazai nyelven legelső nép
szerűsítője volt a tudományoknak s 
egész szókincscsel gazdagította a ma
gyar nyelvet. — Munkái: 1. De in-

troductione ad philologiara sacram. 
Ultrajecti, 1650. — 2. De primi ho- 
minis apostasia. Hardervici, 1651. — 
3. Oratio de stúdió sapientiae. Gyula- 
fehérvár, 1653. (II. kiadása: Utrecht, 
1655.). — 4. Magyar encyklopaedia. 
Utrecht, 1653. (Csak 1655. jelent 
meg; II. kiadása: Győr, 1803.) — 
5. Magyar logikácska, Gyulafehérvár, 
1654. (II. kiad. Pest, 1867.) — 6. 
Epistolae. Utrecht, 1655. (Együtt ki
adva a 3. számúnak II. s a 4. szá
múnak I. kiadásával.) — 7. De po- 
litia ecclesiastica. Claudiopoli, 1658.
— 8. De mente humana. Varadini, 
1658. — 9. Catechesis secundum 
dogmata Calvini. Amstelodami, év n.
— 10. A magyar nemzetben immár 
el végtére egy akadémia felállításá
nak módja és formája, Pest, 1872. 
(Kiadta Szabó Károly.).— 11. Oratio 
de summa scholarura necessitate. Ko
lozsvár. 1876. (Hegedűs István ma
gyar fordításában közölte a kolozs
vári ev. ref. főgimn. 1875/6. évi ér
tesítője.) Lefordított nehány latin klas- 
sikus művet s magyarázattal látta el 
Cicerónak „De officiis“ Írott művét. De 
ezek kéziratban maradtak, nemkülön
ben Philosophia Naturális ez. műve, 
valamint a „Narratio vera actus, qui Ao 
1655 d. 24. Sept. iu Collegio Al- 
bensi contigitu ; továbbá Supplicatiója 
és Apológiája ugyanez ügyben a fe
jedelemhez intézve. — V. ö. Szilágyi 
S. : A. Cs. J. és kortársai (Vértanuk 
a magyar történetből. Pest, 1867.);
— Erdélyi J. A. Cs. J. ismertetése 
(Spataki Füzetek, 1859.); — Gyalui 
F . : A. Cs. J. életrajzához és mű
veinek bibliographiájához. Kolozsvár, 
1892.); — Neményi L :  A. Cs. J. 
mint paedagogus. Budapest, 1892. és 
Bánóczy J. tanulmányát az Atlie- 
naeum 1892 évi folyamában.

Apáczazárda, l. Zárda.
A pafi Mihály (I.), Erdély fejedel

me, szül. 1632. Részt vett II. Rá-
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kóczy György lengyelországi hadjára
tában s ekkor tatár rabságba jutott. 
Innen kiszabadulván, 1661. erdélyi 
fejedelem lett. 1664. alkudozni kez
dett a császárral, kinek azt az ígé
retet tette, hogy elszakad a töröktől, 
ha a magyarországi protestánsok val
lásszabadságát amaz biztosítja. A csá
szár e feltétel teljesítésére késznek is 
nyilatkozott, de tettei raegczáfolták 
szavait, amennyiben nem sokkal ez
után a legirtózatosabb módon kezdte 
üldöztetni a protestánsokat az ural
ma alatt levő országrészekben. Az 
üldözöttek közül sokan Erdélyben ke
restek s találtak menedéket, úgyszin
tén azok is, kik fegyvert fogtak az 
alkotmánytipró s kegyetlen bécsi ud
var ellen. Mindezek nagyon sokát kö
szönhettek Apafi segélyének és támo
gatásának. Általában az egyházi ér
dekeknek mindig buzgó ápolója volt 
a vallásos lelkű, tudományosan kép
zett, különösen a theologiában jár
tas fejedelem. A Bethlen-collegiumot 
az elpusztult Gyulafehérvárról Nagy- 
enyedre helyezte át. Menedéket és 
ellátást nyújtott a sárospataki colle- 
gium bujdosó tanárainak és tanulói
nak. Számos lelkészjelölt volt a kül
földi egyetemeken jártában az ő 
alumnusa; tanintézetek és egyházköz
ségek pedig a mellett, hogy számos 
alkalommal részesültek adományaiban, 
alapítványokat is nyertek tőle. Te
kintélyes könyvtárt szerzett s nem
csak elősegítette egyes művek meg
jelenését, hanem saját maga is foglal
kozott irodalommal. 1688.-ban Erdély 
az osztrák uralom alá kerülvén, ettől 
fogva Apafi jó részben csak névleges 
fejedelem volt, s mint ilyen halt meg 
1690. ápr. 15. Fogarason. Művei : 
1. Az egész keresztyén vallásnak rövid 
fundamentorai. Gyulafehérvár, 1645. 
(Új kiadása: H. n., 1753.) — 2. 
Wendelinusnak a keresztyén isteni 
tudományokról Írott két könyve. (For

dítás.) Kolozsvár, 1674. — 3. Uni- 
versis orbis christiani regibus, prin- 
cipibus . . . (Kolozsvár, 1681.) Ön
életrajzát is megírta, de ez kéziratban 
maradt.

Apát (a syr abba szótól =  atya), 
a 11. század után alapított rendek
nél gvárdiánnak, perjelnek, rektornak 
nevezett kolostor-főnökök régebbről 
eredő czime, mely voltaképen az egy
házban használatos tisztelet-czim volt. 
Az apát joga a fegyelmezés és va
gyonkezelés. Ha csak különleges sza
bályok másképen nem rendelkeznek, 
az illető kolostor tagjai által válasz- 
tatik, és pedig vagy élethossziglan, 
vagy, mint a kolduló szerzeteknél, 
meghatározott időre. A fölszentelés, 
mely csupán az élethosszig választott 
apátokat illeti, a jelvények, vagy is 
a bot, gyűrű, föveg és keztyü átadá
sával történik. Némelyik apátnak, 
mint például a corvey-inak, fuldainak 
és pannonhalminak teljes püspöki ha
talma és saját megyéje van ; az úgy
nevezett infulás apátok pedig püs
pöki czimet és jelvényeket viselnek. 
Ezektől a valóságos (reguláris) apá
toktól meg kell különböztetni a sae- 
cularis apátokat, akik élvezték ugyan 
a czimét és jövedelmét valamely apát
ságnak, de vikáriussal kellett mago
kat helyettesíttetniök. Számuk, kivált 
Francziaországban, nagy volt. Régeb
ben világi apátok is voltak, lovagok 
és herczegek, akiknek egy-egy kolos
tor jövedelmét az uralkodó adomá
nyozta. Commendataris apátoknak azok 
az apátok neveztettek, akik a tempo- 
ralékat (1. e.) kapták, holott semmi 
hivatalos lelkészi foglalkozásuk nem 
volt. Magyarországon czimzetes apá
tok is vannak, azok, akiknek apát
ságát a háborús időkben elfoglalta 
volt valaki, de az apátság emléke 
fennmaradván, czime még most is ado
mányozás tárgya. A pannonhalmi fő
apát jelenleg is főrendiházi tag, a többi
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nemesi földbirtok élvezetében levő s 
a magyar király által kinevezett apá
tok pedig 1848.-ig az alsóház tagjai 
voltak. Az apátoknak megfelelnek az 
apáczazárdákban az apátnők, kik ama 
jogaikat, melyeket mint nők magok 
nem gyakorolhatnak, vikárius által 
érvényesítik — Néhol a prot. egy
házban is megtartották e czimet né
mely intézet elülj árói részére s itt-ott 
tisztelet-czimül

A p á ti Miklós, ev. ref. lelkész, 
szül. Debreczenben 1662. jan. 4. 
Elvégezvén szülővárosában tanulmá
nyait, két évig tanító volt a col- 
legiumban, majd 1685. jun. 8. kül
földre indult, hol a holland egyeteme
ket, legtovább, két évig (1685. aug. 
20. — 1687.) a leidenit látogatta. 
Németalföldről 1689. szept. 5. indult 
vissza, magával hozván a Tótfalusi 
Kis Miklós által Amsterdamban ki
nyomott vallásos könyveknek haza- 
szállítás végett reábizott példányait 
Sok viszontagság érte ezek miatt és 
csak sokára juthatott el Magyaror
szágra, hol első Ízben Galambos Fe- 
rencznek lett udvari lelkésze. Azután 
Nagykaposon (1703 körül), Dobórusz- 
kán, .Varannón, Lasztóczon (17 13 tá
ján), Toronyán, Bodrog-Keresztúron, 
végre 1721-től Debreczenben viselt 
papi hivatalt. Mint iró és egyházi 
hivatalnok Coccejusnak theologiai, 
Amesiusnak egyházigazgatási és Car- 
tesiusnak philosophiai elveit követte. 
Az orvosi tudományokban is szerzett 
jártasságot. Mh. Debreczenben 1724. 
decz. 24 — Munkái: 1. Úrim et
Thuramim . . I .—III. Lugduni Bata- 
vorum. 1686. — 2. De virga Mo- 
s is . . .  U. o. 1687. — 3. Vita tri- 
umphans civilis . . . Amstelodami, 
1688. — 4. Vári Mihályhoz Krisz
tina leánya . . . szomorú halála felett 
vigasztaló levele. Kolozsvár, 1716 —

• • t

Üdvözlő verset irt Nógrádi Benedek
hez, ki Leidenben 1686. nov. 13. és

Zádorfalvi Mártonhoz, ki Utrechtben 
1689. jun. 21. tartott disputatiót. — 
Kéziratban is számos műve maradt 
fenn.

A p á tsá g , minden olyan kolostor 
és a hozzá tartozó birtok, mely egy 
apát főnöksége alatt áll. Számos a.-nak 
már csak emléke létezik, de tisztelet- 
czimül egy részüknek még most is 
neveztetik ki apátja. V. ö. Apát.

Apokalypsis (gör. =  leleplezés, 
megjelenés, kijelentés), 1. Apokalyp- 
tika.

A poka1yptÍka(göi\), a zsidó iro
dalom egy sajátos ága, az az — ugy- 
szólva — irói proféczia, mely a vi
lág közelgő elmúlását művészi ké
pekkel rajzolja. Ez irodalom termékei 
közül’ a biblia kanonikus iratai közé 
csak a Dániel könyve és a Jánosról 
nevezett Jelenések könyve van fel
véve, ámbár nagy számmal maradtak 
fenn úgy a Krisztus előtti, mint az 
utána lefolyt századokból, zsidó és 
keresztyén szerzőktől egyiránt, akik 
azonban rendesen régebbi tekintélyes 
szerzők neve alá rejtőztek s a ma
gok korának viszonyait csak titokza
tosan, de a körülményekkel ismerő
sökre nézve elég érthetően rajzolták. 
Az Isten népe szenvedéseinek és nyo
morúságainak bizonyos pontig való 
fokozása, végül pedig az azokból való 
szabadulás az Istennek avagy Krisz
tusnak személyes közbelépése folytán : 
állandóan ezekből áll a tartalom. Ez 
apokalypsisek közül legrégibb a Dá
niel könyve (1. e.), amely egyszersmind 
a későbbieknek is miutája. A zsidók 
közül a Henoch könyve a későbbi 
makkabaeusi korból és az Esdrás 
apokalypsise, a keresztyének közül a 
Hermas (1. e.) pásztora, a részben 
zsidó, részben keresztyén jellegűek 
közül a Sibyllák oraculumai említen
dők. (V ö. Hilgenfeld : Die jüdische 
Apokalyptik. 1857.) Apokaiy ptikusok 
azok a rajongó képzelődésü emberek,
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akik a világ végére és a Krisztus visz- 
szajövetelére vonatkozó isteni kijelen
téseket vettek, úgyszintén az apoka- 
lyptikus tartalmú iratok szerzői vagy 
magyarázói. Apokalyptikus számnak 
a Jelenések könyvében (XIII. 18) 
előforduló titkos értelmű számot, a 
666-ot nevezik. A héber betűk szám
értéke után mostanábau rendesen Nero 
császárt látják benne Antikrisztusnak 
feltüntetve, mig a korábbi időkben 
számtalan kalandos jelentést képzel
tek alatta.

Apokatastasis (gör.), a világnak 
az eredeti állapotába való visszaállí
tása s egyúttal az emberiség vala
mennyi tagjának megtérése s minden 
bűnnek és azok zsoldjának megszűnése, 
aminek Máté XIX.' 28., Apóst. Csel.
III. 21., II Pét. III 7— 13. épen 
úgy támpontjai, mint az a gondolat, 
hogy az Isten jóságával nem fér ösz- 
sze teremtményeinek örök boldogta
lansága. Hogy maga a sátán és kö
vetői végre is megtérnek és kegye
lembe fogadtatnak, azt először Orige- 
nes tanitá az egyházban, azután pedig 
Nyssai Gergely, Vak Didymus, Tar- 
susi Diodorus, Mopsvestiai Tivadar, 
továbbá pantheista mystikusok a kö
zépkorban s a prot. orthodoxia ide
jében. Mióta az apokatastasist Schleier 
macher jogosult elvnek nyilvánitá, töb
ben is helyeslik. L. Pokol.

Apokrifusok (gör.), eredetileg 
s voltaképen „az elrejtettek, “ — a 
titokban tartott könyveknek a nyil
vánosan olvasandóktól való megkü
lönböztetésére szolgáló szó. Mikor ke
resztyén kánon alakult, apokrifusok 
alatt részint olyan könyveket értet
tek, melyek haeretikusoktól eredvén, 
általok kánoni tekintélylyel ruházat
tak fel, vagy pedig épen az egyház 
kánonjába csempésztettek be, — ré
szint pedig olyanokat, melyeket, mi
vel az egyház eleinte kedvezőbben 
ítélt rólok, azután sem vetettek el,

noha a kanonicitasnak lényeges kel
lékeit nélkülözték. Az ószövetség apok- 
rifusai, melyeknek egy része héber
ből van fordítva, más része eredeti
leg görögül volt írva, fel vannak véve 
a septuagintába, de a héber kánonból 
hiányoznak, s ezért az ős-egyházban 
inkább csak felolvasásoknál szerepel
tek. A görög egyházban sohasem ál
lottak egyenlő rangban a kanonikus 
könyvekkel, mig a latin egyház Ágos
ton óta semmi különbséget nem tesz 
köztök. A reformátusok ellenben erő
sen hangsúlyozzák a különbségeket s 
a brit és külföldi bibliatársulat 1827. 
óta végképen kizárta őket kiadvá
nyai közül, viszont Luther nem tartá 
ug\an egyenlő becsüeknek a szent- 
irással, de mint könyveket, jó és 
hasznos olvasmányoknak mondá. Az 
apokrifusok ezek : a Makkabaeusok 
három könyve (a septuaginta némely 
kézirataiban negyedik is van), Judith 
könyve, Tóbiás könyve, Jézus Sirák 
könyve (előszóval), Salamon bölcse- 
ségének könyve. Bárukh könyve, Je
remiás levele, Esdrás harmadik könyve 
(a tridenti zsinat kizárta a bibliából), 
a Dániel könyvének, az Eszter köny
vének és a Krónikák könyvének ne
hány későbbi toldaléka. Meg kell kü
lönböztetni e könyvektől az úgyne
vezett pseudepigraphákat (1. e.), ame
lyek bibliai könyvek utánzásai és bib
liai történetek átdolgozásai, mint pél
dául a Jubilaeuraok könyve (1. e.); 
hozzájok tartoznak csaknem az ösz- 
szes apokalypsisek is (1. Apokalyp- 
tika.). Amilyen megbecsülhetetlen fon
tosságúak az imént megnevezett köny
vek a Krisztus korát közvetlenül 
megelőző és követő zsidóságnak a 
megismerésére : épen olyan hasznosak 
az újszövetségi apokrifusok részint a 
keresztyén irodalom hanyatlásának, 
részint az őskeresztyén hagyományok 
és dogmák kifejlésének ismeretére. 
Az újszövetségi apokrifusok egy ré-



sze, mint például a héber evangé
lium, elveszett. A meglevő apokrifus 
evangéliumokat, leveleket, apokalyp- 
siseket és apostoli cselekedetekről 
szóló könyveket Thilo (1832.), Ti- 
schendorf (1851., 1853., 1866.),
Wright (1871.) és másokéadták ki; 
az apostoli cselekedeteket tárgyalók
ról kivált Lipsius értekezett beha
tóan ( I —II. k. 1883. —1887.). A 
kanonikus és apokrifus könyvek kö
zött mintegy középen vannak az új
szövetség úgynevezett antilegomenái, 
melyeket a lutheránus egyház régeb
ben hosszú ideig az apokrifusokkal 
együvé foglalt, de biblia kiadásaiban 
mégis közölte őket. Ezek a követke
zők : Péternek második, Jánosnak má
sodik és harmadik levele, a Jakab 
és Judás levelei, a zsidókhoz Írott 
levél és a Jelenések könyve, tehát 
azok az iratok, melyek már az ős
egyházban is csak lassan és nehezen 
bírtak kanonikus tekintélyhez jutni. 
Az ószövetségi apokrifusokat éspseud- 
epigraphákat kritikailag és exegeti- 
kailag Fritzsche és Grimm (1851 — 
1860.) s Volkmar (1860— 1863.) 
tárgyalta. Magyarul az apokrifusokat 
először Károlyi Gáspár adta ki (1590.), 
azután Káldy György (1626.), újab
ban (1877.) pedig Kámory Sámuel. 

Apokrisiarius (gör.), állandó
követe az összes patriarkháknak s 
köztök a pápának is a görög csá
szárnál.

Apollinaris, laodiceai püspök 
(mh. 390.), az ariusi viszályban eleinte 
Athanasius pártjáu volt. ügy véle
kedett, hogy Arius ellen a legsike
resebben azzal az állítással lehet küz
deni, hogy Krisztusban az isteni lo- 
gos az embert emberré tevő értelmes 
léleknek a helyére lépett. Krisztus 
emberi természetének e megcsonkí
tása ellen már az alexandriai zsina
ton (362.) szót emeltek. Apollinaris 
375. körül kilépett az egyházból ;

tanát azután a Konstantinápolyban 
tartott második egyetemes zsinat 381. 
elkárhoztatta. Újabban több iratban, 
melyek az Athanasius (1. e.), Csoda
tevő Gergely (1. e.), Gyula, római 
püspök (1. e.) és Justinus nevét vi
selik, Apollinaris elveszettnek hitt 
értekezéseit fedezték fel, melyeket 
tanítványai ez orthodox egyházi atyák 
neve alatt terjesztgettek. V. ö. Cas- 
p a r i: Alté .und neue Quellén zűr 
Geschichte des Taufsymbols (1879.); 
— Drdseke: a „ Jahrbücher für prot. 
Theol.tt 1883. 1884. és 1887.; — 
a „Zeitscbrift íür wissenschaftliche 
Theologie“ 1883. 1886. és 1888. ; 
valamint a „Zeitscbrift für Kirchen- 
geschichteu 1884. 1889. és a „Theo- 
logische Studien und Kritikenu 1890. 
évi folyamában.

Apollinarisinus, a krisztolo- 
giában Apollinaris (1. e.) laodiceai 
püspök ama tana, melyet mint eret
nekséget a második egyetemes zsinat 
381. elvetett.

Apollonius (Tyanai), 1. Tyanai 
Apollonius.

Apollos, Pál apostol munkatársa 
Ephesusbau és Korinthusban; egy 
alexandriai képzett zsidó-keresztyén, 
kit sokan a zsidókhoz Írott levél szer
zőjének tartanak, s aki az alexan
driai vallásbölcsészet szellemét igye
kezett átültetni a keresztyénségbe.

Apologetika, 1. Apológia.
Apológia (görög), szó- vagy Írás

beli védelme valamely vádlottnak vagy 
megtámadottnak. Apologeták a ke
resztyén irodalom történetében azon 
férfiak, kik a keresztyénség védelme- 
zését s a zsidók és pogányok ellene 
emelt vádjainak megczáfolását tűzték 
ki czélul magok elé. A legrégibb 
ilyen apológiák egyúttal a római csá
szárokhoz intézett védőiratok voltak. 
Legrégibb közűlök a Justinus vér
tanúé (l. e.), utána jőnek Tatianus,
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Athenagoras, Antiochiai Teofil, Her- 
mias, Minucius Félix, Tertullianus, 
Aruobius és Lactantius. Sokkal tudo
mányosabb színvonalon állanak már 
Caesareai Eusebiusnak és Origenesnek 
Celsus elleni apologetikai müveik. 
Azonban épen a legképzettebbeknél a 
görög metaphysika és ethika befo
lyása következtében jelentékeny za
var észlelhető a keresztyénség vallá
sos és erkölcsi alapfogalmai körül, 
mely köztök és ellenfeleik közt a 
semleges tért megszüntette. Miután a 
keresztyénség államvallássá lett, egyes 
apologeták, mint p. o. Ágoston, a 
pogányság pusztulását, mint isten-íté
letet tüntethették fel. A zsidók ellen, 
kiket már Justinus is megtámadott, 
irt még 822.-ben Lyoni Agobard, a 
zsidók és arabok ellen Martini Raj- 
mund Spanyolországban 1278 „A hit 
kardja“ czimmel. A scholastikusok 
fő törekvése abban állott, hogy az 
egyház dogmáit az ész előtt igazol
hassák. A humanismus idejében, mint
egy visszaemlékezve az apologetika 
legelső feladatára, Marsilius Ficinus 
ismét megpróbálta összeegyeztetni a ke- 
resztyénséget a platonismussal (1475.). 
A legújabb időben végre, midőn a 
deismus, illuminatismus és a bölcsé
szet, úgy ideális, mint reális alak
jában a keresztyénséget alapjában és 
folyton támadják, az apologetikai tö
rekvés és irodalom isrriét nagy len
dületet és fontosságot nyert. R.

Apológiája az ágostai hit
vallásnak, 1. Ágostai hitvallás apo
lógiája.

Apostasia (gör.), nyílt szakítás a 
keresztyén egyházzal. Az egyház ex- 
communicálja a hitehagyottat. A kö
zépkorban az apostasiát polgári bűn
ténynek is tekintették, sőt VIII. Bo- 
nifácz óta egyenesen azonosították 
az eretnekséggel. Gyakori volt az 
apostasia a keresztyének üldözteté
sének idején a római birodalomban,

valamint a izlam uralma alatt is. A 
kath. egyházjog ismer rendi fogada
lomtól való apostasiát (ab religione) 
is, midőn ugyanis valamely rendtag 
felsőbb engedély nélkül világivá lesz, 
ismer továbbá a rendtől való apo
stasiát (ab ordine), mely akkor áll 
elő, ha valamelyik pap felhagy a lel
készkedéssel. Ezeket is excommunica- 
tióval és irregularitással büntetik. 
Apostata az, aki elhagyá a hitét, sőt 
az is, aki előbbi vallási, illetőleg 
confessionalis álláspontjától tért el. V. 
ö. Convertita, renegát, proselyta. T.

Apostol, (gör. =  a küldött), az 
újszövetségben szorosabb értelemben 
rendszerint ama tizenkét tanítvány 
jelzésére szolgáló szó, kiket Jézus 
állandó kísérőinek választott. Mivel 
az uj egyház magvát ők képezték, 
számuk az Izrael tizenkét törzsének 
megfelelőleg határoztatott meg. Ne- 
vöket nem egészen egyformán közli 
Máté X. 2 —4.; Márk III. 16 — 19.; 
Luk. VI. 14 —16. és Apóst. Csel. 
I. 13. Életviszonyaikat illetőleg na
gyon kevés a megbízható adat, még 
legtöbb a Péterről (1. e.), meg a
testvérekről: Jakabról és Jánosról 
szóló. Jézus még galilaeai működése 
idejében maga küldé őket téritő 
útra (Márk. VI. 7. s köv.), melynek 
határai egyébiránt a szigorú zsidó 
felfogás szerint voltak kiszabva (Máté
X. 5. 6.). Még később is a „körül- 
metélkedésnél való apostoloknak - (Gál. 
IL 8.) tekintették magokat, szemben 
Pállal, a pogányok apostolával. Ál
talános térítésre vonatkozó rendeletet 
Jézus csak mennybemenetele alkal
mával adott nekik (Máté XXVIII. 
18— 20., MárkXVI. 15 .,Luk. XXIV.
27., Apóst. Csel. I. 8.), de az ős
keresztyén mondában a pogány-misz- 
szió már az összes apostolok dolga 
lett, akik ennélfogva tizenkét évvel 
Jézus halála után az akkor ismert 
földrészeket fel is osztották magok
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közt fáz „Apostolok oszlásáénak 
napja jul. 15), mindenfelé prédikál
ták az evangéliumot s csaknem mind
nyájan raartyr halált szenvedtek. V. 
ö Lipsius : Die apokryphen Apos- 
telgeschichten und Apostellegenden 
(I —II k. 1 8 8 3 - 1887.); — Seu- 
fert\ Dér Ursprung und die Bedeu- 
tung des Apostolats in dér christl. 
Kirche dér ersten zwei Jahrhunderte 
(1887 )

Apostol Pál, tiszáninneni ev. ref. 
superintendens, kitűnő szónok, szül. 
Zsarnón, Abauj-Tornaraegyében 1787. 
okt. 3. Tanulmányait Sárospatakon 
végezte, hol 1813 a collegium seniora 
lett 1815. Losonczra hivták theolo- 
giai tanárnak; 1817 berzétei, 1826. 
jánosii, 1827. miskolczi lelkész lett. 
A tiszáninneni egyházkerület 1831. 
főjegyzőjévé, 1848 superintendensévé 
választotta. Mh. Miskolczon, 1860. 
raárcz. 14. Munkái: 1. A keresztyén 
vallás igazságainak csalhatatlansága. 
Miskolcz, 1827. — 2. A valódi haza- 
szeretet utolsó tisztességtétele . . . Sá
rospatak, 1830. — 3 Könyörgés
Borsodvármegye tisztújitása alkalmá
val. Miskolcz, 1831. — 4. Könyör
gés .. . Bató Biri felett U. o , 1846. 
— 5. Gyászbeszéd . . . József nádor 
emlékére. U. o., 1847. — 6. Egy
házi beszédek (Sajtó alá rendezte 
Nyilas Samu.) I .—II. füzet. U. o., 
1864.

Apostoli atyák azok az apostoli 
korbeli férfiak, akik iratokat hagytak 
hátra, melyek azonban az újszövetségbe 
nem vétettek föl. Ez iratokban dogmati
kai tekintetben még nagy határozat
lanság uralkodik, de túlnyomólag gya
korlati jellegöknél fogva annál több 
morális tartalmok van. Ezek közé az 
atyák közé tartoznak : Barnabás (1. e.), 
Római Kelemen (1. e.), Ignácz (1. e.), 
Polykarpus (1. e.), Hermas (1. e.) és 
Papias (1. e.). Az apostoli atyák mű
veit legjobban kiadták : Gebhardt,

Zahn és Iiarnack (I —Ili k. 1875.— 
1878 ). V. ö Sprinzl J. : Az apos
toli atyák theologiája. (1885 ) 

Apostoli constitutiók és ká
nonok. Az apostoli constitutiók az 
apostolok állítólagos szabályzatai nyolcz 
könyvben, melyekben a 4. század kö
zepe táján legalább három különböző 
munkát egyesítettek. Az elsőt a hat 
első könyv, a másodikat a hetedik, 
a harmadikat pedig a nyolczadik könyv 
képezi. Egy negyedik munka viszont 
az 5. századból származik Ez az 
apostoli kánonok czime alatt a nyol
czadik könyvnek függeléke s előbb 
50, egy későbbi kiadásában pedig már 
85 rendelkezést tartalmaz az egyházi 
fegyelemre vonatkozólag. Az apostoli 
constitutióknak nyugaton semmi tekin
télyük nem volt s az apostoli káno
nok közül is csak az első ötven nyert 
elismerést. Keleten el voltak fogadva 
úgy a constitutiók, mint a kánonok, 
még pedig mind a 85, de az előbbié,k 
csak a 692 évi trullai zsinatig, amely 
elveté őket, mig a kánonokat továbbra 
is megerősité. Kiadta a többek közt 
Ueltzen 1853. bán.

Apostoli egyház, az apostolok 
és közvetlen tanítványaik idejében és 
vezetése alatt a keresztyénség. Az 
eredetük s régiségök után őket meg
illető méltóság külső jelzéséül, mint 
tiszteletczimet később is igénybe vet* 
ték a jeruzsálemi. antiochiai, alexan
driai és római egyházak

Apostoli gyülekezet, az olyan 
keresztyén egyházközség, melynek ala
pítója és tanítója valamelyik apostol 
volt, igy például a jeruzsálemi, anti
ochiai, ephesusi, római.

Apostoli helytartó (vikárius), 
a propaganda (1. e.) által választott 
elöljárója egy missziói kerületnek, ki 
ottan püspöki hatalommal is fel van 
ruházva. Az ilyen vagy egyszerű ál- 
dozár, vagy püspök in partibus, vagy 
pedig valóságos püspök.



Apostoli hitforma (apostoli hit
vallás, syrabolura apostolicum). Egy
szerűen „Hiszek egyu-nek vagy „cre
do a-nak is nevezik. Ez a legelső a 
három egyetemes, vagyis az egész 
keresztyénségre nézve érvényes hit
vallások között, mely három, helye
sebben tizenkét tételben az Atya-Is
tenben, a Fiúban és a Szentlélekben 
való bitet fejezi ki. Nevét az először 
Ambrus egyházi írónál, a 4. század
ban pedig bővebben Rufinusnál talál
ható mondától vette, mely szerint az 
apostolok fogalmazták volna, midőn 
Jeruzsálemben utoljára voltak együtt. 
Czéljok az lett volna, hogy e hitval
lásban a tanrendszert és a kereszte
lési formulát megállapítsák. Tényleg 
azonban e hitvallás csak a kereszte
lési formula lassankénti bővítése foly
tán állott elő. Lényegileg a római 
gyülekezetben e hitforma már a 2. 
század utófelében ismerős volt, de je
lenlegi alakját csak az 5. században 
nyerte és pedig Francziaországban. 
A reformáczió első korszakaiban töb
ben vették prédikáczió-sorozatok alap
jául ; igy a magyarok közül Basi- 
lius István (1568.), Károlyi Péter (I. 
kiad. 1584.) ésMargitai Péter (1624.). 
Németországban 1892. heves vita kez
dődött érvényessége s használata fe
lett, melyben a szabadelvű álláspont 
legkiválóbb védője Harnack Ad. V. 
ö. Szász Domokos : A confessiók 
kérdése, fő tekintettel az apostoli hit
formára. (1872.); Caspari: Quel
lén zűr Geschichte des Taufsymbols 
und dér Glaubensregel (I.— III. k.
1865. s köv.) és Alté und neue 
Quellén zűr Gesch. des Taufsymbols 
(1879.) T.

Apostoli király (apostoli fel
ség), a magyar király czime, mely
nek használatában XIII. Kelemen pápa 
1758. erősité meg Mária Teréziát és 
utódait. Már elődeik is többször él
tek azzal, sőt a hagyomány szerint

eredetileg még I. Istvánnak adomá
nyozta volt II. Sylvester pápa.

Apostoli konvent, a kath. tör
ténetírásban az első zsinat gyanánt em
lített amaz értekezletnek a neve, melyet 
Péter, Jakab és János apostolok a 
pogányok téritőivel, Pállal és Barna
bással úgy 52. körül Jeruzsálemben 
tartottak. Eredménye a Gál. II. 1— 10. 
szerint egymás hivatottságának kölcsö
nös elismerése, a téritő körök elkü
lönítése s a született pogányoknak a 
mózesi törvény követelményei alól való 
fölmentésök volt. Az Apóst. Csel. XV. 
még egy formális szerződést is em
lít, mely a pogány keresztyéneket a 
Gál. II. lO.-zel ellentétben a zsidó 
szokások figyelembe vételére, illetőleg 
négy kiváló fontosságú pont megtar
tására kötelezte.

Apostoli kor, általános felfogás 
szerint az első évszázad, melynek fo
lyamán a keresztyén gyülekezeteket 
még magok az apostolok igazgatták, 
egészen addig, mig a hagyomány sze
rint a mindnyájokat túlélő János Ephe- 
susban meghalt. Az apostoli kor vol- 
taképen inkább a 70. évvel végződött, 
mert a kevéssel előbb irt Jelenések 
könyve (XVIII. 20.) e tájban képzeli 
a mennyországba a vértanuságot szen
vedett apostolokat. V. ö. Weizsticker: 
Das apóst olische Zeitalter dér christl. 
Kirche (1886.).

Apostoli székhely, az ős-egy
házban a püspökök székhelye, főleg 
a rómaié, mint amely nyugaton az 
első és jó ideig egyedüli is volt; ké
sőbb a pápának, mint Péter utódjá
nak a lakóhelye.

Apostoli tiszt (apostolatus), az 
ös-egyházban az a méltóság, mely a 
püspököket, mint az apostolok utódait 
illette ; később különösen a pápák 
tiszte.

Apostolicitas, a keresztyén egy
ház ismertető jele, mely abban áll,
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hogy megőrizte magában az apostolok 
szellemét és tanait. A római egyház 
azzal az állítással iparkodik apostoli- 
citását minden kétségen kívül helyezni, 
hogy Péter apostol alapította. 

Apostolok cselekedetei, — az
apostolok munkásságának ama „ csele
kedetek 11 (praxeis, acta, actus), vagy 
„ utazások “ (periodoi, migrationes) 
czim alatt ismert számos rajza közül, 
melyekkel az őskeresztyen irodalom 
rendelkezik, az neveztetik igy, mely 
a kánonba is felvétetett s a harmadik 
evangélium szerzőjétől ered. A hagyo
mány szerint éz Lukács (1. e.) lett 
volna, akitől azonban valószínűleg csak 
az útleírás származik, melynek nyo
mait a XVI. 10. — 17., XX. 5 .— 15., 
XXL 11. —18., XXVII. 1., XXVIII. 
16. mutatja. A 2. század kezdetén 
keletkezett mű szerzője a keresztyén 
egyház megalapítását, első sorban a 
Pál apostol működését rajzolja és pe • 
dig a katholikussá alakuló pogány-ke- 
resztyénség felfogása szerint, mely az 
egész küzdelmes fejlődés emlékét mel
lőzvén, az egyház megalapítását köz
vetlenül a testvéri egyetértésben mű
ködő, s e könyvben észrevehető pár
huzamosságba helyezett fő apostolok
nak, Péternek és Pálnak tulajdonítja. 
Coramentart a többi közt De Wette, 
Ewald, Reuss és Zöckler írtak hozzá.

Apostolok tanítása, 1. Tanítása 
a 12 apostolnak.

Apostolok ünnepei, az aposto
lok emlékére szentelt egyházi ünnepek, 
melvek a szentek tiszteletének roha- 
mos fejlődése folytán létesültek. Az 
összes apostolok ünnepe a minden
szentek ünnepnapjává vált ugyan, de 
később újra feléledt az András napjá
ban (nov. 30.) Az apostolok oszlá
sának napja (1. Apostol) ma már alig 
bir jelentőséggel. Péter és Pál, Filep és 
Jakab, Simon és Júdás páronként kap
tak ünnepnapot, egyiknek-másiknak 
azonban több külön ünnepe is van.
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A prot. egyház többnyire elvetette 
ez ünnepeket, vagy pedig áttette a 
legközelebbi vasárnapra. T.

Apostol - testvérek, (Apostol
rend, apostolikusok), a 13. század 
vége felé keletkezett szekta, mely az 
egyház elvilágiasodása ellen lépett föl. 
Segarelli Deliért, egy pármai iparos 
alapította, aki bünbánatot prédikálva 
apostoli öltönyben utazta be Italiát 
és az apostoli életközösséget óhajtotta 
helyreállitni. Segarelli többször el volt 
zárva s 1300. máglyára került. Ha
lála után a milánói Dolcino vezérlete 
alatt tovább terjedt a szekta. Rajon
gással hirdették a hierarchia bukását 
s azt követelték, hogy mindenki tér
jen vissza az apostoli szegénységhez. 
A vercelli-i püspök keresztes hada 
ellen két évig vitézül védték mago
kat, de végre is 1307. vereséget 
szenvedtek Vercellinél. Dolcinó aztán 
máglyán múlt ki, követői pedig kö
zéje olvadtak a fraticelláknak és be- 
ghardoknak.

Appellansok, 1. Jansenisták.
Approbatio, theol. müvek hely

benhagyása az illető püspök vagy más, 
ezzel megbízott egyén által, még meg- 
megjelenésök előtt. X. Leó pápa lép
tette életbe az ötödik lateráni zsina
tén (1. e.) 1515.-ben, a tridenti zsi
nat pedig újra elrendelte s áthágóira 
szigorú büntetést szabott. A prot. 
egyházakba is átment ez a neme a 
censurának, melyet Magyarországon 
Miksa király (1570.) és Báthory Ist
ván fejedelem (1571.) rendeltek el. 
Zsinatok szintén intézkedtek felőle, 
még 1791. is.

Appellatio, 1. Fölebbezés.
Apró szentek ünnepe (festum 

innocentium), ünnep a róm. kath. egy
házban a bethlehemi gyermekgyilko
lás emlékére. Napja decz. 28. T.

Aquaviva Claudius, 1. Jezsuiták.
Aquila Gáspár, szül. 1488. aug. 

7. Ágostában ; 1515. tábori lelkész



lett Sickingeni Ferencz mellett, 1516. 
pedig jengai lelkész Agosta közelében. 
Luther tanait hirdetvén, fogságba ju
tott, de Izabella, dán királynénak, V. 
Károly nővérének közbenjárására ki
szabadult. Ekkor (1520.) Wittenberg- 
be s innen az ebernburgi kastély
ba ment, hol nevelője lett a Sickin
geni Ferencz gyermekeinek. 1524 —
1527. wittenbergi lelkész és tanár 
volt s mint ilyen, szorgalmasan segí
tett Luthernek a biblia fordításában.
1528. -tól, mint saalfeldi esperes mű
ködött a reformáczíó érdekében. A 
császár haragját magára vonván, csak 
Schwarzburgi Katalin herczegnő se
gítségével menekült meg a haláltól. 
1552,-tol ismét Saalfeldben tartózko
dott s ott is halt meg 1560. Iratai 
közül a legismertebbek : „Christliche 
Erklarung des kleinen Katechismusu 
(1538.) és „Fragstücke dér ganzen 
christlichen Lehre“ (1547.; több ki
adása is van.).

Aqailejai Pál, egyike a legki
válóbb hittudósoknak Nagy Károly 
császár idejében. Született Friaulban, 
nyelvészetet tanított s a császár 787. 
aquilejai patriarkhává nevezte ki. Al
kuinnal együtt (1. e.) részt vett az 
adoptianismus (1. e.) elleni harczban, 
valamint Karinthia s talán az avarok 
keresztyén hitre térítésében. Meghalt 
valószínűleg 802. Munkái közül meg- 
emliteudők : „Sacrosyllabus contra 
Elipandumw és „Libri trés contra Fe- 
licem“. Műveit Madrisius (1737.) és 
Migne (Patrologiae latinae XCIX. k.) 
adták ki. Lásd az Adoptianismus alatti 
irodalmon kívül: Hefele, Konzilien- 
geschichte (3.-ik kiadás 1877.); — 
Ebért, Alig, Geschichte dér Lite- 
ratur des Mittelalters im Abendlande 
(I—II. k. 1880.) R.

Aquinói Tan lás, a legnagyobb 
scholastikus, született 1225. vagy 
1227. Roccasiccaban, Nápoly mellett. 
Neveltetését a monte-cassinoi zárdá

ban nyerte, 1243. a domokosrendbe 
lépett, két év múlva Nagy Alberthez 
ment Kölnbe és Párisba, itt tanított 
1248.-tól 1261.-ig, ezután pedig Bo
lognában, Pisában es Rómában, végre 
1272.-től Nápolyban. Meghalt utazás 
közben Tarracina mellett 1274. már- 
czius 7.; 1323.-ban szentté avatta
tott, V. Pius az egyház tanítójának 
nevezte, czime doctor angelicus. A 
mostani pápa, XIII. Leó 1879. nyo
matékosan ajánlotta művei tanul
mányozását a katholikus világnak, 
Müvei legújabban Pár mában jelentek 
meg (1852. — 71., 25 kötet) és Ró
mában Zigliara domokosrendi bibor- 
nok felügyelete alatt (1882. óta.) 
Benne érte el tetőpontját azon, elő
dei által már előkészített rendszer, 
mely Aristoteles bölcsészetét az egy
házi orthodoxiára alkalmazta. Logikai 
és metaphysikai vizsgálódásaival dom
borította ki és hozta tisztába azon 
készletet, melynek felhasználásával fő 
munkája, a „Summa Tbeologiae“ 
(utolsó kiadása Billuart-tói 1884—86., 
5 kötet,) a hitrendszert megalkotja. 
E rendszerben két fokozat különbőz - 
tendő meg ; az alsó, melyhez termé
szetes világossággal és észszel lehet 
bejutni, lényegében az Istenről, vi
lágról és lélekről szóló aristoteles i 
tanokat foglalja magában; a felsőben 
a keresztyén hit titkai foglalvák ter
mészetfeletti világításban. Azon alap
tétel, hogy az üdvösség, mint az em
ber végczélja az emberi természeten 
kívül esik, érezteti hatását az állam
ról és egyházról való tannál is, 
amenyiben azon alaptételből követke
zik, hogy a királyok, kik az embe
riségnek csak relatív czéljairól tud
nak, tartoznak engedelmeskedni a pa
poknak, akik a végczélt is ismerik. 
Minden papi hatalom teljessége a pá
pában van, kinek csalatkozhatatlan- 
ságát A. T. a legelsők között teljes 
határozottsággal tanítja. AThomisták
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és Scotisták közötti ellentétről 1. a 
„Duns Scotusw ez. czikket. Y. ö .:7)
W erner: Dér heilige T. von A. 

(1858— 59., 3 k ) ; — Vaughan : St. 
Tomas of Aquino(1871 — 72., 2 k .) ;
— Cicognani: Sulia vita di St. Tom-
raaso (1874); — Gonzalez után Nol- 
te : Die Pliilosophie des heiligen T. 
v. A. (spanyolból, 1885., 2 k . ) ;
Desmousseaux, Vie de St. T. d’ 
Aquin (1888.); — Eucken: Die 
Philosopbie des T. v. A. und die 
Kultur dér Neuzeit (1886); —
Frohschammer : Die Pliilosophie des 
T. v. A. (1889.) ;— Morgott F . : A. 
sz. T. raariologiája (Németből, 1881.) ;
— Roullet de la Bouillirie F . : Az 
ember és annak természete, lelke, te
hetségei és végczélja A. sz. T. tanai 
szerint (Francziából, 1882.); — Gon
zalez Zejirin : Tanulmányok A sz. T. 
bölcsészetéből (Spanyolból, 1883.— 5.
3. k.) és több, kisebb-nagyobb érte
kezés magyar és német folyóiratok
ban. R.

Aquitaniai Prosper, képzett vi
lági ember, Ágoston kiváló tanítvá
nya, szül. Aquitaniában. Marseilleben 
tartózkodván, felhívta Ágostont a se- , 
mipelagianisraus (1. e.) megtámadá
sára (429.) s részt is vett az elle- 
nök való vitában „De ingratisu czimü 
költeménynyel és több értekezéssel, 
milyenek: „De gratia Dei et liberó 
arbitrio“, „Pro Augustino responsio- 
nes ad capitula objectionum Gallorum 
calumniantiumu, „Responsiones pro 
Augustino ad excerpta Genuensium* 
stb. 432-ben Rómába ment, hogy 
I. Coelestinus pápát (1. e.) is rábírja 
a semipelagianusok elleni eljárásra. 
Később I. Leó szolgálatába lépett s 
a „Chronicon" ez. munkát szerkesz
tette, mely a világ teremtésétől 445-ig, 
illetőleg (az újabb átdolgozásban) 
455-ig terjed. Halála ideje bizonyta
lan. Összes müveit (opera omnia) Le- 
brun és Mangeant (1711) és Migne

(Patrologiae latinae LI. k.) adták ki.
L. a semipelagianusoknál felhozott 
irodalmon kívül: Holder-Egger : Un- 
tersuchungen über einige annalis- 
tische Quellén zűr Geschichte des 5.
u. 6. Jahrhunderts a „Neues Archív 
dér Gesellschaft für altere deutsche 
Geschichtskundeu 1876. évi folyamá
ban; — Ebért: Alig. Geschichte dér 
Literatur des Mittelalters im Abend- 
lande (I. k. 2-ik kiad. 1889.) R.

Aradi gör. kel. román püs
pökség, — Báthory Zsigraond feje
delem alapította. Az első ismert 
püspök, Száva Lippán, Aradmegyének 
akkor legnagyobb városában székelt, 
meghatározott területű egyházmegyéje
azonban nem volt. Midőn 1614. Lippa 
török kézbe került, a vladikaZaránd- 
megyébe, Borosjenőbe költözött. 1660. 
után egyideig csak esperesekről van 
emlékezés. 1690.-től ismét püspökök 
voltak Borosjenőben, akik azonban aradi 
püspököknek nevezték magokat s 1706. 
csakugyan Arad lett a széklielyök. A 
19. század közepén az addig szerb 
püspökség egészen román lett s ma 
a nagyszebeni román metropolita fen- 
hatósága alá tartozik. Arad-, Békés-, 
Bihar-, Csanád-, Csongrádmegye egé
szen hozzá tartozik, Krassó-Szörény, 
Temes, Torontálmegye pedig részben.

Aram, az ószövetségben szélesebb 
értelemben a mai Syriának és Meso- 
potamiának, szőkébb értelemben csak 
az előbbinek a neve. A lakosok sé
miták valának s az arami nyelv a 
fogság után népnyelv lett Paleszti
nában.

Aranka György (Zágoni), erdélyi 
ref. püspök, szül. Koronkán 1705. kö
rül. Tanult szülőfalujában, azután Ma- 
rosvásárhelytt és Nagyenyeden, végül 
a genfi egyetemen. Hazajőve, kilencz 
hónapig marosvásárhelyi második lel
kész, 1732 —1747. széki, azután nyolez 
évig marosvásárhelyi első pap, 1755-
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tői pedig újra széki lelkész volt. Csak
hamar esperessé, 1760. jun. 15. pe
dig egyházkerületi jegyzővé válasz
tották, s mint ilyen, 1765. successio 
utján püspök lett. Mh. 1767. jun.
9 .— Munkái: 1. De primatu oeco- 
nomiae növi testamenti . . . Genevae, 
1730. — 2. Halotti beszéd Vass Dá
niel felett. (Örökös ház . . .) Kolozs
vár, 1741. — 3. Halotti beszéd Deáki 
Filep József felett. (Halála után is 
élő József. . .) U. o. 1752. — 4. 
Isten elejbe bocsájtott könyörgéseknek 
együgyü gyakorlása. H. n. 1766. — 
5. Halotti beszéd Yerestói György 
felett. Kolozsvár, 1767. — 6. A 
kér. léleknek halál félelmei ellen való 
vigasztalásai. (Darlincourt után for
dítva és fia által kiadva) I.— II. k. 
Kolozsvár, 1768. (Uj kiadása: Po
zsony, 1775.)

Arany Tamás, 1. Melius Péter 
és Unitáriusok Magyarországon. 

Aranybornyu, — igy hívják
azt a bika alakot, melyet Áron a 
pusztán a végből készített, hogy a 
népnek láthatóan szemei elé állítsa az 
Istent. Annyi bizonyos, hogy Jero- 
beam (1. e.) úgy az északon fekvő 
Dánban, ahol már régi időtől fogva 
volt egy öntött Jahve-kép, mint or
szágának déli határán, Bethelben ál
líttatott fel ilyen bálványt, amely ere
detileg talán az egyptomiak vallásos 
eszmeköréből jött át, de valószínűleg 
már régtől fogva ismeretes volt. Je- 
robeam különben azért állíttatta fel 
ama bálványokat, hogy elvonja a né
pet a jeruzsálemi templomtól, ahol 
kiábrázolatlanul imádták az Istent. 
Y. ö. Kanyurszky György : A hórebi 
bálvány (1881.).

Aranymise, 1. Mise. 
Aranyos-tordai unitár. egy

házkor, az unitárius egyházaknak 
mindjárt kezdetben történt első be
osztása óta létezik. Idő folytán több 
egyháza elenyészvén, ma 17. anya

egyházból áll, melyek közül kettő 
Alsófehérmegyéhez, a többi pedig 
Torda-aranyosmegyéhez tartozik. Az 
egyháztagok száma 10,500. Legne
vezetesebb egyházai: a tordai, torocz- 
kói és abrudbányai.

Aranyszáju szent János, 1.
Chrysostomus.

Arator István, 1. Szántó István.
Arbuez Péter, híres spanyol 

inquisitor, sz. 1442. körül az arra- 
goniai Epilában, s az ágostonrendi re
guláris kanonokok saragossai colle- 
giumába lépett; 1484. a főinquisitor 
Torquemada első inquisitorrá tette, 
mely állásában az eretnekek dühös 
üldözőjének bizonyult. Számtalan ál
dozatának barátai és rokonai össze
esküdtek ellene s 1485. szept. 17. 
a templomban, az oltár előtt leszúr
ták. Nemsokára halála után csoda
tevő hírébe jutott. VI. Sándor pápa 
1661. boldognak nyilvánitá, IX.Pius 
pedig 1867. a szentek seregébe vette 
föl. A. emlékét újabban Kaulbachnak 
egyik híres festménye („A. halálra 
ítél egy eretnek családotM) elevení
tette fel. Y. ö. Zierngiebl : Peter 
Arbues (2. kiad. 1872.). Gams Spa
nyolország egyháztörténetében (1879. 
3. k. 2. szakasz 35 1.) aztmerimon- 
dani A-ről: „Szentül élt és mint szent 
halt meg!K R.

Arcani disciplina, vagyis „tit
kok tana“ czimet visel a 17. sz. óta 
az a jegyzék, mely az ős-egyházban 
a még meg nem kereszteltek elől el 
volt rejtve s magában foglalá azokat 
a vallásos cselekményeket, melyek a 
pogány mysteriumokból jöttek át, 
úgyszintén a keresztséget és úrvacso
rát, a kenetet, a hitvallást és uri- 
imát. Ez a szokás Tertullianus ko
rában kezdődött s egyidejű a kate* 
churaenusság életbeléptével, melyben 
az újon raegtérteket vizsgálták s ké- 
szitgették. Kath. theologusok az ar
cani disciplinában polemiko-apologe-



tikus szempontból tévesen olyan tit
kos iratot kerestek, melylyel a biblia
ellenes egyházi hagyományok vissza- 
vihetők legyenek az apostoli korra. 
V. ö. Bonwetsch értekezését a „Zeit- 
schrift fürhistorische Theologie” 1873. 
évi folyamában. T.

Archaeolo^ia (Bibliai és Egy
házi), 1. Régiségtan.

ArchidiakoilUS gör.). A dia
kónusoknak már az 5. századtól fogva 
elűljárói voltak az archidiakonusok, 
akik e mellett segédkeztek a püspö
köknek a törvénykezésben és az egy
házi javak kezelésében. A székesegy
házakban az archidiakonus és a pré-

w

post (1 e.) rendesen ugyanazon egy 
személy volt. Amikor a püspökségek 
nagy kiterjedése szükségessé tette, 
hogy kerületekre (archidiakonatusokra) 
osztassanak, mindeuiknek egy arclii- 
diakonust tettek élére és pedig szé
leskörű hatalommal. A püspöki jog
körbe való gyakori beavatkozásuk 
miatt már a 12. és 13. században 
lényegesen korlátozva lett befolyásuk. 
A tridenti zsinat visszaadta a püs
pököknek mindazokat az előjogokat, 
melyek előbb az archidiakonusoknak 
voltak átengedve. A német lutherá-

irigységét, hogy a zárdát elhagyvánr 
szülőföldjére kellett menekülnie. XIX. 
János pápa meghívására Rómába ment 
s megnyerte őt az uj módszernek. A 
pápa szerette volna állandóan Ró
mában tartani, de Guidó betegeske
dése miatt elhagyta Rómát, majd apátja 
parancsára visszament a zárdába. Mi
kor és hol halt meg, bizonytalan. Az 
egyházi ének terén fő érdeme abban 
áll, hogy hamar felfogható módsze
rével megkönnyítette a hangjegyekről 
való éneklést s a vonalrendszert egy
szerűsítette. Müvei közül (legjobb ki
adás Coussemaker: Scriptorum do 
musica raedii aevi' nova series) legki
válóbb : Micrologus Guidonis de dis 
ciplina artis musicae V. ö. Kieseivet- 
tér : G. von. A. sein Leben u. Wir- 
ken. (1840.) R.

Arimathiai József, Jézus köve
tője, ki az ő holttestét, saját kertjé
ben temette el egy sírboltba. A bib
lia tudósítása szerint tagja volt aje- 
•ruzsálerai synedriuranak. a hagyomány 
szerint pedig a hetven tanítvány közé 
tartozott, s ő apostolkodott Angliá
ban. Nevenapja: márcz. 19., a görög 
naptárban jul. 31.

Aristotelesibölcsészet,!. Scho-
nus egyházban a városi egyházak első 
papjának szintén archidiakouus aczi- 
me. Értelmét tekintve e kifejezésnek 
magyarul az „esperes” (1. e.) szó
felel meg. V. ö. Schröder A .: 
Entwickelung des Archidiakonates bis 
zum 11. Jahrhundert (1890.).

Archiepiskopus (gör.) =  érsek 
(1. e.).

Archimandrita (gör.), a görög 
egyházban kolostor-főnök, vagyis apát.

Arezzói Guidó, az egyházi zene 
reformátora a 11. században, szül. 
Arezzóban. Abenedekrendiek közé lé
pett a pomposai zárdában. Az egyházi 
ének könnyebb tanítása végett kitalált 
módszerével annyira felkölté rendtársai

lasticisraus.
A rillS , az arianusok vezére. L.

Ariusi viszály.
• «

%

Ariusi viszály, az első nagy tan- 
vita, mely félszázadon át az egész ró
mai birodalmat izgalomban tartotta. 
A 3. század a 4.-nek hagyta azt a 
feladatot, hogy az Atyának és Fiúnak 
már sokszorosan bizonyított egylénye- 
güségét a két személyiségnek a bib
liából igazolt különbözőségével ösz- 
szeegyeztesse. Az Antiochiában ta
nult alexandriai presbyter, Aldus, ki 
az okot szolgáltatta e vitára, 313. 
ellenkezésbe jött püspökével Sándor
ral, aki úgy tanitá, hogy a Fiút az 
Atya öröktől fogva nemzette. Ő el-



lenben azt hirdeté, hogy az Atya idő 
folytán teremte a Fiút, aki hasonló 
ugyan liozzá, csakhogy változásra is 
képes, igy tehát teremtménye Isten
nek, olyan középlény féle az istenség 
és emberség között. Ebből szárma
zott az ellentét a pártok jelszavai az 
egylényegüség (komoousia) és hasonló 
lényegüség (homoiousia) között. Con
stantinus császár befolyása s az 
Athanasius (1. e.) ékesszólása Nicaeáb'an 
325. az előbbi formulának szereztek 
győzelmet, daczára azoknak a köz
vetítő kísérleteknek, melyeket az Arius- 
sal sokban megegyező Nikomediai Eu- 
sebius (1. e ) és az alexandriai állás- 
pmthoz közel álló Caesareai Euse- 
bius tettek. Mindazáltal még ugyané 
császár idejében változás állott be 
az arianismus előnyére, s inig nyu
gaton a nicaeai orthodoxia uralma ál
landó volt, addig az úgynevezett ho- 
moiousianusok keleten csakhamar felül
kerekedtek, s még az Arius elhunyta 
után is megtartották a főhatalraat. 
Ez 336. hirtelen halt meg, épen elő
estéjén az egyházba való visszavéte
lének, mit a császár rendelt el. A 
két párt külön-külön számos zsinatot 
tartott, melyeken egymást mindany- 
nyiszor kiátkozták. Különösen nyil
vánvalóvá lett a keresztyénség sza
kadása a 343. évi, egymással szem
ben álló sardicai és philippopolisi zsi
natokon. Az arianusok nemsokára uj 
árnyalatokra szakadoztak: a semiari- 
anusokra (homoiousianusok), aztán a 
szigorúbb arianusokra, akik a Fiú 
lényegéről (ousia) hallgatván, csak 
egyszerűen az Atyához való hasonló
ságát vallották (homoeusok), s végül 
a legszigorúbb, arianusokra, akik azt 
álliták, hogy a Fiú nem is hasonló 
az Atyához (anomoeusok). Az utób
biaknak A étius, antiochiai diakónus 
és Eunomius,^ cyzikusi püspök voltak 
a vezéreik. Épen miattok kénysze
rültek aztán a semiarianusok a ni

caeai hitvalláshoz csatlakozni, mely
nek végleges diadalát egy iránt elő- 
segité úgy a Theodosius császár ál
talános politikája, mint az a körül
mény, hogy a Konstantinápolyban 
381. tartott második egyetemes zsi
nat a nicaeai hitvallást ismét fel
újította. Csak a germán népek, me
lyek az arianus keleti birodalom köz
vetítésével lettek keresztyénekké (go
tok, vandalok, langobardok), marad
tak még egy évszázadon át buzgó 
hívei az ariusi tannak V. ö Kői- 
lin<i : Geschichte dér arianischen Hae- 
resie (I.—II. k. 1875 — 1883.J ; 
— Crwathin: Studies of Arianism 
(1882.) és The Árián controversy 
(1889.); — Newman J. II.: The 
Arians of the 4. century (V. kiad. 
1888.).

Arkangyal, 1. Angyal.
Árkosi Benedek, unit tanár, szül. 

1614. Árkoson Háromszéken. Tanult 
Hidvégen és a kolozsvári unit. kol
légiumban ; egyideig ugyanott, mint 
segéd tanerő működött, majd 1636. 
ismeretei gyarapítása végett külföldre 
ment, hol ez évi szept. 9.-től a pa- 
duai egyetemen hallgatott bölcsészeti 
és orvosi tudományokat, 1642. máj. 
8-tól Leidenben theologiát hallgatott 
s még ez évben Franekerben, hol 
nov. 21. iratkozott be, orvos doktori' i
oklevelet szerzett. Kilencz évi távol
iét után haza indult és sok viszon
tagságot szenvedve, 1645. máj. 6. 
Kolozsvárra érkezett, hol felekezeté- 
nek főiskolájában tanári állást nyert. 
Mh. 1660. Munkái: 1. De laudibus 
philosophiae et medicináé. Patavini,
1639.—- 2. De theologiae dignitate et 
praestantia. U. o , 1639. Ezenkívül 
nehány, többnyire theol. tartalmú mű
ve kéziratban maradt.

Arlesi Caesarius, caesareai püs
pök (502 —o43.) több férfi és női 
zárdát alapított s ezek számára a 
legapróbb részletekre kiterjedő sza-



bályzatokat adott ki. Az orangei zsi
naton (529.) sikerrel lépett fel az 
augustinismus mellett. V. ö. Fri- 
chaud : Histoire de S. Césaire, archev. 
d’ Arles (1883.); VillevieiUe : His
toire de S. C. d’ Arles (1884 ) R.

Arlesi Hilarius (Szent), szül. 
401. körül; a lerinumi kolostorban 
volt szerzetes, inig 429. arlesi (Are- 
late) püspökké lett. Igényeit, melye
ket a délgalliai provincziák fölötti 
metropolitai hatalom irányában táp
lált, szivósan védelmezte I. Leó el
len, ki a Hilarius által 444. letett 
Celidonius püspök fölebbezésének he
lyet adott. Hiába követelte Hilarius 
személyesen is a pápától, hogy hely
benhagyja Ítéleté*, egy római zsinat 
Celidoniust visszahelyezte hivatalába, 
I. Leó pedig minden metropolitai jo
got elvett Hilariustól. Miután még 
III Valens császár is 445. éles hangú 
edictumot adott ki Hilarius ellen, 
melyben valamennyi püspöknek teljes 
engedelmességet parancsolt a pápai 
szék rendeletéivel szemben, Hilarius 
végre is kénytelen volt I. Leó kien
gesztelésére törekedni. Mh. 449.máj. 
5. V. ö. : Löning : Geschichte des 
deutschen Kirchenrechts (I. k. 1878.); 
— Lángén : Gesch. dér römischen 
Kirche von Leó I. bis Nikolaus I. 
(1885.)

Aríiieniai egyház, 1. Örmény 
egyház.

A ruiinianusok, 1. Remonstransok.
Armillius Jakab (eredetileg Har- 

mensen), a róla arminianusoknak ne
vezett remonstransok vezetője, 1560. 
szül. a délhollandi Oudewaterben. Ta
nult Leidenben, 1582. Bezát hall
gatta Genfben, később meglátogatta 
Italiát, s Rómában is volt. 1587. 
Amsterdamba ment s ott a követ
kező évben lelkész lett. A holland 
egyházban a praedestinatio fölött ke
véssel ezután ellentétes nézetek fej
lődvén ki, két párt képződött a sze

rint, amint az egyik a Kálvin-féle 
absolut praedestinatiót hitte és vi
szont a másik csak föltételesnek tar
totta azt. Az egyházi elöljáróság Ar- 
miniusra bízta, hogy az utóbbi nézet 
fő képviselőjének, egy Koornhaert 
nevű világi egyénnek az iratait meg- 
czáfolja. Ám munka közben Ar- 
minius is az enyhébb felfogáshoz sze
gődött, s miután 1603. leideni pro- 
fessor lett, tiszttársával Gomarussal
1604. vitába keveredett ennek ezen 
tétele fölött; az Isten öröktől fogva 
elhatározta a sorsát mindenkinek, mi
vel az egyiknek hitét s a másiknak 
hitetlenségét előre látta. A nyilvános 
vita, mely a két fél közt 1608. folyt 
le, az ellentétet nem szüntette meg, 
de Arminius még a végleges döntés 
előtt, 1609. meghalt.

Arnauld Antal, 1. Jansenismus.
Arnd (Arndt) János, evang. theo- 

logus, szül. 1555. Ballenstedtben 
(Anhalt), 1581. diakónus lett szü
lőhelyén, 1583. lelkész Badebornban 
Midőn itt az exorcismus eltörlésével 
szemben kifejtett ellenállása miatt hi
vatalát vesztette, 1590. Quedlinburgba, 
1599. Braunschweigba, 1608. Eisle- 
benbe ment lelkésznek, mig aztán 
1611. cellei püspök lett. Mh 1621. 
Visszariadva kora legtöbb theologu- 
sának evangélium-ellenes gondolko
zásától, a vallást a régi népszerű 
mysticismus szellemében a szívbe és 
az életbe igyekezett beleviuni. Asce- 
tikus iratai épen ezért még most is 
kedvelt olvasmányok, közülök külö
nösen „Vier Bücher vöm wahren 
Christentum“ ez. müve, mely először
1605. látott napvilágot, de azóta igen 
sokszor kiadták, s szinte az összes 
európai nyelvekre le van fordítva. 
Magyarra egyes részeit Petrőczi Kata 
Szidónia fordította le egészen pedig 
Wázsonyi Márton, kinek fordítását 
Bárány György kijavitá, Szabó János 
pedig bővítve kiadá (Jena, 1741.).



Csaknem hasonló hírnévre tett szert 
„Paradiesgartlein voller christlichen 
Tugenclenw (l. kiad. 1612.). Ma
gyarra Huszti István fordította (Ko
lozsvár, 1698.); fordítását Bél 
Mátyás javítva és bővítve adta ki 
(Nürnberg, 1724.). Összes müvei 
1734— 1736. jelentek meg három 
kötetben. V. ö. Arndt J . : Johann 
A. (1738.); — P ertz : De Joh. 
Arndtio (1852.); — Ritschl : Ge- 
schichte des Pietismus. (II. k. 1884.)

Arnobius (az idősebb), siccai 
rhetor Numidiában 300 körül Előbb 
ellensége volt a keresztyénségnek, ké
sőbb azonban egy álomlátás folytán 
maga is keresztyén lett. Mint ilyen 
irta — kevéssel a Diocletianus-féle 
üldözés után — máig fenraaradt apo
lógiáját: Disputationes adversus gen- 
tes. (Kiadta Reifferscheid 1875.) Meg 
kell tőle különböztetni az ifjabb Ar- 
nobiust, ki semipelagianus egyházi
iró, és püspök volt Galliában 450 
körül.

Arnold (Bresciai), 1. Bresciai Ar- 
nold.

Arnold Gottfried, luth theolo- 
gus, szül. 1666 Annabergben, 1697. 
a történet tanára lett Giessenben. 
SpenertŐl Drezdában már előbb pie- 
tistikus hajlamokat szíván magába, 
1698. lemondott hivataláról. Nem
sokára ismét változtatta nézeteit s 
udvari lelkésze lett aszász-eisenachi öz
vegy herczegnének Allstedtben. 1705. 
Werbenbe, 1707. Perlebergbe ment 
prédikátornak, hol 1714. halt meg. 
Mystikus irányú müveket és vallásos 
énekeket irt, de fő müve: Unpar- 
teiische Kircben- und Ketzer- his- 
torie (legjobb kiadása 1740 — 42., 
I*—III. k.), melyben az eretnekek
nek az igaz keresztyéuség felé való 
törekvést tulajdonítja s jogosultságu
kat az egyház hiányaiban és elfaju
lásában látja. Y. ö. Dibelius : G. 
A. (1873.); — Fiöring : G. A.,

als Kirchenhistoriker (1883.); — 
R itschl: Gescli. des Pietismus (II. 
k. 1884.)

Arnold Tamás, Angolország egy
házi életének és nevelésügyének nagy 
tekintélyű munkása, 1795. jun. 13. 
Cowesben a Wighc szigetén született. 
A theologiát Manchesterben és Ox- 
fordban tanulta, azután nevelő, majd 
a rugbyi nyilvános iskola vezetője 
lett. 1841. Oxfordban, mint a tör
ténelem tanára kezdett működni, de 
már 1842. jun. 12. mh. A széles
egyházi pártnak legrégibb és legha
tározottabb követői közé tartozott, 
s feltétlen ellene volt a puseysmus- 
nak. V. ö. Stanley A. ; Life and 
correspondence of T. A. (VIII. kiad. 
1858.); — Zinzov: T. A. (1869.)

Arnoldisták, 1. Bresciai Ar
nold.

Á ro n , Mózesnek fivére s II. Móz.
IV. 16. s VII. 1. szerint a „szája*4 
vagy „szószólója44. A későbbi hagyo
mány benne látja az izraelita papok 
(1. e.) eszményképét és fejét is, s 
attól fogva, hogy a közönséges le
vitáktól való megkülönböztetésül egy 
külön papi kaszt alakult, az ebbe 
tartozók az Ő legidősebb fiára, Ele- 
ázárra vivék vissza törzsfájokat.

Artemon (vagy Artemas), a By- 
zánczból Rómába ment Theodotust 
követve, a 3. század kezdetén pusz
tán emberi Krisztusról tanított s azt 
állitá, hogy Zephyrinus, római püs
pök (199— 217.) előtt ez a nézet 
általános volt az egyházban. Az ar* 
temonianusok. vagy artemoniták még 
a 3. század folyamán letűntek. Ar
temon emlékét 1726. Crell Sámuel 
ujitá fel, ki Krisztus istenségét az ő 
neve alatt támadá meg.

Articularis helyek azok a ma
gyarországi községek, melyeket az 
1681. évi XXVI. tcz. (articulus) so
rol elő. A nevezett törvényczikk 
ugyanis kimondja, hogy a királyi re-
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solutióban felsorolt helységekben a 
protestánsok istentiszteletüket s ál
talában mindennemű vallásos cselek- 
vényöket szabadon gyakorolhatják, de 
azokon kívül sehol. E törvényczikk 
ellen a protestáns rendek óvást tet
tek, azonban az 1687. évi ország- 
gyűlés ismét megerősité. az 1691. 
évben kiadott Explanatio Leopoldina 
pedig bővebb magyarázataival még 
szűkebb korlátokkal látta el, midőn 
a prot. lelkészeknek egyenesen meg 
tiltá, hogy az articularis helyeken 
kívül máshol bármilyen vallásos szer
tartást végezzenek s ugyanakkor a 
nem articularis helyeken lakó pro
testáns egyháztagokra viszont kiraon- 
dá. hogy fölkereshetik ugyan az ar
ticularis helyeken levő lelkészeiket, 
de a községökbeli kath. papnak a 
stólát még is kötelesek megadni. 
Épen igy intézkedett később az első 
(1731) Carolina Resolutio, melyet 
Mária Terézia is megerősített. Ezt 
az intézkedést, melyet teljesen még 
a Türelmi Rendelet sem változtatott 
meg, csak az 1790/1. évi XXVI. 
tcz. törülte el. Érvényben létének 
110 éve alatt kiszámíthat lan vesz
teségeket okozott a magyar protes- 
tantismusnak.

Árvái ev. esperesség, a
dunáninneni egyházkerületben. A bé
csi békekötés idejében alakult s az 
1610. évi zsolnai zsinat a bittsei 
superintendentiába osztotta be. Az 
1707. évi rózsahegyi zsinat a kerü
leteket újra rendezvén, az újon ala
kult dunáninneni kerület esperessé- 
gei közé sorozta. Mindössze hat 
anyaegyháza van, melyek Árvamegye 
területén feküsznek. Az összes evan
gélikusok száma: 7200. Legnépe
sebb és egyúttal legrégibb egyháza: 
Zsaskó.

Ascesis (gör. gyakorlás) volta- 
képen a görög athletáknak testi 
erejök és rugékonyságuk fentartása
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végett folytatott önmegtartóztató élet- 
módjok. Egyúttal erkölcsi szem
pontból is használt szó, mely az ér
zéki élvezetektől való tartózkodást, 
a test megölését jelenti, hogy általa 
el legyen érve a lelki tökéletesség. T.

Asceták (gör.) voltak a 2. szá
zad közepétől, azok a keresztyének, 
akik az ételek élvezésétől gyakori 
böjtölés kkel tartották vissza mago
kat; nem házasodtak meg, vagy pe
dig házasságukat felbontották és va
gyonukat a szegények közt osztották 
ki. Ám az ilyenek még sem tettek 
visszavonhatlan fogadalmat arra, hogy 
a világtól végképen elzárkóznak. Szo 
kásba jött aztán, hogy az asceta-nők, 
u. n. szüzek társaságában éljenek, 
hogy igy gyakorolják a testi kísér
tésekkel szemben az önuralmat. Er
kölcsi kihágásaik ellen már a 3. 
században föl kellett lépuiök a püs
pököknek és a zsinatoknak A leg
híresebb asceták egyike Hierakas volt, 
ki az egyptomi Leontopolisban 300. 
táján élt. V. ö. Anachoreták, Re
mete, Kolostor. T.

Ascetika, az ascesisről szóló tu- 
domány.

Asera és Asztarte, Dél-Kana-
án és Phoenicia vallásában előfor
duló istennők, kiknek érzéki kicsa
pongásokkal összekötött tisztelete a 
Baal-kultuszszal egyidejűleg már a 
bírák ideje alatt elterjedt Izraelben, 
s teljesen csak Jozsiás irtotta ki. Vi
tás kérdés, vájjon a két név ugyan
azt jelenti-e, vagy pedig Asztarte a 
szűzi harczistennő. Asera a termé
kenység istennője ? mint szintén az 
is. hogy e két nevet gyűjtőnévnek 
vagy pedig személynévnek kell-e te
kinteni? Az ó-testamentomban a 
két név váltakozva fordul elő s Bir. 
II: 13. és III. 7. arra mutat, hogy 
sem fogalomra sem tiszteletre a kettő 
közt különbséget nem tettek. A.

«
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Asmódi, a Tóbiás könyvében elő
forduló házasságrontó szellem, kit a 
talraud a sátánnal azonosit.

Assemani, neve egy maronita 
családnak, melyből a következő négy 
hires tudós származott: 1. József 
Simon, szül. 1687. Tripolisban Sy- 
riában, tanult a római maronita-col- 
legiumban s mint a vatikáni könyv
tár őre halt meg 1768. Fő müvei: 
„Bibliotheca Orientalis Clementino- 
Vaticana", I—IV. k. 1719— 1728; 
„Kalendaria ecclesiae universaeu, 
I—VI. k. 1755. (A III. és IV. k. 
nagy részben Magyarországra vonat
kozik) ; „Scriptores históriáé Italicaeu, 
I—IV. k. 1751 — 1753. — 2. Jó
zsef Alajos, testvére az előbbinek, 
szül. Tripolisban 1710., mh. Rómá
ban, mint a syr nyelv professora 
1782. Leghíresebb müve: „Codex li- 
turgicus universaeecclesiae", I—XIII. 
k. 1749. — 1766. — 3 . István Evo- 
dius, szül. 1707. Tripolisban ; mint 
a vatikáni könyvtár Őre s apameai 
czimzetes érsek halt meg 1782. Szer
zője az „Acta Sanctorum Martyrum 
orientalium et occidentalium" (I.—rII. 
k. 1748.) ez. munkának. — 4. Si
mon, 1749 szül. Tripolisban, mh. 
1821. Paduában, hol a seminarium- 
ban a keleti nyelvek tanára volt.

Assessor, a kath, egyházban a
9

szentszéki ülnököknek, a magyar prot. 
egyházakban a tanácsbiráknak latin 
elnevezése.

Assisii Ferencz (szent) a Fe- 
renezrendiek (1. e.) alapitója, eredeti 
nevén Bemadone Giovanni, egy ke
reskedő fia, szül. Assisiban 1181. v. 
1182. Mivel jól beszélt francziául, 
Francesco-nak (kis franczia) nevez
ték. Gyermekségétől fogva életvidám 
és jótékony volt. Szülővárosának Pe- 
rugiával folytatott háborújában 1202. 
foglyul esett. Egy álomlátás arra az 
elhatározásra indította, hogy Apu- 
Jiában vállaljon katonai szolgálatot;

azonban egy nehéz betegség, mások 
szerint egy újabb látomány eltériték 
ezen terve kivitelétől. Csakhamar for
duló pont állott be életében. Midőn 
— ismét egy látomás alapján — 
apja üzletéből, ennek tudta nélkül, 
egy nagy csomó posztót eladott, hogy 
szent Dömjén roskadozó templomá
nak kijavítására pénze legyen, apja 
oly kegyetlenül bánt vele, hogy le
mondott örökségéről s még viselő 
ruháit is visszaadta apjának. Vékony 
ruhácskában 1207. hagyta el szülő
városát. Ezután az alázatosság gya
korlása végett koldusok, betegek és 
bélpoklosok társaságában élt, koldulva 
és énekelve vándorolt, hogy a Döm
jén templomának és az Assisi mel
lett romokban heverő Mária-kápol- 
nának felépítésére pénzt gyűjtsön. (E 
kápolnát Portiunculá-n&k nevezték 
azért, mert a benezések birtokának 
egy kis darabocskáján volt.) Egy 
Máté X. 7— 10. alapján tartott pré- 
dikáczió 1209 felébreszté benne tu
lajdonképen való hivatását; durva 
szövetű, átkötött csuklyás ruhába öltö
zött s mint bünbánatot hirdető pré
dikátor lépett fel. Csakhamar nehány 
rajongó ifjú csatlakozott hozzá s ő 
ezekkel egy szabályozott társulatot 
alkotott. (Viri poen:tentiales de ci- 
vitate Assisii oriundi.) A társulat sza
bályzata eredeti alakjában nem rendi 
szervezet volt, hanem utasítás a ke
resztyén-erkölcsi életeszmény megva
lósítására. Három fő pontja a követ
kező : 1. Teljes lemondás a pénzről 
és vagyonról a szükölködők javára.
2. Jézus önmegtagadó követése. 3. 
Minden családi és társadalmi köte
lék megszüntetése. E szabályza
tot III. Incze pápa szóbelileg még 
1209. megerősítette. A következő 
években, mint vándorprédikátor mű
ködött; 1212.-ben keletre, a követ
kező évben Marokkóba szándékozott 
menni; amaz útját azonban a kedve-
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zőtlen szél, emezt betegsége hiúsí
totta meg. 1218. Cortonai Ilyést (1. 
e.) Syriába, a következő évben pe
dig öt társát Marokkóba küldte s ez 
évben már Spanyol-, Franczia-, Né
met- és Magyarországot is bejárták 
társai. Maga pedig keletre ment s 
midőn Damiette-et ostromolták a ke
resztesek, Kamel szultánt meg akarta 
téríteni, de fáradozását nem követte 
siker. Távollétében viszálkodás tört 
ki társai között, miért is Cortonai 
Illyéssel együtt hazajött, III. Hono- 
rius pápától megnyerte Ugolino tá
bornokot társulata protectorául, hogy 
ez a pápa tekintélyével lecsendesitse 
a zavarokat. Hogy az eddiginél jobb, 
a belső viharoknak is ellenálló sza
bályzatot adhasson társulatának, el
határozta. annak valóságos szerzetes- 
renddé alakítását se végett átdolgozta 
a szabályzatot, melyet 1221. fogad
tak el rendtársai. E második sza
bályzat főkép abban különbözik az 
elsőtől, hogy a rend élére egy fő
nököt állít „Minister (vagy Servus) 
totius fraternitatis* cziramel, ki az 
egyes missziók főnökeit (Ministri vagy 
Servi) kinevezi vagy leteszi. Rang
különbség nem volt, az elöljárók tár
saiknak „szolgáik “ voltak — legalább 
névleg. Táplálékuk beszerzése végett, 
vagy a bélpoklosok számára szabad 
volt koldulni, pénzt azonban csak 
a beteg testvérek részére fogadhat
tak el. Missziói utazásaik alkalmá
val testi ruhájokon kivül mit sem 
vihettek magokkal a tagok. Legelső 
szabály volt azonban az elöljárók 
iránti feltétlen engedelmesség. III. Ho- 
norius egy bullájában még 1220. „ Ordo 
fratrum minorumu névvel jelölte 
az A. F. társulatát s egyúttal elő
jogokkal ruházta fel azt. Hogy az 
ascetikus, kegyes élet szerzetesi el
különülés és ünnepélyes fogadalom 
nélkül is folytatható legyen, ugyan
csak A. F. alapitá 1221. az u. n.

a

világi testvérieteket vagy tertiari- 
usokat, akikkel egyúttal hatalmas 
működési mezőt és erős támaszt nyert 
a rend a nép körében. A tertiarius- 
szabályzatot azonban nem A. F. ha
nem IV. Miklós pápa szerkesztette, 
aki, mint volt franciscanus-rendfő- 
nök 1289. minden bűnbánati-vallá
sos társulatot a minoriták alá akart 
r( ndelni.

III. Honorius pápa egyebek mel
lett a rendnek adta az u. n. Por- 
tiuncula-búcsu (1. e.) előjogát, s 
végleg szentesitette az, A. F. által 
1223. előterjesztett uj szabályzatot, 
mely a rendet valóságos kolduló
renddé alakúja át, amennyiben a kol - 
dulást, melyet eddig önfentartásuk 
végett folytattak, a rend önálló czél- 
jává teszi; egyúttal pedig meghatá
rozván a generális és a 'provin
ciálisok czimét és állását, hason
lóképen a generális és provinciális 
káptalanok (gyűlések) hatáskörét, szé
lesebb körű szervezetet ad a rend
nek. Miután még 1224. szervezte a 
Klarissza-apáczarendet (1. e.), hi
hetőleg elégedetlenkedve a miatt, 
hogy a rend szervezete világias alak
zatot öltött, a vezetéstől visszavonult 
s Cortonai Illyés foglalta el helyét. 
Még ezen évben történt, — amint 
mondják — hogy az Alvema hegyén, 
hol magánosán tartózkodott, görcsös 
rángatózásba esvén, egy felfeszitett 
szeráfot látott, aki égető s mégis 
boldogító fájdalmai közt Jézus seb
helyeit reá nyomta; ezért nevezik őt 
szeráf-atyának, (páter seraphieus) rend
jét pedig a szeráf-testvérek rendjé
nek. E csoda valódiságát IX. Ger
gely pápa 4 bullában, illetőleg bre- 
vében bizonyítgatta s egyúttal ex- 
communicatio terhe alatt megtiltotta 
annak kétségbevonását. Hasonlókép 
tett IV. Sándor; XI. Benedek pedig 
megengedte a rendnek, hogy szent 
Ferencz sebhelyeinek tiszteletére egy
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külön ünnepet ülhessen (festura stig- 
raatis S. Francisei) melyet aztán V. Pál 
pápa 1605. minden katholikus papra
nézve kötelezővé tett. Meghalt A. 
F. 1226. okt. 4. s két év múlva 
1228. IX. Gergely pápa szentté 
avatta. Rendje számára egy végren
deletet hagyott, mely az eredeti sza
bályzatra emlékeztető intézkedéseket 
tartalmazott s bár azon kívánságát 
fejezte ki, hogy e végrendelet intéz
kedésein egy szó változtatást se te
gyenek s azt az érvényben állóval 
teljesen egyenlő szabályzatnak tekint
sék, kevés idő múlva (1230.) mégis 
azt mondta ki ugyancsak IX. Ger
gely pápa, hogy e végrendelet a ren
det egyátalában nem kötelezi. A. F. 
müveit kiadta Von dér Burg (1849.) 
Az életével foglalkozó legendák kö
zül legbecsesebb a halála után nem
sokára Celanoi Tamás által szerkesz
tett Vita I. De már az ugyancsak 
C. T. Vita Il-ja, mely 1247. a rend
főnök parancsára készült (újra kiadta 
Ammoni 1880.) valamint egy másik, 
ugyanezen időben létrejött Legenda 
trium sociorum, hasonlóképen a Bo- 
naventura (1. e.) által az egyetemes 
káptalan rendeletére készített nor
mál-legenda (magyarul 1722. jelent 
meg) telve vannak csodatörténetek
kel. Pisai Bertalan pedig már, a rend 
által 1399-ben elfogadott Liber con- 
forraitatum ez. müvében 40 ha
sonlóságot mutat ki szent Ferencz 
és Krisztus közt, és pedig sok helyt 
az előbbi előnyére. E káromló szörny- 
munkát kiadta német kivonatban Al- 
berus Erasraus „Dér Barfüsser Mönche 
Eulenspiegel und Alkoran“ jellemző 
czim alatt 1542. Luther előszavával. 
A. F. életére nézve lásd Po$f£(1840.), 
Hasé (1856.), Chavin de Maian 
(franczia, 1841.), Palomes (olasz, 
7-ik kiadás 1879.), Panfilio da 
Magliano (olasz), Le Monnier (fran
czia 1885.) müveit. Különösen becses

Miiller K. müve. (Die Anfánge des 
Minoritenordens und dér Bussbruder- 
schaften 1885.) A. F. költészetével 
is több munka foglalkozik: Görres 
(1879.), Ozanam- (franczia 1852.), 
Schultze (1882.), Palomes (olasz, 
1886.)

Assistentia passiva, a kath.
pap azon eljárása, mely szerint az 
esketésnél csupán a jegyesek nyilat
kozatának és esküjének elfogadására 
jelen meg, de áldásban nem része
síti őket. Olyankor történik, ha ve
gyes házasság kötése alkalmával a 
felek nem tesznek Ígéretet arra, hogy 
az összes gyermekeket a kath. val
lásban nevelik.

Assyria, görög-latin neve a 
bibliai Assur-nak. így hívták Meso- 
potaraiának azt a részét, mely a mai 
Kurdistannak felel meg, s amelynek 
ősi culturája szorosan összefüggött a 
Babyloniáéval. Ama bibliai monda 
szerint, mely a klassikus irók Ninu- 
sával teljesen azonos Nimródról szól, 
az assyr világuralom Bábelből veszi 
eredetét, amint később szintén épen 
a babyloniba olvadt bele Előbb azon
ban Izrael országát már Ákháb kora 
óta szüntelen fenyegette. Ez aztán 
utoljára sem tudta kikerülni az assyr 
fogságot 722. épen úgy, mint 130 
év múlva Juda országa nem a ba- 
bylonit. V. ö. Hőmmel: Abriss dér 
babylonisch-assyrischen Gesch. (1880.)

Asszonyunk, miasszonyunk, a 
kath. egyház a Jézus anyját, Máriát 
szokta igy szólitni.

Astruc (olv. — trük) János, pá
risi orvos-tanár, szül. 1684. mh.
1766., miután előbb (1753.) Brüs- 
selben kiadta „Conjectures sur les 
mémoires originaux, dönt il paroit 
que Moyse s’ est servi pour compo- 
ser le livre de la GenéseM ez. mü  ̂
vét, melylyel, amennyiben benne egy 
elohista és egy jehovista forrás kö
zött különbséget tesz, kezderaénye-
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zője lett a pentateucli fölötti újabb 
elméleteknek.

Asyluni (gör. =  menhely), szent 
és sérthetetlen hely, mely megvédi a 
gonosztevőt a rögtöni büntetéstől. Az 
ószövetségben hat város volt ilyen | 
„mentségnek városául14 kijelölve, de 
csak olyan gyilkosok részére, akik 
véletlenségből öltek (IV. Móz. XXXV. 
13.). V. ö. Menedékjog.

Asztalos György, ev. ref. lel
kész, szül. Nagy-Károlyban 1822. 
okt. 28 Tanult eleinte szülővárosá
ban, 1837-től pedig Debreczenben. 
1846; Nagy-Károlyba ment segéd
lelkésznek, a következő évben ren
dessé választatott ugyan, de csak 
nyugalomba vonult elődjének halála 
után, 1850. foglalhatta el állomását. 
1859. egyházmegyei főjegyzővé s egy 
év múlva esperessé választatott; e 
hivataláról azonban később lemondott. 
A közpapok mozgalmának egyik ve
zére volt. Különböző lapokban szá
mos dolgozatát közölte. Önállóan 
megjelent munkái a következők: 1. 
Emlékbeszéd . . . Széchenyi István 
gyászünnepélye alkalmával . . . Nagy- 

• Károly 1860. — 2. Egyházi beszéd 
szűk aratás után. U. o. 1863. —
3. A nagy-károlyi ref. egyház tör
ténete. Debreczen, 1864. — 4. Deák 
Ferencz emléke. Nagy-Károly, 1876. 
— 5. Zsinati vélemények. U. o.,
1878. — 6. Nagy-Károly város tör
ténete. Nagy-Károly. 1892.

Asztarte, 1. Asera.
A s z tr ik  (eredetileg Radla, szer

zetesi nevén Anasztáz), az első ka
locsai érsek. Szászországban szül. Mi
dőn a magdeburgi Móricz-kolostor 
iskolájában tanított, tanitványai közé 
tartozott Adalbert, a későbbi prágai 
püspök is. Asztrik 976. a II. Ottó 
császár udvarába jutott; ennek ha
lála után 983. Prágába, Adalberthez 
költözött. Innen aztán Magyarországba 
került, hol a pannonhalmi monos
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tor apátja lett. Géza 997. elhuny
ván, utódára Istvánra várt a magya
rok megtéritésének befejezése. Erre 
irányuló fáradozásaiban Asztrik volt 
a legfőbb tanácsadója. Őt küldte II. 
Sylvester pápához királyi koronáért 
s ő hozta azt el. Ekkor kalocsai ér
sek lett. 1005.-től helyettese volt 
egyúttal a beteg Domonkos vagy — 
szerzetesi nevén — Sebestyén, esz
tergomi érseknek is. Nemcsak egy
házi ügyekben, hanem az ország ren
dezésében is jobb keze volt István
nak. Élete végéről nincsenek adatok. 
(Y. ö. Városi/ Gy. tanulmányát Tört. 
Tár 1885.) Vannak, akik Asztrikot, 
a kalocsai érseket különböző személy
nek vélik Radla Anasztáztól, kit esz
tergomi érseknek mondanak. (V. ö. 
Karácsonyi János: Kik voltak az 
első érsekek? Századok 1892.). Van
nak továbbá, akik Asztrikot tartják az 
első esztergomi érseknek. (V. ö. Hor
váth Mihály: Az első esztergomi ér
sek. Századok 1868.)

Athália, Juda királynője, Izrael 
királyának, Ákhábnak a leánya, ki 
miután fia, Akházia meghalt, Juda 
országában a maga kezébe vette a 
kormányzást s az egész királyi csa
ládot kiirtotta. Csakis Joás, az Akhá
zia egy éves fia menekült meg, kit 
aztán Jójada főpap nevelt föl. Athá
lia uralma egyetlen esete a zsi
dóknál a női kormányzásnak, de ez 
is csak hat évig tartott. Egy össze
esküvés, melyet a papok szerveztek 
ellene, nemcsak a trónról taszitá le, 
hanem életének is véget vetett. He
lyébe a kicsi Joás következett. Ez 
legkorábban 878.-ban történt, de va
lószínűbb, hogy csak 837. Kr. e.

A th a n a s iu s , egyházi atya, kit 
a „Nagy“ jelzővel és ezzel a czim- 
mel szokás emlegetni: az orthodoxia 
atyja. Sándor, alexandriai püspök
nek volt a diakónusa, midőn a 325. 
évi uicaeai zsinaton már aként
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repelt mint éltető lelke a győzedel
mes pártnak. Sándornak a püspök
ségben 328. utódja lett s ettől 
fogva 373. máj. 2.-án bekövetkezett 
haláláig folytonosan vezére volt párt
jának Ötször űzték el s vagy busz 
évet töltött számkivetésben, de mind
annyiszor visszatért s úgy 366. kö
rül végleg el is foglalá a küzdtért. 
Számos irata épen úgy, mint életpá
lyája a komoousia védelmének van 
szentelve, amely nélkül a megváltást 
ő képzelni se tudta (L. Ariusi vi
szály.). Müveit, melyek közül legfon
tosabbak az „Apológia contra Aria- 
nos“ és az „Orationes IV adversus 
Arianostt, Montfaucon (I— III. k. 
1698.) s azután Migne (Patr. gr. 
XXV.—XXVIII. k.) adta ki. Ma
gyarul i£ megjelent egy „Beszédje 
az eretnekek ellenu és az „Arianu- 
sok története“ a Pesti Növendékpap
ság Munkálatai IX. illetőleg XI. kö
tetében ; — az előbbiben életrajza 
is közölve van. Sztáray Mihály 1557. 
versbe foglalva irta meg életét. V. ö. 
Réthy P ál: Nagy A. élete. (S.-pataki 
Füzetek 1868.); Böhringer: A. 
und Arius (II. kiad. 1874.); — Atz- 
berger: Die Logoslehre des heil. A. 
(1880.): — Barbier: Vie de St. 
Athanase (1888.) ; — Reynolds: A., 
his life and work (1889.); — Drci- 
seke: Athanasiana (Studien und Kri- 
tiken 1889.); — Krüger G. : Die 
Bedeutung des A. (Jahrbücher für 
prot. Theologie 1890.).

Athanasiusi hitforma (Sym-
bolum Athanasianum, vagy kezdő 
szava után Symbolum Quicunque.). 
Világosan és határozottan előadja a 
Szentháromságról és a Krisztusról 
szóló orthodox tant, amint az a chalce- 
doni zsinat (451) után nyugaton ki
fejlett. Nem Atbanasius irta, nem is 
egészen az ő nézeteit adja elő s e 
mellett latin nyelven van szerkesztve. 
Legelőször Arlesi Caesariusnál (1. e.)

van idézve a 6. században. A Szent- 
háromság tanát nyugati (ágostoni) 
felfogás szerint határozza meg. A 
keleti egyház elvetette a nyugatival 
való vita közben. A protestáns egy
házak közül az anglikán egyház litur
giájában is használja. R.

Atheisraus (gör.), Isten léte
zésének tagadása, vagy annak föl 
sem vevése. ' A.

Athenagoras, őskeresztyén apo- 
logeta „Védiratát a keresztyének mel
lett “ 177. körül adta át Marcus
Aurelius császárnak. Ez a munkája 
a „Halottak feltámadásáról“ irt mü
vébe foglalva maradt fenn, mely 1857. 
jelent meg utólszor. L. Lehm ann: 
Die Auferstehungslehre des A. (1890 ).

A tb o s , előhegység Chalcidice ma
cedóniai félszigeten, 20 gör. keleti 
zárda van rajta, melyek közül a leg
régibb a 9., a legújabb a 16. szár 
zadból ered. Közös főnökük „protosu 
czimet visel. A keresztes hadjáratok 
alatt egyideig el kellett ismerniük a 
római pápa főnökségét. E zárdákban 
igen kedvelték az areopagita mys- 
tikát, mi a 14. században a besy- 
chasták (1. e.) felekezetének előállá
sára vezetett. A török uralom óta 
sajátságos barát-köztársaságot alkot
nak, mely a szultánnak évi adót fi
zet. A kormányzást az összes kolos
torok által évenként választott bi
zottság teljesiti. V. ö Meyer : Bei- 
tráge zűr Kenntnis . . . dér Athos- 
klöster (Zeitschrift für Kircbenge- 
schichte 1890.) R.

Á tk o z ó d n i, valakire rosszat kí
vánni s e mellett magát az Istent 
vagy más felsőbb erőket hivni segít
ségül ; átkozódás általában a köny- 
nyelmü és haragos dobálózás a val
lásos jelentőségű formulákkal, szent 
nevekkel stb. L. Megátkozás, Ana- 
thema és Átok

Átlényegülés, 1. Transsubstan- 
tiatio.



Átok ellentétben az áldással, olyan 
óhajtás, melynek Isten által törté
nendő végrehajtása a földi vagy meny- 
nyei boldogság elvesztésével jár. A 
Jahve-val kötött szövetség áthágása 
épugy maga után \onja az átkot, 
mint megtartása az áldást. L. Ana- 
thema és Megátkozás. A.

Áttérés, egyik keresztyén fele- 
kezetből a másikba való átlépés. Ar
ról, hogy az embernek joga van a 
tetszése szerinti egyház tagja lenni, 
a kánonjog mitsem tud s ennélfogva 
a kath. vallás elhagyását bűnnek te
kinti. Az állami törvények azonban 
rendszerint elismerik az állampolgá
rok ebeli szabadságát, de természe
tesen a meggondolatlan áttérést is 
igyekeznek megakadályozni. Magyar- 
országon a régebbi törvények a bé
kekötések kivételével mind arra vol
tak irányozva, hogy a kath. vallás 
elhagyását lehetőleg megnehezítsék, 
viszont a reá térést könnyűvé te
gyék. Az 1868. L ili. tcz. teljes vi
szonosságot állapit meg e tekintet
ben. Legalább 18 éves életkort kö
vetel meg az áttérőtől, ki kétszer 
tartozik jelentkezni előbbi lelkészé
nél, hogy kinyilvánítsa előtte kilé
pési szándékát. A két jelentkezés 
közt 14 — 30 napnak kell eltelnie s 
két tanú jelenlétében kell történnie. 
A jelentkezések mindegyikéről bizo
nyítványt köteles az áttérő bemu
tatni uj lelkészének, aki aztán az 
egyháza által megszabott módon ve
szi át. A katholikusok a hozzájok 
térőtői előbbi eretnekségének eskü
vel való megtagadását, sőt megát- 
kozását s a professio fidei letételét 
kivánják. Gyakran megtörtént az is, 
hogy a protestánsokat, kivált az uni
táriusokat újra megkeresztelték. Ezt 
egyébiránt az utóbbiakkal szemben a re
formátusok is gyakorolták egy időben.

Áttérő, l. Convertita és Pros- 
elyta.

Attribútum (lat.), valamely tárgy
nak lényegbeli tulajdonsága; a görög 
mythologiáttárgyaló müvek egy-egy is
tenség jelképét nevezik igy, Pallas- 
nak például attribútuma a bagoly. 
A keresztyén dogmatikában „attribú
tumoku néven az Isten lényeges tu
lajdonságai szerepelnek, igy a min
denhatóság, örökkévalóság stb.

Attritio, a róm. kath. egyház 
tanrendszerében, — szemben az igazi 
töredelemmel (contritio cordis) — az 
a hiányos bünbánat, mely a bűntől 
még csak megundorodik, és pedig ki
vált a büntetéstől való félelem mi
att. Ha a javulási szándék nincs ki
zárva s igy a teljes bünbánat feltéte
lezhető : elegendő az absolutióra. T.

Audianusok (vagy audeanusok), 
a mesopotaraiai Audius vagy Udó kö
vetői. Ezt a papok világi foglalkozá
sai ellen intézett támadásai miatt ki
zárták az egyházból és Scythiába 
száműzték. Úgy látszik, hogy 350 
körül rajongó, ascetikus irányú té
ritői működésbe kezdett. Kevés ideig 
létezett felekezetét durva anthropo- 
morphismussal és quartodecimanismus- 
sal (L. Husvét) vádolták. V. ö. h e - 
Un: Audios und die Audianer (Jahr- 
bücher für prot. Theologie. 1890.).

Audieintes ( la t.=  hallgatók), a 
katechumenusok első osztályát képez
ték, melynek tagjai állva hallgatták 
a nyilvános istentiszteleten a prédi- 
kácziót és a bibliaolvasást, de az úr
vacsorájában még nem vehettek részt, 
így nevezték a bűnbánók második 
fokozatán levőket is, mivel épen olyan, 
korlátolt jogban részesültek. T.

Augsburgi hitvallás, 1. Ágos
tai hitvallás.

Augustineum, Szent Ágoston
ról nevezett felsőbb papnövelde Bécs- 
ben, amelyet I. Ferencz magyar ki
rály a végre alapított, hogy a ma
gyar és osztrák kath. papnövendékek



ellátást nyervén benne, látogathassák 
a bécsi egyetem kath theologiai fa
kultását. A magyarországi vallásalap 
tiz magyar papnövendék tartására 
évenkint 10,000 írttal segélyezi.

Augustana confessio, 1. Ágos
tai hitvallás.

Augustinus, 1. Ágoston.
Augustinusok, 1. Ágostonren- 

diek.
A ureola ( la t.=  aranyból való, ara

nyos), 1. Dicsfény
A utóda fé (spanyol-portugall szó 

mely a latin „actus fideiK-bőI szár
mazik s jelentése : vallásos cselekvény. 
A spanyol inquisitio (1. e. ) által az 
eretnekség büntetéséül kiszabott bün
tetések ünnepélyes végrehajtását ne
vezték igy. Az ilyen alkalmakkor 
felolvasták az ítéleteket, miket nyom
ban végre is hajtottak. Nagyobb egy
házi ünnepek közeledtével jóelőre 
készültek az autodafé-hez, hogy eb 
ben is nyilvánuljon az egyház győ
zelme, melynek érdekében arra tö
rekedtek ilyenkor, hogy minél több 
áldozat legyen. A nép kiváncsi tö
mege sohasem hiányzott e nyilvá
nos kivégzésekről. Sőt nem egyszer 
maga a k iiák  is emelte az ünne
pély fényét a maga és udvara jelen
létével. Tömegesebb Kivégzéseket 1481. 
után rendeztek; egyike a leghíresebb 
autodaféknak az volt, melyet II. 
Károly korában 1680.-ban Madrid
ban rendeztek. A 18 században az
tán lejárták magokat az autodafék, 
melyeknek hivatalos adatok szerint Spa
nyolországban 1484.— 1 808. összesen 
34.658-an estek áldozatául, s rajtok kí
vül 288,214 azoknak a száma, akik 
részint élethosszig tartó fogságra Ítél
tettek részint gályákra küldettek. T.

Autonómia, 1 . Önkormányzat.
Avatás, a „szentelésu szó he

lyett a protestánsok által használt 
kifejezés, mely arra szolgál, hogy a 
szenteléshez kötött dogmatikus fo

galmakat még látszólag se fogadják 
el magokéinak. így van aztán lelkész
avatás, templom-avatás stb

A ve M aria  (Angyali üdvözlet, 
Udvözlégy), a kath. egyház egyik 
legszokottabb imádsága szűz Máriá
hoz, mely latin kezdőszavai után ne
veztetik igy s magyarul eképen szól :

i i

„Udvözlégy Mária, malaszttal teljes, 
az Ur van teveled, te vagy áldott 
az asszonyok között és áldott a te 
méhednek gyümölcse, Jézus. Asszo
nyunk, szűz Mária, Istennek szent 
anyja imádkozzál miérettünk, bűnö
sökért, most és halálunk óráján. Ámen.u 
Különösen a l l .  század óta, a Máriá
éul tus terjedésével lett közkeletűvé s 
most már szinte kedveltebb, mint a 
Miatyánk. Eredetileg a Gábriel ark
angyal üdvözletéből (Luk. I. 28.) és 
az Erzsébet szavaiból volt összetéve. 
A „Jézus (Krisztus)“ és az „ÁmenCÍ 
szavakat IV. Orbán toldotta bele 
1261.-ben, mig az „Asszonyunk, 
szűz M áriáival kezdődő részlet csak 
1551. járult hozzá. XXII János 
1326. megrendelte, hogy naponként 
háromszor: reggel, délben és este 
mondassák ez ima, s erre harangszó 
adjon jelt. V. ö. Olvasó. T.

A v ig n o n i Lambert Ferencz Hes
sen reformátora, 1486. körül szül. 
Avignonban, valószínűleg törvényte
len gyermeke volt egy pápai titkár
nak. A kellő kort elérvén, a ferencz- 
rendiek közé lépett. Rendjének va
lami megbízása következtében Svájczba 
utazott s Zürichben 1522. jul. 17. 
még mint a katholikus álláspont vé
dője a szentek tiszteletéről vitatko
zott Zwinglivel. Majd Németországba 
ment, hol 1523 — 1524. Wittenberg- 
ben tartózkodott. Luther iratainak ta
nulmányozása által a reformácziónak 
megnyeretvén, az barátságosan fogadta 
őt. Később Metzbe és Strassburgba 
jutott, ahol Bucerrel érintkezett. Mi
után Luther Hessenbe Fülöp tarto-

6
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raánygrófnak pártfogásába ajánlotta,
1526. ott kezdett a reforraáczió ér
dekében működni, mit a hombergi 
zsinaton (1. e.) a „Paradoxa1* czimen 
ismert 158 tétel védelmével kezdett 
meg. Nemsokára professor lett az
1527. alapított marburgi egyetemen 
s itt tanitott 1530. ápr. 18. tör
tént haláláig. Exegetikai. dogmatikai 
és polemikus iratai nagy számmal ma
radtak fenn. V. ö. Hassenkamp: 
Franciscus L. von. A. (1860.); — 
Stieve : De Francisco Laraberto Ave- 
nionensi (1867.); — Ruffet: Biog- 
raphie de Fr. Lambort d’ Avignon 
(1873 ).

Avignoni tartózkodása a pá
páknak 1309. kezdődött, midőn a 
teljesen franczia érdekek szolgálatá
ban állé V. Kelemen a pápai udvart 
Kómából ide tette át. Avignon az
tán a következő pápáknak volt szék
helye: V. Kelemen, XXII. János,

XII. Benedek, VI. Kelemen, VI. In- 
cze, V. Orbán, XI. Gergely. Ez 
utóbbi 1376. Rómába költözött, de 
Avignon mégsem maradt pápa nél
kül, amennyiben a Rómában 1378. 
megválasztott VI. Orbánnal szemben 
a franczia bibornokok VII. Kelement 
választották meg, ki Avignonba köl
tözvén, ez ismét pápai székhely lett, 
s az is maradt az igy bekövetke
zett nyugati nagy egyházszakadás tar
tamáig, 1417.-ig.

Azazel, 1. Engesztelő nap. 
Azymiták (infermentariusok, ko- 

vásztalan kenyeret evők), igy gú
nyolja az orthodox görög egyház a 
r. katholikusokat, örményeket és raa- 
ronitákat, mivel ezek a 9. század 
óta az úrvacsorájában kovásztalan ke
nyeret (ostyát) használnak. V. ö. 
tíiese: Erörterung über den Ge- 
brauch dér Azymen. (1852.). L Cae- 
rularius. R.

Baal (úr) eredetileg nem kü
lön istennév, hanem az istenségeknek 
általános jelzője. Csak később, mikor 
a phoeniciaiak polytheismusa is mo- 
notheismussá kezdett alakulni, hasz
náltatott a Baal név az egyetlen leg
főbb istenség megjelölésére. A zsidók
nál a Baal tisztelete nagyon el volt 
terjedve, s különösen Akháb hozta 
be Izrael országába, Akház pedig 
Juda országába. A.

Baáni ev. esperesig (A),
1580. alakult, mint a Trencsénmegye 
luth. egyházaiból szervezett három es- 
peresség egyike. 1673. az üldözések 
következtében mint önálló esperesség 
megszűnt létezni. Gradnainak is ne
veztetett.

Baba ( Vásárhelyi) Ferencz, 
1. Vásárhelyi Baba Ferencz.

Bábel, a babyloni birodalom 
hires fővárosa, mely az Eufrátes két

partján feküdt s kétségen kivtíl egyike 
az emberi művelődés legrégibb szék
helyeinek. Még a szentirás (I. Móz.
XI.) is az őskorba viszi vissza ere
detét. Az abban említett Bábel tor
nyát felismerték a nagy Bél-templom 
romjaiban. A próféták jóslataiban szin
tén szerepel az ó és uj babyloni bi
rodalom fővárosa, mint minden pompa 
és dicsőség, elfajultság és istentelen- 
ség székhelye, oly mértékben, hogy 
a B. nevet a Jelenések könyve az uj 
világvárosra, Rómára alkalmazta s 
azóta ebben a tekintetben jelkép gya
nánt használják. Egyébiránt a régi B. 
a mi időszámításunk szerinti első szá
zadokban még fennállott, de azután 
rohamosan hanyatlott s csakhamar 
elenyészett.

Babona, a természetellenes lé
nyekben és tényekben való hit mely 
valamely egyénnek vallásos világné-
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zetébe a természeti jelenségek kezdet
leges felfogása vagy elavult vallási 
képzetek elfogadása folytán jutott s 
amely e szerint sem a kor művelt
ségi színvonalának nem felel meg, sem 
a hivatalos egyházi tannal nem egyezik.

B abylon , régi elnevezése az 
Eufrátes alsó vidékén fekvő termé
keny lapálynak, melyet az ószövet
ségi irók Sinearnak, a klassikus irók 
pedig néha Chaldaeának is mondanak. 
L. Akiiad és Assyria.

Babyloni fogság, a zsidók 
történetében annak a korszaknak a 
neve, mely attól az időtől, mikor Ju- 
daea lakóit Jojákin alatt 597. és Ze- 
dekiás alatt 586. Nebukadnezár el- 
hurczolta, egészen a Cyrus által 538. 
megengedett visszatértökig terjed ; vi
szont a pápák történetében az az idő, 
mikor a pápaság Avignonban a franczia 
királyok uralma alatt állott (L. Avig- 
noni tartózkodása a pápáknak.).

Baccalarius, bizonytalan ere
detű s többféle jelentésű szó. Egy 
időben alsóbbrendű papok jelzésére 
is használták, a 13. századtól fogva 
pedig a theologiai és philosophiai fo
kok legalsóbbját jelenté. (L. Akadé
miai fokok a theologiában )

Bacon Roger, jeles schola- 
stikus, diszneve: doctor mirabilis, sz.
Ilchester mellett 1214. mh. 1292

/

után. Mint ferenczrendi szerzetes s 
kiváló termeszetvizsgáló erélyes ellen
fele volt a thomistikus scholastikának 
ezért sokszor üldöztek és gyanúsítot
ták, azonban egyideig V. Kelemen 
védelmébe vette. Müvei egybegyüjtvék 
Opus május (kiadta Jebb 1773 ) és 
Opus minus (Brewer, 1859.) czim 
alatt. V. ö. Charles : R. B. sa vie, 
ses ouvrages, ses doctrines (1861.) R.

Baczoni Incze Máté, ref. lel
kész, szül. 1679. szept. 23. Nagy- 
Baczonban. Tanult Székely-Udvarhelytt 
és Kolozsvárit, honnan 1703. Zilahra 
ment iskolaigazgatónak. Azután a fra- 1

nekeri egyetemet látogatta, melyre 1706 
aug. 28. iratkozott be. Hazajővén, 
egy évig mint gr. Teleki Mihály ud
vari lelkésze működött, 1708. végén 
pedig máramarosszigeti pap lett. 1714. 
Kolozsvárra választatott meg a böl
csészet és nyelvészet tanárává, 1717. 
a theologia tanszékére lépett át. Há
rom év múlva kolozsvári lelkész lett. 
Mh. 1742. szept. 19. Művei: 1. De 
unitate dei et polytheismo gentilium 
Franeker, 1707. 2. De aqua. U. o. 
1708. 3. Halotti beszéd Viczei Mária 
Szathmárnémeti Sámuelné felett. (Az 
emberi okos ..) Kolozsvár, 1716. 4. 
Halotti beszéd Szathmárnémeti Sámuel 
felett (Imago consummatí dei v iri.. . ) 
U. o. 1718. 5. Halotti beszéd Ke
mény Simon felett (Isten és az em
berek. . .) U. o. 1724. — A Szath- 
raárnémeti S. halálára gyászverset 
is irt.

Baczoni In c ze  Mihály, 1. In
cze Mihály (Baczoni.)

Bácsi ev. esperessé#, a
bácsszeréminek régebbi neve.

Bácsi róni .kath érsekség,
— István mint püspökséget alapította s 
I. László 1085 táján emelte érsek
séggé. Nem sokáig létezett önállóan, 
mivel a kalocsai püspökséggel egyesit- 
tetett. Azután a kalocsai érsekek hol 
bácsi, hol kalocsai érsekeknek nevez
ték magokat, mig újabban a két czi- 
met együtt viselik.

Bácsszerémi ev. esperes
sé# (A) 1791. keletkezett azokból 
a gyülekezetekből, melyeket a II. Jó
zsef által Németországból a Bácskába 
és Szerémségbe hozott telepitvényesek 
prot. része alapított. Egyházközségei 
azóta folyvást szaporodtak, úgy, hogy 
1848 már szinte kétannyian voltak, 
mint eleinte; most pedig az 1848. 
évi 22 egyház helyett már 34 van 
benne, melyekhez mintegy 81000 lé
lek tartozik. Legnépesebb egyháza Pet- 
rovácz, mely körülbelül a legrégibb is.
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B ad en i d is p u ta tio  1. Oeco-
lampadius és Reformáczió (Svájczban.)

Bahil Mátyás, ev. lelkész, i 
szül. 1706. febr. 24. Süvetén (Gö- 
mörm.) Iskoláit Ralién, Ochtinán, Kés
márkon és Beszterczebányán végezte. 
1726. külföldre indulván, a köv. évi 
ápr. 27. a wittenbergi egyetemre irat
kozott be. Innen 1730. Cserencsénybe 
(Gömörm.) ment lelkésznek ; 1734. 
eperjesi tót lelkész lett. Cyprian 
művének lefordítása miatt elfogták, 
de 1746. decz. 14. megszökött s Po
roszországba menekült Itt csakhamar 
Arnsdorfba választatott lelkésznek, 
honnan 1759. átment Parchwitzba, 
ahol nemsokára esperes lett. Itt balt 
meg 1761. decz. 24 Művei: 1. 
Kurze und zuverliissige Nachricht von * 
dem Zustande dér protestantischen 
Kirche in dem Königreiche Ungarn. 
1743. (II. bőv. kiadása 1746.) 2. 
Beylage zu dér im vorigen Jahre lie- 
rausgegebenen Nachricht. . . 1745. 3. 
Zuverliissiger Bericht von einer neu- 
lich in Ungarn errichteten Adjichen 
Geöellschaft. . . 174 5. 4. Kurzer Un- 
terricht von denjenigen Gründen, mit 
welchen die röm.-cath. Geistlichen 
fordern: es sollen die Protestanten 
im Königreich Ungarn wider ihr Ge- 
wissen bei dér Mutter Gottes Maria, 
schweren. 1746. (Mind a négy név
telenül és h. n. jelent meg.) 5. A 
pápaság eredetéről és növekedéséről 
(Tótul, Cyprián német műve után ál
név a la tt) Wittenberg, 1744. 6. Tris* 
tissima ecclesiarum Hungáriáé prote- 
stantium facies. (Németül is.) Brigae,
1747. (Hollandul is megjelent 1752.) 
Újra kiadta Fabó a Monumenta Ev. 
Aug. Conf. Hungáriáé Historica II. 
kötetében Pest, 1863. Y. ö. Masznyik 
Endre : B. M. (1892.)

Bahrdt Károly Frigyes,
sokat emlegetett prot. theologus és 
szabadgondolkozó. Szül. 1741. Bi-

| schofswerdában. Tanulmányait Lipcsé
ben végezte, hol 1766. a bibliai nyelvek 
rendkívüli tanára lett. 1768. Erfurt- 
ba tétetett át a bibliai régiségtan 
tanárául, de heterodox nézeteivel 
nagy mozgalmat idézett elő, miért is 
1771. Giessenbe ment tanárnak és 
lelkésznek. Itt 1775-ig működött, 
amikor innen is távoznia kellett a hit
tételeket támadó éles hangú iratai 
miatt. Rövid ideig Graubündenben 
tartózkodott, mig aztán 1776. püs
pök lett a Haardt melletti Dürkheim- 
ban. Itt egy polemikus irata miatt 
a birodalmi udvari tanács képtelen
nek nyilvánította a lelkészségre. Mind
amellett a porosz kormány megengedte, 
hogy Hallében a bölcsészeti szakon 
előadásokat tarthasson. Nemsokára 
szőlőt vásárolt Halle mellett s szol
gálójával bormérést nyitott. 1789 
„Religions ediktu czimű gunyirata mi
att félévi várfogságot szenvedett. Mh 
Halléban, 1792. ápril. 23. Százat fe
lülhaladó műve maradt fenn. melye
ket nyelvtisztaság és ízlés jellemez- 
azonban káros hatást okoztak a ben, 
nők uralgó könnyelmű hanggal. Főbb 
művei: Briefe über die Bibéi im 
Volkston és Briefe über die systema- 
tische Theologie. V. ö. Leyser: K. 
Fr. B. (II. kiad. 1870.) T.

Baier János Vilmos, luth.
theologus, szül. 1647. Nürnbergben, 
1674. jénai theol. tanár lett s 1695. 
halt meg mint weimari udvari főpap. 
„Compendium theologiae positivae“ 
ez. műve, mely először 1684. jelent 
meg s újabban Preuss által 1864. 
adatott ki, a legkedveltebb dogmati
kai tankönyv lett a luth. egyeteme- 

I ken. „Compendium theologiae homi- 
leticae“ (1677.) ez. müve viszont 
arról nevezetes, hogy a homiletika 
szó abban van az egyházi szónoklat- 
tan jelzésére először használva. Van 
még több symboiikai és polemikai 
dolgozata.
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Bajmóczi ev. eg;yházke-
ríilet, az 1610. é/i zsolnai zsinaton 
a felsőniagyarországi tiz megye ré
szére szervezeti három superintenden- 
tia egyike, melynek területét Nyitra-, 
Bars- és Pozsonymeg/e képezte. Ne
vét onnan vette, hogy első püspökéül 
a bajmóczi prépost választatott s a 
kerület székhelye azután is sokáig 
Bajmócz (Thurzó-birtok) volt. A kerü
lethez tartozó német és magyar egy
házak számára kezdettől fogva külön- 
külön inspectorok, vagyis superinten- 
dens-helyettesek választattak, akik 
csaknem egészen önálló kormányzói 
lettek az illető egyházaknak. A magyar 
prot. egyház gyásztizedében a felső
magyarországi ev. egyházak elnyoma
tása és megsemmisülése folytán ez 
az egyházkerület is feloszlott s eredeti 
alakjában nem is éledt újra sohasem. 
Püspökei voltak: Abrahamides Izsák 
(1610-1621 .), Fidicini Miklós, gal- 
góczi lelkész, azután bajmóczi prépost 
(1626 — 1 627.), Diósi Endre, galgóczi 
lelkész, majd bajmóczi prépost (1628 —
1 630), Martini Miklós, csejthei lelkész, 
azután vágujhelyi prépost (1631 —
1636), Dubravius Dániel, szeniczi lel
kész, (1648. — 1655.), nir. Tarnóczi 
Márton (1656 — 1673.) Martini 1636 
eluzetett, s egész 1648-ig püspök 
nélkül volt a kerület.

Baj US (de Bay) Mihály, egyik 
legjelesebbike a 16. század kath. theo- 
logusainak, szül. 1513. Melinben, 
1551. tlieol tanár lett Lőwenben. 
Tiszttársával, Hessels-szel egyetértve 
az isteni kegyelemről Ágoston szelle
mében tanított, miért a pelagianus 
ferenczrendiek hevesen megtámadták 
őket, de 1563. mindamellett is kö
vetekül küldettek a tridenti zsinatra. 
V Pius a B. újabb müveiből 76 té
telt vetett el 1567. Az erre vonat
kozó bulla csak akkor lett közzétéve, 
midőn a megalázkodó B. kijelenté, 
hogy azok a tételek nem képezik az

ő tanát. Uj viszály tört ki, midőn 
1587 Hessels és ő a jezsuitáknak 
34 tételét pelagianusoknak és erkölcs
teleneknek jelenték ki. Mh. 1589. A 
bűnről, szabadakaratról és kegyelem
ről szóló tana, melyhez még a pá
pai csalatkozhatatlanságnak és a Má
ria szeplőtelen fogantatásának taga
dása, valamint amaz állítása csatla
kozik, hogy a püspöki hatalom köz
vetlenül istentől vette eredetét, később 
a jansenismusban egyházi érvényes
ségre és elismertetésre igyekezett jutni. 
Munkáit Gerberon adta ki 1696. V. 
ö Linsenm ann : M B. und die 
Grundlegung des Jansenismus 1867.)

Baka (Szathmári) Péter, 1. 
Szathraári Baka Péter.

BakÓCZ Tamás (Erdődi), bi- 
bornok-primás, szül. 1442. körül 
Erdődön. Bálint bátyjának, a titeli 
prépostnak pártfogásával kezdte meg 
papi pályáját, melyen miután Mátyás 
király udvarába került, gyorsan ha
ladt előre. 1486. győri püspök, 1490. 
kanczellár, 1497. egri püspök, s még 
ez évben csere utján esztergomi ér
sek lett. Nemsokára a milkói püspök
séget egyesité érsekségével, sőt a szász 
káptalanoktól is maga szedte a dézraát. 
1500. Velencze közbenjárására bibor- 
nokká, 1507. konstantinápolyi patri- 
árchává tétetett s í i .  Gyula pápa halála 
után külföldi összeköttetései folytán 
nagy reményeket fűzött ennek székéhez. 
Az első szavazáskor 36 szavazat közűi 
nyolezat kapott, de végre is elbukott. 
Két évi római tartózkodás után 1513. 
végén mint pápai legátus jött hazájába.
II. Ulászló halálával tekintélye meg
gyöngülvén, visszavonult székhelyére 
s ott halt meg 1521. jun. 15. Nagy része 
volt abban, hogy a reformáczió biztos ta
lajt kapott Magyarországon, ameny- 
nyiben másnemű elfoglaltatásai miatt 
az egyház kormányzására csekély gon
dot és figyelmet fordított s igy abban 
a visszaélések mind tovább harapóz-
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tak. Káptalanja számára igen fényes 
gradualét készíttetett. V. ö. Fr aknái
V.: Erdődi 13. T. élete (1889.)

 ̂ Baksay Dániel, ref. lelkész, 
szül. 1808. Vaján (Szabolcsmegye.) 
Tanult Sárospatakon és Debreczenben. 
1832. Jászkiséren lett akad. rektor, 
majd Debreczenben segédlelkész. 1835. 
mihálydii, 1837. pedig nádudvari lel- 
készszé választották. Itt halt meg 
1802 aug. 1. Irodalmi működése 
sokirányú volt. Egyházi dolgozatait 
a Török és Székács által szerkesztett 
Prot. Egyh. és Isk. Lap s Prot. Lel- 
készi Tár, valamint a Spataki Füze
tek közölték. Önállóan megjelent mű
vei : 1. A szent kajdankor énekei. 
Debreczen, 1856. (II. kiad. u. o.
1857.) 2. Köznapi imádságok temp
lomi használatra. U. o., 1857.
3. Mennyei szövétnek. U. o. 1863.
4. Üdvösség forrása az örök életre. 
U. o. 1864. 5. Keresztyén tanítások 
és imádságok. U o. 1864.

B a lás íy  Tamás, kath. püspök, 
szül. 1580. decz. 3. Kolozsvártt. Pap
pá szenteltetvén, 1607— 1617. győri 
kanonok volt. Mint ilyen, 1613. 
boszniai ez. püspökké neveztetett ki, 
amikor egyszersmind a zalavári apát
ságot és a kapornaki prépostságot is 
megkapta. 1618. pozsonyi prépost,
1621. váczi, 1622. pécsi püspök lett. 
Mii 1625. márcz. 10. Pozsonyban. 
Tehetséges, de a legszenvedélyesebb 
hangú hitvitázó iró volt, aki noha 
magán jelleme is méltán sok kifogás 
alá esett, Pázmány barátságát mindvé
gig megtartotta. Müvei mind polemikus 
jellegűek s Nagy Benedek, Zvonarics 
Imre, Alvinczi Péter és Szenczi Mol
nár Albert, valamint a Bethlen Gábor 
szabadságharczai ellen vannak intézve.

Balassi Bálint (Gyarmati), 
a 16. század legnagyobb magyar köl
tője. szül. 1551. Mint prot. szülők 
gyermeke s Bornemisza Péter tanít
ványa; prot, nevelésben részesült, de
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1586. — nem meggyőződésből, ha
nem viszonyainak kényszere alatt — 
kath. vallásra tért s abban is fejezte 
be kalandos és zaklatott életpályáját 
1594. máj. 26. A világi költészet 
terén kifejtett működése csak újabb 
időben lett teljesen ismertté s méltá- 
nyolttá, de már az előtt szintén nagy 
hírneve volt egyházi irányú müvei és 
főleg különféle költői munkái, köztök 
épen vallásos énekei folytán is. Ezé 
két * Istenes énekek« ez. a. Rimái 
János adta ki 1604. s azóta har- 
raincznál több kiadást értek. Egyéb 
egyházi dolgozatai : 1. Beteg lelkek- 
nek való fives kertecske. (Bock M. 
után németből ford.) Krakkó, 1572. 
(Többször ki van adva.) 2. Campi- 
anus Edmondnak tiz magyarul Írott 
okai . . . Bécs, 1607. (Csak hetet 
fordított ő, a többit a kiadó Dobo
kai Sándor.) Az 1. alatti prot. a 2. 
alatti kath. szellemű munka. V. ö. 
Szilády Áron által irt életrajzát 
Összes Költeményei (1879.) előtt.

Balatoni ref. egyházme
g y e , a veszpréminek régebben, de 
akkor is csak néha használt elnevezése.

Balázs (Szent), sebastei püs
pök Kappadociában, Licinius alatt 
316. kivégeztetett. Egyike a 14, 
szükségben segítő szentnek. Mivel 
megmentett egy fiút, akinek egy 
szálka a torkán akadt, mint a torok
fájás ellen segítő védszentet tisztelik. 
Emlékuapja febr. 3.

B a lb i Jeromos, II. Lajos ne
velője, jeles humanista, szül. 1450. 
körül Velenczében. 1489. párisi, 1494. 
bécsi, 1499. prágai egyetemi tanár 
lett. A 16. század első éveiben Ma
gyarországra jött s itt mint II. Ulászló 
gyermekeinek nevelője és Szathraári 
György püspök-kanczellár bizalmas 
embere nagy előmenetelt tett a 
papi pályán, úgy, hogy 1515. po
zsonyi prépost lett. A politikai élet-
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ben folyvást kiváló szerepet vitt s 
többször járt diplomati ai küldetések
ben. Az 1521. ápr. tartott wormsi 
országgyűlésen mint magyar követ 
jelen lévén. Luthert reábirni igyeke
zett elveinek megtagadására. Nemso
kára azután Ausztriába ment, hol csak
hamar gurki vál. püspök lett. 1524. 
ismét Budán járt s az esztergomi 
érsek számára emlékiratot dolgozott 
ki a cseheknek a kath. hitre való 
viszatérítését illetőleg. Innen Rómába 
ment, hol főleg irodalommal foglal
kozott Mh. 1530. V. ö. Knauz Nán
dor : B. J., II. Lajos király tanára 
Magyar Sión 1869.); Ábel Jenő: 
Magyarországi humanisták 3 2 -  75. 1. 

Baldácsy alapítvány. Báró
Baldácsy Antal, róra. kath. főur, 
országgyűlési képviselő 1876. okt. 19 
kelt végrendeletével s annak 1877. 
máj. 20. kelt toldalékával a magyar- 
országi prot. egyházaknak örökös tu
lajdonul hagyott több mint 8000 
holdnyi földbirtokot mindennemű já
rulékaival együtt. Ez alapítvány az 
örökhagyónak 1878. bekövetkezett 
halála után tényleg a hazai prot. 
egyházra szállt s ez az alapítványi 
birtokokat kikerekítendő, ezekhez az 
alapítvány jövedelmeiből törlesztendő 
kölcsönösszegen még 3000 holdat vá 
sárolt. A birtokok ügyeinek rendezése 
s a rajtok álló terhek törlesztése még 
mindig nem ért véget, de a jöve
delemből már is körülbelül 30000 
frtnyi összeg osztatik ki evenként a 
tulajdonos egyházak között, mit azok 
clőlegesen meghatározott különféle egy
házi czélokra fordítanak Az alapít
vány kezelésével egy jogigazgatót biz 
meg a felügyeletet gyakorló 22 tagú 
bizottság, melybe mind az öt ev. és 
mind az öt ref. kerület, úgyszintén 
az unitárius vallásközönség egy egy
házi és egy világi tagot választ.

Balkézre kötött házas
ság, 1 . Morganatikus házasság.

Ballag! (Bloch) Mór, bölcsé- 
szetdoktor, ref. theol. tanár, szül. 
1815. Izraelitának születvén, első 
oktatását a talmud és az ószövetség 
ismeretébőlnyerie. Azután Nagyvá
radon és Pápán, (a Beth-Hammidras- 
ban) tanult. Egy ideig Moórott és 
Surányban nevelősködvén, viszsatért 
Pápára, hol a ref. collegiumba lépett. 
Az 1837— 8. iskolai évben a pesti 
egyetemen mathematikai tudományu
kat hallgatott. 1839. Párisba ment, 
honnan a köv. évben haza jővén, a 
zsidók magyarosításán kezdett fára
dozni 1842. a tübingai egyetem hal- 
gatója lett s mint ilyen tért át' 1843. 
máj. 28. protestánsnak. Bölcsészet - 
doktori oklevéllel térvén haza, 1844. 
a szarvasi ev. főgimnáziumban nyert 
tanári állást. Itt az odavaló tót nép ma
gyarosítása végett gyakran tartott ma
gyar prédikácziókat. A prot. unió 
érdekében már akkor is hévvel har- 
czolt. A szabadságharcz után, melyben 
ő is résztvett, egy évig még Szarvason 
működött, honnan 1851. Kecskemétre 
hívták theol. tanárnak. 1855.-től a 
pesti, akkor egyes, prot., később ref. 
theol akadémia tanára volt 1877.-ig, 
amikor nyugalomba lépett. Részt vett 
a debreczeni zsinaton, hol kivált a 
tanügyi dolgokhoz szólott hozzá. Mint 
a dunamelléki egyházkerület tanácsbirá • 
ja, az egyetemes konvent tagja, továbbá 
a m. tud. akadémia rendes, a magyar 
prot. irod. társaság, választmányi tagja 
stb. 1891. szept. 1. halt meg. A 
politikai és társadalmi életben is je
lentékeny szerepet játszott, de mű
ködése különösen a nyelvtudomány 
terén volt nagyszabású, az egyházi 
élet és theol. irodalom terén pedig 
sok tekintetben épen úttörő és alap
vető. A szabadelvű theol. iránynak 
az általa 1858 uj életre keltett Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban s többi iro
dalmi vállalatában, valamint a Prot. 
Egyletben legbuzgóbb harezosa és lég-
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kiválóbb terjesztője, a bibliamagya
rázati irodalomnak szorgalmas és tudós 
munkása, a prot. autonomikus érzü
letnek kivált a pátens korában lelkes 
ébresztgetője, az egyházi és főleg iro
dalmi törekvéseknek eszmedus kez
deményezője és olykor áldozatkész 
pártfogója volt Szerkesztette a Prot. 
Egyli. és Isk. Lapot (1858 — 1888.), 
a Prot. Naptárt (1855.— 1872.), a 
Házi Kincstárt (1861 — 1864.), a Csa
lád Lapját (1866 ) és a Prot. Tudo
mányos Szemlét (1869 — 1872.) Egy
házi irányú müvei a következők : 1. 
Mózes öt könyve. (Magyar fordítás
ban I — V. k.) Buda, 1840—41. 2. 
Első jósok (Josua) U. o., 1842. 3. A 
szarvasi ág bitv. ev. főiskolának rö- 
vid története. Szarvas, 1847 4. A 
héber nyelv elemi tankönyve Prága,
1856. (II. átd. kiadás Pest, 1872.)
5. Die Protestantenfrage in Ungarn 
und die Politik Oesterreichs. (2 f.) 
Hamburg, 1860. 6. Emlékbeszéd Me- 
lanchthon Fülöp felett. Pest, 1860.
7. Tájékozás a theologia mezején. U. 
o 1862. (II. kiad. U. o. 1863.) 8. 
Renaniana. U. o. 1864. 9. A biblia 
(Tlioluck után ford.) U. o. 1864. 10. 
Bibliai tanulmányok (I-II. r.) U. o., 
1865 — 68. 11. A protestantismus
harcza az ultramontanismus ellen. U.
0 , 1867 12. A népiskolai törvény-
javaslatról. U. o., 1868. 13. Az ág. 
és h. h. orsz. árvaegylet története. 
(Az árvaliáz megnyitásakor tartott be
szédek közt.) U. o., 1870. 14. A tu
domány fejlődése hajdan és most. U. 
o , 1871. 15. Megnyitó beszéd a
Prot. Egylet alakuló gyűlésén (Né
metül is megjelent.) U. o. 1871. 16. 
Az újszövetségi iratok keletkezése. 
U. o. 1872. 17. Mésa Moáb királyá
nak diadaloszlopa. U. o. 1872. 18. 
Emlékbeszéd Székács József fölött.. 
(Németül is megjelent.) Budapest,
1 879. 19. Emlékbeszéd Révész Imre 
fölött. U. o. 1882. — Kéziratban

szintén sok müve maradt, igy a 
biblia nagy részének fordítása is.

Balines Jakab Lucián, spa
nyol kath theologus és philosophus, 
szül. 1810 Papi pályára lépett s szü
lővárosában, Vichben tanár lett. Szün
telen harczot folytatott a szabadelvű 
eszmék és a protestantismus ellen, 
amiért kevés ideig száműzve is volt.
B. az uj kath. iskola metaphysikusa, 
ki a klerikalismus védelmében az észt 
teljesen a hit alá rendeli. Mh. 1848. 
Magyarul a következő müvei jelentek 
meg: Az egyház érdemei a rabszolga
ság eltörlése körűi (1854.); A legfőbb 
hitigazságok (1865); Levelek egy két
kedőhöz (1865); A protestantismus 
és katholicismus (I-II. k. 1865 — 6.)

Baló Bénjámin, ref. esperes, 
szül. 1813-ban. 1841-től őralja-bol- 
dogfalvi, majd bárói, a szabadságharcz 
idején brádi lelkész volt; innen 1849. 
elején az oláhok elől Aradra mene
külvén, ott kapott lelkészi állást, 
melyről 1861. Dévára távozott ha
sonló minőségben. Itt pár év alatt es
peressé lett s mint ilyen halt meg
1869. ápr. 19. Az irodalomnak kü
lönféle ágaiban munkálkodott Egy
házi irányú dolgozatai a Prot. Egyh. 
és Isk. Lapban, a Sárospataki Fü
zetekben, a Szeberényi-féle Prot. Nép
könyvtárban, továbbá a Szász Károly 
által szerkesztett Különféle Papi Dol
gozatok és a Török Pál által kiadott 
Egyházi Beszédek közt jelentek meg. 
Önállóan kiadott müvei : 1. Dics
énekek (forditotthymnusok) I. f. Arad,
1855. II. f. Kolozsvár, 1864. 2. Ke- 
resztyéntan. (I-III. f.) Arad, 1856 — 
1863 3 Kegyelet koszorú gr. Gyu
lai Lajos szülei emlékére. U. o., 1868. 
— Kiadta Siikösd Sámuel halotti 
beszédeit szerzőjük életrajzával (Arad, 
1858).

B a l o g  (Selyei) István, 1 Se- 
lyei Balog István.

Balogh Ferencz, ref. theol.
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tanár, szül. Nagyváradon 1836. márcz. 
28. Tanult szülővárosának ref. és kath. 
g.ranáziumaiban, azután Debreczenben, 
hol 1854 — 1858. a theologiát vé
gezvén a collegiuraban különféle tiszt
ségekben még öt évet töltött. Külföldi 
tanulmányait Párisban, Londonban és 
Edinburgban végezte ; 1865 szept. 
hazatérvén, debreczeni tbeol tanár 
lett s azóta ott működik, mint ékes
szóló előadója az egyháztörténetn«*k 
s egyszersmind egyik vezérférfia az or- 
thodoxiának, valamint a tiszántúli egy
házkerület presbyterianus pártjának. A 
„ közpapok “ mozgalmában is részt vett, 
küzd\e némely jogos követelményü
kért. Egyházkerületi tanácsbiró 1883. 
óta; tagja volt a debreczeni zsinatnak. 
Dolgozatai főleg a hazai egyházi la
pokban és folyóiratokban jelentek meg, 
de azonkívül több franczia és angol 
lapban is. Jelentősebb művei és ta
nulmányai: 1 Melius Péter hatása. 
Debreczen, 1866. (Németül is meg
jelent). 2. Keresztyén egyháztörténe
lem. U. o 1872 — 1890 3. A ma
gyar prot. egyháztörténelem részletei. 
U. o., 1872. 4. Tájékozó pontok a 
theologia terén. U. o 1877. 5. Hit
nézetek történelme. U. o., 1878. 6. 
Kálvin János, az újkori szabadság 
egy alapítója (Merle d’ Aubigné után 
lord.) U. o , 1878. 7. A magyar
prot. egyháztörténet irodalma. U. o.,
1879. 8. Ilistory of the creeds and 
confessions of the Hungárián refor
mod church (Report of the Presbyte- 
rian Alliance 1880.) 9. Vasárnapügy 
külföldön és hazánkban. Debreczen, 
1881. 10. Egyházi tanulmányút fran
czia földön. (Prot. Szemle 1891.)

Balogh Péter (Ócsai), ev. egye
temes felügyelő, szül. 1748. aug. 14. 
Bágyonban (Nográdm ) Tanult Os- 
gyánban, Losonczon, Pozsonyban Kés
márkon. 1767. patvaristája lett Pró- 
nay László, nógrádi alispánnak. 1769. 
megyei aljegyző lett s azután foko

zatosan fölfelé haladt a hivatali állá
sok lépcsőin Volt főszolgabíró, alispán, 
kir. táblai bíró, septemvir, bécsi can- 
celláriai előadó, torontáli és végül 
zólyomi főispán. Közben két ízben 
követté is megválasztatott, először az 
1790-91 országgyűlésre, melyen mint 
annak legékesebb szónoka, igen fon
tos szerepet játszott, különösen a XXVI. 
tcz. megalkotásában. Már előbb, 1786. 
helyettes, 1788. pedig rendes egye
temes felügyelő lett egyházában, mely
nek hittételeihez szigorúan ragaszko
dott. Mint egyet, felügyelő, a pesti ev. 
zsinat tárgyalásaiban is nagy részt 
vett. Áldozatkész pártfogója volt a 
pozsonyi főiskolának. Az egyetemes 
levéltár és egyetemes iskolai alap jó 
részben az ő buzgólkodásának köszön
heti létélét. 0 indítványozta a refor- 
máczió 300-ados évfordulójának meg
ünneplését is.

Balogh Péter, ref. püspök, 
szül. Nábrádon (Szathrnárm.) 1792. 
febr. 12. Tanult Debreczenben 1804 
— 1815., azután gimn. köztanitó, 
1818—1821. karczagi akad. rektor 
volt. Az 1821-22. isk. évben a bécsi 
prot. theol. fakultáson hallgatott 1822. 
ideiglenes, egy év múlva rendes lel
kész lett Nagyszalontán. 1832. es
peresnek választatott s c hivatalát 23 
éven át viselte. 1855. mint legrégibb 
esperes, tiszántúli hely. püspök lett 
s e minőségében nagy része volt a 
pátens elleni küzdelemben. Ez érde
mét azzal jutalmazta kerülete, hogy 
1860. máj püspökké választá. Még 
ebben az évben debreczeni pap lelt. 
Püspöki működésének legkiválóbb ered
ménye a debreczeni főiskola nagy
szabású fejlődése és első sorban uj 
épülete. Mii. 1870. nov. 23. Irodalmi 
téren is működött ; művei a követ
kezők : 1. Reggeli gondolatok a ker- 
vallások egyesülhetésekről. Pest, 1823.
2. Gyászbeszéd id Tisza Lajos felett. 
Debreczen, 1857. — Kiadta a Pes
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ten 1848. szept. tartott egyetemes 
ref. értekezlet jegyzőkönyvet 1867.

Balsarát i Vitus János, böl
csészet- és orvosdoktor, ref. lelkész 
és tanár, szül. Dombegyliázán (Csa- 
nádrn ) 1529. Tanult Gyulán, Erdő
dön, Nagybányán és Sárospatakon. 
1549. vége felé Wittenbergbe ment, 
hol 1554. bölcsészetdoktor lett. Mi
után egy ideig a wittenbergi magya
rok coetusának seniora volt, 1556. 
a bolognai, azután a paduai egyetemre 
ment az orvosi tudományok tanulmá
nyozására. Az utóbbin orvosdoktorrá 
avattatott. Előbb Rómában majd Bo
lognában orvosi gyakorlatot is sze
rezvén, 1560. hazájába visszatért s 
Perényi Gábor udvari orvosa lett. Va
lószínűleg ő buzditá urát arra, hogy 
magasabb színvonalra emelje és ala
pítványokkal lássa el a sárospataki is
kolát, amelynek aztán B tanára is 
lett. 1570.-től liszkai, 1571.-től pa
taki pap s az iskola gondnoka volt. 
1568. jelen volt a kassai zsinaton. 
Mh. 1575. ápr. 7. Orvosi műveken 
kívül nehány latin verset és egy tlieol 
munkát irt a köv. cziramel: A kér. 
vallásnak minden ágazati rövid sum
mában foglalva. H. n. 1571.

B alti k Frigyes ev. püspök 
szül. Bagonyán (Iíontm.) 1834. jul. 
24. A gimnáziumot Selmeczbányán, 
a theologiát Pozsonyban, Bécsben, Bá
zelben és Halléban végezte 1859. 
Beszterczebányára ment tanárnak.1870 
liptószentmiklósi lelkészszé választot
ták s jelenleg is ott működik. 1872. 
a liptói esperességnek alesperese, 1875 
főesperesse lett. 1874. a dunánin- 
neni egyházkerületben az ev. egyete
mes gyáraintézetnek lett elnöke, 1890. 
ugyanazon kerület püspökévé válasz
tották a pánszláv egyházak szava
zataival, de eddigi tapintatos és kö
rültekintő működése a hazafias körök 
megelégedésével találkozott. Dolgo
zatai 1858-tól magyar, német és tót

j egyházi lapokban saját neve és Bedrich 
álnév alatt jelentek meg. Munkái: 1. 
Bibliai történet. Pest, 1867. 2. A ma
gyar ág. liitv. egyház rövid története. 
Beszterczebánya, 1869. 3. Az élő viz 
forrása. Pest, 1870. és 1874. 4. Szó
zat az egyetemes ev. gyámintézetről. 
Pozsony, f 872. 5. Luther kis kátéja 
(Szeberényi Gusztávval) Pest, 1876. 
(Több kiadása van) 6. Az ágostai 
hitvallás Budapest, 1880. 7. Luther 
Márton élete Liptószentmiklós. 1883. 
(Több kiadása van). 8. Arndt J. pré- 
dikácziói uj kiadásban. Ezenkívül egy
házi beszédek a Türelmi Rendelet 
százéves emlékezetére, a reformáczió 
emlékünnepén és az egyetemes gyám
intézet 29. évi közgyűlése alkalmá
val. Mindezek tótul vannak Írva s 
magyarul csak a 2. számú müve és 
az utoljára említett prédikácziója je
lentek meg.

Baltimorei kath. zsinat.
Eszakamerika első érsekségének szék
helyén tartatott 1866. okt. hét érsek 
és még számos főpap jelenlétében. 
Fontos határozatokat hozott az egyli 
fegyelemre, a papság nevelésére és a 
felszabadított négerek vallási érdeke
inek előmozdi ására vonatkozólag.

Baltzer János, kath később 
ókatli. theologus, szül. 1803. Andcr- 
nachban. 1830. tlieol tanár lett Bo
roszlóban ; először Hermes követője 
volt, de később Günther eszméivel 
barátkozott meg. Midőn ennek müvei
1857. az indexbe kerültek, csak lá t
szólag és rövid időre törődött bele 
B. e pápai határozatba. Ónálló néze
tei folytán mint már a boroszlói fő
káptalan tagja 1862. felfüggesztetett.
1870. a vatikáni zsinat határozatai
nak ellenzőihez csatlakozott s buzgó 
munkása volt az ókatholicismus ügyé
nek Sziléziában Mh. 1871. okt. 1. 
Bonnban. Nevezetesebb müvei : Bib- 
lische Schöpfungsgeschichte (1867 72)

1 és Über die Anfange dér Organisraeu



(IV. kiad. 1873.) V. ö. Friedberg 
(1873.) Franz (1873 ) és Melzer 
(1877.) által irt életrajzait.

Éaluze (Baluzius) István, katli. 
theologus, 1630. szül Túliéban. Tou- 
louse-ban jogot hallgatott, 1667. Col- 
bert minister könyvtárnoka, 1707. a 
királyi collegium igazgatója lett. 1710. 
egy munkája miatt száműzetett s csak 
1713. térhetett vissza Párisba, hol 
1718. mii. Negyvenöt műve közül ki
váló becsüek : Vitae paparum Aveni- 
ohensiura (I-III k. 1693.), Concili- 
orum nova collectio (1685.), Episto- 
larum Innocentii III. libri XI. (1682.)

Halvány az ótestamenturai 
iratok szerint Jahvén kivül minden más 
isten, és bálványimádás minden más 
isten imádása Általában bálvány alatt 
istennek képben vagy szoborban ki
ábrázolását s az eként alkotott ké
peknek vagy szobroknak isteni tisz
teletben részesítését szokás érteni nem 
tevén különbséget az, hogy ezen ki
ábrázolások mintájául emberi vagy ál
lati alakok szolgáltak-e, avagy tisz
tán csak a képzelet teremtményei ? 
(L. képimádás ) A.

Bánáti ev. esperessé^, a 
bányai egyházkerületben, 1836. ala
kult a békésarad- és temestorontáli 
esperességnek a bánságban fekvő' s a
18. század utolsó negyedétől fogva 
fo'yton szaporodó egyházaiból, melyek 
azóta is szinte kétannyira szaporodtak, 
amennyiben az alakuláskor 13, most 
pedig már 24 egyházközség fekszik | 
az esperesség területén, mely csaknem ! 
az egész bánságot magába öleli. Az 
ev. lelkek száma 34,000. Az egyházak 
közűi különösen a temesvári érdemel 
említést, mely egy ideig mint egyesült 
prot. egyház váltogatva tartott ev. 
és ref. lelkészeket

Bálldi Mihály, ref. lelkész, j 
szül. Küküllővártt 1689. Tanult Nagy- 
Enyeden, de a II Rákóczy Ferencz 
idejében* elhagyta az iskolát. Nyolcz

évig volt ettől kezdve a Váradi In- 
czédy Pál árváinak nevelője, Brassó
ban és Szebenbi‘11. Azután 1716. 
ápr.-ig udvari papja volt az ekkor el
hunyt Barcsai Ábrahámnak. Majd kül
földre menvén, 1717. febr. 19. irat
kozott be Leidenben, hol 1721.-ig 
időzött. Hazakerülvén, Hátszegen lett 
lelkész, de nem sokára rah. Munkái :
1. Szentirásból lerajzoltatott igaz ke- 
resztyénség czimerc (Németből ford.)
2. Bujdosók vezére. Leiden 1718. 
(II. kiad Kolozsvár, 1769.) 3. Ha
lotti beszéd Barcsai Ábrahám és Mak
rai István felett 1716. (Köz példa stb.) 
Kolozsvár, 1721. Üdvözlő latin ver
set irt Pápai P Imre „De angelo fa
riéi Jehovaeí£ ez., Leidenben 1719. 
máj. tartott értekezése mellé.

Bányai ev. egyházkerület, 
eredetileg még a zsolnai zsinaton ala
kult a turóczi, nógrádi, zólyomi és 
honti esperességekből, melyekhez ak
kor mintegy 160 anyaegyház tarto
zott. 1672 -1 7 0 4 . és 1709 1734.
az üldözések miatt ugyszólva kor
mányzás nélkül tengődött a kerület, 
melyhez a rózsahegyi zsinaton még a 
Bars- Pest és Pilismegyék területén 
fekvő ev. egyházak is hozzá csatol- 
tattak, úgy, hogy ekkor összesen hat 
esperességből állott. A Carolina Reso- 
lutio alapján aztán 1734. a kerü
letek újra rendeztetvén, a b. a turóczi 
esperességet elveszíté, de a Délrnagyar- 
országon fekvő egyházak szaporodása 
folytán a 18. század végén már hét, 
most pedig kilencz esperességet foglal 
magában, amelyeknek területén 219 
anya- és 1 54 leány-egyházban 410,000 
ev. lélek lakik, kik 231 lelkész gon
dozása alatt állanak. Püspökei voltak : 
Melik Sámuel, breznóbányai (1610 —- 
1620.), Roháts Menyhért, breznóbá- 

♦nyai ( 5 621 — 1622.), Sextius Péter 
dubovai (1623 —1634), mr. Láni 
Gergely, zólyomi(1635 — 1651 ),Spet- 
kius Márton, bozoki (1652— 1655.),
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Láni Dávid, breznóbányai (1 656 -
1669.), Zábojnik György, bozoki( 1669
— 1672.), inr. Pilarik István, selme- 
czi német (1704 — 1709.), Michaelis 
Sámuel, beszterczebányai tót (1734. 
— 1740.), Pilarik Jeremiás, dacso- 
lami (1741 —1743.), Hruskovics Sá
muel beszterczebányai tót (1743 -
1748.), Glosius Dániel, sziráki(l 752), 
Frideli András, garamszegi (1757 — 
1766.). Polli Mihály, acsai (1767 —
1778.), Csernánszky Sámuel, selme- 
czi német (1778 — 1784.*, Szinovitz 
Mihály beszterczebányai tót (1785— i 
1796.), Ilamaliár Márton, selmeczi 
német, később szarvasi (1796 — 1801. 
Lyci Kristóf, beszterczebányai német, 
(1807 — 1814.), Lovich Ádám b?sz- 
terczebányai tót (1815 — 1831), dr. 
Szeberíni János, selmeczi (1834 -  
1855 ), dr. Székács József pesti ma
gyar (1860— 1872.) dr. Szeberényi 
Gusztáv, békéscsabai lelkész (1873 — 
t890.) és most Sárkány Sámuel, pi
lisi lelkész (1890-től). Felügyelők vol
tak : Radvánszky János( 1 734 —1738), 
Radvánszky György (1738 — 1758 ), 
br. Podmaniczky János (1758 -  1785), 
br Hellenbach György (1785 -  1787), 
Radvánszky János (1788 —1808.) Ku-

* binyi András (1808— 1815.), Baloghy 
Lajos (1817 - 1823,), Radvánszky An
tal (1S23 — 1837.), br. Prónay Al
bert (1837 1860.), Dessewffy Ottó
(1860 — 1867.), br. Podmaniczky Fri
gyes (1867 — 187 3.), br. Radvánszky 
Antal (1873 — 1878) és most Fabiny
Teofil (1878. óta.)

* '

H ányái István, ref tanár, 
szül. 1711. Erdőhorvátiban (akkor 
Abauj-, ma Zemplénin.) Tanulmányait
— közben egy évi kivételével, melyet 
Pozsonyban töltött, — Sárospatakon 
végezte, hol 1736. a rhetorikai osztály 
praeceptora lett. Külföldre menvén, 
1740. raárcz. 4. iratkozott be Fra-
nekerben. Hazatérte után 1743. sá-

%

rospataki tanár lett. 1767. elején

nyugalomba lépett s szülőfalujába vo
nult. hol azonban már ez évi máj. 
25. mh. Müvei : 1. Gileadi balsamom 
a döghalál ellen (Lampc után német
ből ford.) Franekcr. 1741. 2 Disser- 
tatio príma ad vaticinia Danielis de 
capite aureo statuae et príma bestia 
U. o 1742. 3. Supremum pietatis 
munus Michaelis Szathmári (1744.). 
Kolozsvár, 1788. Kéziratban is szá
mos munkája maradt, köztök több 
halotti beszéd.

Bányavárosi ev. csperes-
ség , egy időben, péld. c század ele
jén is gyakran használt neve a sze 
pesi hét báuyavárosi esperességnek

Bányavárosok hitvallása
1. Hét bányaváros hitvallása.

Baptisina (gör.) vizbemártás, 
keresztelés. Bnptismus a baptisták 
tana Baptismus Christi jan. 6. mint 
Jézus kereszteltetésének emléknapja. 
Ez ünnepet néhol jan. 13. is szok
ták ünnepelni, mint a vizkereszt utáni 
nyolezadik napot. T.

Baptisták (gör.), közös el
nevezése mindazon kér. szektáknak, 
melyek elvetik a gyermekkeresztsé-
get s csak a felnőtteket keresztelik
ü  //

meg, és pedig bemerítés utján. Ősha
zájuk Anglia, ahol külön egyház gya
nánt 1618. emlittetuek először. Az 
angol baptisraus összeköttetésben áll 
az independens mozgalommal III. Vil
mos idejétől, 1689.-től a többi dis- 
senterekhez hasonlóan türelemben ré
szesültek. Csakhamar, már 1691. szét
oszoltak egyetemes és részleges (kál
vinista) baptistákra Amazok a kegyelmi 
választást illetőleg a remonstránsok 
tanát követik, ezek ellenben a dord- 
rechti zsinat végzéséhez alkalmazkod
nak A Rhode-Island állam alapítója, 
Williams Roger 1639. Északameri- 
kába is átülteté a baptismust. Itt is 
elszakadtak szigorú kálvini elvű re
guláris baptistákra és remonstráns free- 
will-baptistákra. A 18. század folya-

l,
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mán aztán e két fő irányból is több 
kisebb töredék vált ki, igy például 
a hattételes b (six-principles-baptists), 
kik a Zsid. VI. 12. foglalt alaptéte
leken kivfíl minden hitvallást elvetnek ; 
a campbelliták, vagy .. Krisztus ta
nítványai kik a. bibliából azt isme
rik el hittételnek, amiről határozot
tan ki van fejezve, hogy az Ur mondá; 
a baptistákból és presbyterianusokból 
előállt „keresztyének társulata/ mely 
elveti a Szentháromságról, pokolról 
és ördögről szóló tant s tagadia, hogy 
a keresztség és házasság isten által 
szereztetett volna; az 1708. Német 
országban keletkezett s 1719 Észak- 
amerikába átszármazott „ Mártokw
(Tunker), kik a keresztelendőknek 
tóba vagy folyóba merítését tartják 
biblia szerűnek s mig a „tökélete
sektől megkövetelik, hogy bármely 
világias élvezettől vagy foglalkozástól 
tartózkodjanak, addig a keresztségeu 
és úrvacsoráján kivfíl a lábmosást, az 
utolsó kenetet és a testvéri csókot is 
szentségnek tartják ; a Hard-Shell-b., 
kik minden egyházi egyesületet, misz- 
sziót stb. elvetnek. A szentirás be
tűje felőli supranaturalis felfogás és 
az egyházellenes subjectivismus mellett 
jellemző vonásuk az összes baptisták
nak, hogy gyakorlati irányú vallásos
ságot követelnek és hogy independens 
irányú gyülekezeti rendszerűk az ön
kéntes társulás alapján nyugszik. En- 
nélfogva aztán többé-kevésbbé szigorú 
egyházi fegyelmet tartanak valameny- 
nyien, sőt a gyülekezetből való ki
zárást is gyakorolják. A legtöbb bap
tista felekezetnek jelentős munkássága 
van a bel- és külmiszió terén, úgy
szintén a négerek emancipatiójában.
Leghiresebbemberök Spurgeon (1. e.).

• •

Összes számuk 1879. mintegy har
madfél millió volt, melyből 2,200,000 
Eszakamerikára, negyedmillió pedig 
Angliára esett. Újabban behatoltak az 
európai kontinensre is s itt legtöbben,

35,000-en Németországban vannak, 
hol a most már százon felüli gyüle
kezeteik elsejét egy Oncken nevű ke
reskedő 1834. alapította Hamburgban. 
Most már türelemben részesülnek, sőt 
egyes községeik testületi jogokat is 
élveznek. Németországból jutott Ma
gyarországba is, hova 1846. jöttek 
haza azok a magyar ifjak, kik Ham
burgban 1844. baptistákká lettek. Itt
hon működésűknek kevés eredménye 
volt s csak 1873. vett hazánkban 
nagyobb lendületet a baptismus ügye. 
Ekkor jött Budapestre Mayer Hen
rik, mint a brit és külföldi biblia 
társulat ügynöke, aki azonnal hozzá
fogott baptista elveinek terjesztéséhez. 
E miatt nemsokára meg kellett vál • 
nia a biblia-társulattól, de ekkor is 
Magyarországon maradt s buzgón foly
tatta működését. 1884 már 500 fel-i

nőtt liive volt az országban. Ezeknek 
legnagyobb része Budapestről került 
ki, hol ez évben kezdtek nagyobb- 
szabásu kápolnájok építéséhez, melyet, 
1886. fel is avattak. Azóta fokozott 
buzgalommal gyűjtik a híveket az or
szág minden részében s mindjárt az
után hódításokat tettek a Szepességen, 
Pozsony vidéken, a Bácskában, Nagy
szalontán, hol első ízben volt kü
lön kápolnájok, és Kolozsvártt, hol 
szintén a biblia-társulat ügynöke, Rotli- 
raayer indította meg E két városból 
aztán térítői kői utakra is gyakran 
kirándultak és pedig a belmissziónak 
a magyar prot. egyházban eddig oly
annyira elhanyagolt állapota folytán 

, sohasem siker nélkül. Ma már körül
belül száz helyen hirdetik tanaikat s 
több mint 2000 bivök van, kik alig 
kivétel nélkül a nép legértelmetle- 
nebbjei közül kerültek ki mindenütt. 
Vallásukat szabadon gyakorolhatják, 
ami eddig elnézés eredménye volt, de 
— úgy látszik — nemsokára tör
vénybe lesz iktatva. V. ö. Cramp : 
Baptist history (németül is megjelent);

x
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Arnold: Dér Baptismus und seine 
Bekárapfung (1887.)

Baptisteriuni (gör. =  ke
resztelő helyiség), eredetileg az a ré
sze a fürdőnek, ahol meleg vízben 
lehetett fürdeni. Később a templomok 
mellett levő keresztelő helyiségekre 
ruházták e nevet. Ezek kerekek, hat 
vagy nyolcz-szögletüek, néha pedig ke- 
reszt-alakuak s többnyire nagyok és 
tágasak voltak. A b. belseje, hol a 
keresztelés történt, egy nagy meden- 
czét képezett. Eleinte, mig csak a fő
templomokban történt a keresztelés, 
csak ezekben volt medencze, később 
más templomok mellé is építettek ilye
neket. Idővel, amikor a vizbemártás 
megszűnt, csak az u n. keresztkő 
maradt meg. A görög és orosz egy
házban a vizbemeritéssel együtt a me
dencze is megmaradt. Ilires baptiste- 
rium volt Pármában, Pizában. Ilaven- 
nában, Florenczben stb. — Nevezték 
a baptisteriumot még photisteriumnak 
vagy illuminatoriuranak is. T.

Baradaeus Jakab, 1 Ja 
kobit ák. 1

Baranyai ref. egyházke
rü letnek  neveztetett a mai duna- 
melléki kerületnek egy része attól az 
időtől fogva, mikor superintendensei 
csaknem folyton mind Baranyában lak
tak, vagyis a 16. század közepétől, 
midőn Sztárai Mihály hét év alatt 
Baranyában és Szlavóniában 120 egy
házat térített a ref. hitre, melyeknek 
aztán ugyanő lett a püspöke. E vi
dékről való távozta után 1554. Sze
gedi Kis István lett utódja, ki 1562. 
Báczkevébe menvén, a pesti vagy du- 
namelléki kerület püspökévé lett. Az 
ő elraente után a még nem eléggé 
összetartó kerületnek 1563.-tól két 
püspöke volt Eszéki István, decsi és 
Veresmarti Illés, herczegszőlősi lelkész 
személyében, akik közül amaz Bara- 
nyamegye északi, az utóbbi pedig 
déli részén fekvő egyházközségekre

ügyelt fel. Eszéki valamikor 1576 
előtt elhalván, Veresmarti vette gon
dozása alá az ő egyházait is, s úgy 
az alsó, mint a felső Baranyában 
való eklézsiák számára az 1576. saját 
községében tartott zsinaton egyházi 
rendtartást készittetett. Halála után 
egész 1607-ig püspök nélkül volt a b. 
kerület, mely egész fennállása alatt 
négy egyházmegyét foglalt magában: 
a mohácsit, pécsit, szigetvárit és po- 
zsegait. A 17. század folyamán a tö
rökök pusztításai s a katkolikusok 
üldözései miatt egyházainak száma 
nagyon raegapadt, minek következ
tében aztán 1712. beleolvadt az ad
dig minden alap nélkül néha felső
baranyainak is nevezett dunamelléki 
kerületbe. A már említetteken kívül 
ezek voltak a püspökei: Laskai Lő- 
rincz, herczegszőllősi (1608— 1613.), 
Laskai János, veresmarti 1613 —1629), 
Petri György, veresmarti (1629—1645), 
Halasi Bálint, laskói (1645 — 1665), 
Veresmarti K. István, kopácsi (1665- 
1678), Veresmarti János, veresmarti 
(1678— 1699.) és Gyiraóthi István, 
veresmarti lelkész (1699 — 1705.).

Bárány György (Szeniczei), 
paedagogus és pietista theologus, szül. 
1682. Beleden (Sopronm ) Tanult 
Győrött, Pozsonyban és Eperjesen 
Innen tanulmányai folytatására 1706. 
Haliéba, 1708. Jenába ment. Haza
jőve, tanár lett Győrött, honnan 1714. 
Nagyvázsonyba, 1718. Gyönkre, 1719. 
Györkönybe, 1723 Szentlőrinczre ment 
ev. papnak Inuen elűzetvén, 1725. 
Dörgicsére hívták, de három év múl
va ismét szentlőrinczi lelkész lett, s 
miután néhány évig esperes is volt, 
1757. jul 1-jén halt meg. Munkái 
mind fordítások: Luther kis (1750) 
és nagy katechismusa (175o ), az 
ágostai hitvallás (1740.), az újszö
vetség (Torkos Andrással 1754.), 
továbbá Francke „Oktatása a gyer
meknevelésről" (1711), „Atyafiságos



serkentések az újonnan rendeltetett 
tanítókhoz1* (Rogallen és Wolf után 
173G.), „Gyermekeknek kéziköny- 
vecskéjek“ (Rombach után 1740.), 
Lefordította Sartorius Jánossal és 
Bárány János dunántúli ev. superin-. 
tendenssel az ó-szövetséget is, de ez 
több más művével együtt kéziratban 
maradt. Több magyar egyházi éneket 
irt és kijavítva kiadta „Arndt J á 
nosnak az igaz keresztyénségről Írott 
négy könyveit", melyeket Yásonyi 
Márton fordított, Sartorius János pe
dig megbővitett.

Baranyi Pál, magyar jezsu
ita, szül. 1G57. jan. 25 Jászberény
ben. Sok időt töltött Erdélyben mint 
tanár és hitszónok s e minőségében 
előkészítette a románoknak a kath. 
egyházzal való unióját. Később Pes
ten, végül Nagyszombatban házfőnök 
lett s 1719. decz 8. balt meg. Számos 
prédikácziót, több ábitatossági művet 
és egy oláhul irt katechismust adott ki.

Barát a latin és görög egy
házban az olyan férfi, a ki vissza
vonulva a világi élettől, társak között, 
bizonyos szabályokhoz ragaszkodva, 
ascetikus életmódot folytat s fogadást 
tesz a szegénységre és szüzeségre, és 
az elüljárói parancsaival szemben föl- 
tétlen engedelmességre. T.

Barclay Róbert, a quákerek 
legjelesebb dogmatikusa, szül. 1G48. 
Edinburgban Tanulása idején Páris- 
ban katholikussá lett, azután pedig 
a quákerekhez csatlakozott, kiknek 
tanát a vallásos ismeret egyetlen for
rásának tünteté fel „Apológia theo- 
logiae verae christianae“ (1676. új 
angol kiad. 1878 ) czimű egyik mű
vében. Angliában, Skócziában és Né
metországban gyakran tett utazásokat 
tanainak terjesztése czéljából. Mh. 
1690.

* Barczasági ev. káptalan,
gyakran előforduló elnevezése a bras
sóinak (1. e.). I

Bardesanes (voltaképen Bar- 
Deisan=Deisan fia), syr gnostikus, az 
edessai udvarban élt s 224 körül 
balt meg. Gnosisa közel állott az egy
ház tanához. Tételeit fiához Ilarmo- 
niushoz hasonlóan, főleg hymnusaival 
terjesztő. V. ö. H ilgenfdd : B., 
dér letzte GnostikerM (1864.).

Barkaszentelés, aróm. kath.
egyházban virágvasárnap szokásos szer
tartás, mely szerint pálma- vagy olaj
ágak, ezek hiányában pedig rügyezni 
kezdő barkás faágak a Jézus Jeru
zsálembe való diadalmas bevonulásá
nak emlékére megszenteltetnek.

Bar-Kochba ( =  csillag fia), 
eredetileg Simon volt a neve s amazt
IV. Móz. XXIV. 17. után kapta Mi
dőn Hadrianus császár megtiltá a 
körülmetélést és Jeruzsálem helyén 
Aelia Capitolinát építtető, a zsidók 
messiása gyanánt lépett fel. Vezér
lete alatt 132.— 135. folyt a zsidók 
kétségbeesett barcza s csak akkor 
szakadt vége, midőn Bether megost- 
romlásánál ő is elesett. V.ö Schwarz : 
Dér Bar-Kocbbaische Aufstand (1885 )

Barlaani, vazulrendi görög 
szerzetes, született Calabriában a 13. 
század végén. 1328. Görögországba 
ments 1331 a konstantinápolyi Sal- 
vator-kolostor apátja lett. Paheolo- 
gus Andronicus császár 1339 Avig- 
nonba küldte, hogy a két egyház 
egyesülésének útját egyengesse. Kon- 
stantinápolyba visszatérve, erősen 
küzdött a hesychasták (1. e.) ellen; 
majd az 1341. évi konstantinápolyi 
zsinaton elitélve, visszament Olaszor
szágba s a rom. kath. egyházba lé
pett, melynek érdekében több művet 
irt. VI. Kelemen geraei-i püspökké 
tette, s mint ilyen balt meg 1348.
B. a csillagászatban, mértanban és a 
régi bölcsészeiben kiváló jártassággal 
birt s ő vitte a görög tudományos
ság legelső csiráit Olaszországba. R



\

V

96

Barnabás, voltaképen Joses, 
cyprusi születésű levita, kit az apos
tolok Antiochiába küldtek, hogy meg
szilárdítsa az ottani új gyülekezetét. 
Magával vitte Pált is, akivel, mint 
újonnan rnegtérttel már korábban 
megismertette Jeruzsálemben Pétert 
és Jakabot Együtt végezte Pállal 
ennek első téritő-útját, valamint az 
apostoli konventre való utazást is. 
Páltól elválva Márkkal tett aztán egy 
második téritő-utat Cyprusba. A ha
gyomány szerint Milánó első püspöke 
lett; egy másik szerint pedig Rómá
ban vagy Alexandriában vértanú ha
lált szenvedett A róla nevezett levelet 
az ős egyház kanonikusnak tekinté 
s mint ilyen van meg a sinai codex- 
ben is. Azonban a 2. század elejéről 
való. Legjobban kiadta Hilgenfeld és 
Gebhardt-Harnack; kommentárt vi
szont Müller irt hozzá. V. ö. Valter 
értekezését (gal.rb. f. prot. Theol.
1888.) és Weiss: Dér Barnabasbrief 
(1888 )

Barnabiták, egy szabályozott 
rend, melyet 1550, Milanóban ala
pított három pap. VII. Kelemen 1532. 
erősíté meg a rendet, mely nevét a 
tagjai lakása gyanánt Milanóban ka
pott s szent Barnabásról nevezett 
háztól vette. A lelkipásztorkodás, a 
gyermekek oktatása és az eretnekek 
közti misszió volt czéljokul kitűzve. 
A tagoknak arra is külön fogadal
mat kellett tenniök, hogy magasabb 
egyh. méltóságokra nem törekednek. 
Székhelyűk Róma Most*mintegy húsz 
rendházok van Ausztriában, Olasz- és 
Spanyolországban. Francziaországból
1880. kiutasították őket.

Barsi ev. esperessé^, a*
bányai egyházkerületben, még a !6. 
században keletkezett s eredetileg a 
bajmóczi kerülethez osztotta be a zsol
nai zsinat s ahhoz tartozott a 
rózsahegyi zsinaton történt uj rende
zésig. . Most mindössze öt anyaegy

házból áll, melyek Barsmegye terü
letén feküsznek s mintegy 3200 
lelket számlálnak. Legnevezetesebb 
egyháza Körraöczbányán van, mely 
egyike volt Magyarország legelőbb re
formált városainak.

B ars i re f . e g y h á z m e g y e , 
a dunántúli kerületben, — mindjárt 
a prot. felekezetek szétválása után 
alakulhatott. A 17. század közepén 
30 anyaegyház volt benne, melyek
nek azonban legnagyobb részét meg
semmisítették az azután bekövetke
zett üldözések, úgy, hogy 1730. tá 
jáig hétre apadtak. Az elpusztultak 
közűi a türelmi rendelet hatása új 
életre ébresztett nehányat s miután 
az 1784. évi szervezkedéskor a meg
szűnt komjáti egyházmegye hét egy
háza szintén hozzácsatoltatok egy
házai ekkor 28 ra szaporodtak Mos
tani 27 anya- és a hozzájok tartozó 
b‘ány-egyházakban, melyek Bars-, 
Hont- és Esztergom-megyében feküsz
nek, körülbelül 22000 ref. lélek van. 
Legnevezetesebb egyháza a lévai, 
melyről néha neveztetett is az egy
házmegye. V. ö. Sz. Kiss Károly : 
Monographiai vázlatok a barsi ref. 
esperesség múltja s jelenéből. (1879).

Bársony György, kath. püs
pök, szül. 1626. márcz. 3. Péterfal- 
ván (Nyitrara.). Pappá szenteltetvén, 
vágszerdahelyi plébános, 1653. esz
tergomi kanonok, 1665. nagyváradi 
ez. püspök és szepesi prépost, 1675. 
egri püspök lett. Mh 1678. jau. 11. 
Nevezetes munkákat irt a protestán
sok ellen. „Magyarország tükörécc 
(Kassa, 1671.) voltaképen II. Syl- 
vester pápa bullájának a magyarokra 
alkalmazott fordítása. A „Veritas toti 
mundo declarata* (U. o. 1671. II. 
kiad. Bécs, 1672.) cziraűben azt bi
zonyítgatta, hogy a király a protes
tánsokat nem tartozik megtűrni or
szágában. Ezen elv alapján indult 
meg nemsokára az a roppant üldözés,



melynek ideje a prot. egyházra néz
ve méltán mondatik gyásztizednek.
B. művének fontosságát, igazolja az 
a körülmény is, hogy prot részről 
négyen isivállalkoztak megczáfolására: 
Bethlen Miklós, Komáromi Csipkés 
György, Krestiansky Jób (álnév,) és 
egy sokáig tévesen Pósaházi János
nak tartott névtelen író.

Baroilius Caesar, római egy
háztörténész, szül. 1538. Sorában, 
Nápoly vidékén. Egyike volt a Nerii 
Fülöp első tanítványainak s tagja lett 
az attól szervezett oratorianus-rend
nek, melynek 1593. superiorává emel
kedett. Számos müvet irt, igy péld. 
158G. kiadta a „Maityrologiura ro- 
manum“-ot, később pedig hosszas 
kutfőtanulmányok után „Annales ec- 
clesiastici a Christo nato ad annum 
1198.“ (12 k. 1588— 1607.) ez. 
nagy egyháztört. müvét (L. Egyház- 
történet.). E kiadvány nagy hírnevet 
és előhaladást szerzett B.-nak. Pápai 
gyóntató, apostoli protonotarius, b i- ' 
bornok (1596.) és a vatikáni könyv
tár őre lett. Pápává való választatá
sát 1605. a spanyol udvar ellen
mondása gátolta meg, melyet nagy 
müvének egy részlete, a „Tractatus 
de monarchia Sicula“ ingerelt fel. 
Mh. 1607. jun. 30. Fő műve sok 
tévedés'e daczára is a benne közölt 
források nagy tömegénél fogva még 
mindig kincses bányája az egyháztört. 
tudománynak. Tovább folytatta Kay- 
naldus Odoricus (sz. 1595., mh. 1671.) 
az 1565. évig (9 k. 1646 — 76.), 
aztán de Laderchi 1571.-ig (3 k. 
1728 — 37.) és Theiner 1585.-ig, 
aki egyúttal legújabb kiadója B. 
müvének és folytatásainak (36 k. 
1864— 82.). Több-kevesebb nehány 
modern nyelven is megjelent belőle.

Bartha Béla dr., jogtanár, szül.
1861. okt. 27. Fülesden (Szathmárm,). 
A gimnáziumot Szathmártt és Iglón 
(1879.) a jogot Sárospatakon ésBuda-
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pesten végezte. Pár évi nevelősködés 
és joggyakornokoskodás után 1887. 
eperjesi, 1891. sárospataki jogtanár 
lett. 1887. óta jog-, 1889. óta állam- 
doktor, 1891.-től a Magy. Prot. írod. 
Társ. választmányi tagja. Kiterjedt 
irói működést folytat. Egyházi érdekű 
dolgozatai: 1. Statisztikai tanulmá
nyok a magyar protestantisrausról. 
Bpest. 1890. 2. A házassági jog re
formja. Kassa, 1891. 3. A polgári 
házasság s a házassági bíráskodás. 
Bpest. 1892. 4. A placetum. (Prot. 
Szemle 1893.), továbbá nagyon sok 
czikk az egyh. lapokban.

Bartbolomiták, az u. n. refor
mált örmények réndje Olaszországban. 
Szökevény örmény szerzetesek 1307. 
egy genuai házra tettek szert s 1308. 
templomot építettek ott, melyet szent 
Bertalannak szenteltek. Erről kapták 
azután a b. nevet. V. Kelemen meg
engedte, hogy az istentiszteletet ör
mény rítus szerint végezzék. Ekkor 
szorosabban fűződtek a római egyház
hoz s VI. Incze 1356. megerősítette 
rendjüket, melyet azonban X. Incze 
1650. ismét feloszlatott. A b. nevet 
viseli a Holzhauser Bertalan (mh.
1658.) salzburgi kanonok által 1640. 
szervezett s a pápától 1680. meg
erősített társulat is, melybe világi 
papok azzal a czéllal állottak be, 
hogy elősegítsék jó prédikátorok és 
lelkipásztorok képzését. A püspökök 
és a pápai nuntius pártfogása alatt 
nemcsak Németországban terjedt el 
a társulat, hanem Magyar-, Spanyol- 
és Lengyelországban is. A 17. század 
végén egészen megszűnt.

Bartók György, bölcsészet- 
doktor, ref. lelkész, szül. 1845. Mál
náson (Háromszékm.). Tanulmányait 
Nagyenyeden végezte. Egy évig köz- 
tanitó volt, azután 1872. külföldre 
ment s 1874. a tübingai egyetemen 
bölcsészetdoktori czimet nyert.Ugyanez 
év őszén hazajővén, az erdélyi püs-
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pök titkára lett s a kolozsvári egye
temen csakhamar magántanári ké
pesítést szerzett a bölcsészetből. 1876. 
Nagyenyedre lelkésznek választották 
s itt 1889-től egyúttal mint helyettes 
tanár a theol. akadémián is mű
ködött. 1892. Szászvárosra ment 
az ottani egyház második lelkészéül. 
Kisebb tanulmányai és czikkei az 
Egyli. Reformban, az Erdélyi Prot. 
Közlönyben és a Prot Egyh. és Isk. 
Lapban jelentek meg. Nagyobb dol
gozatai : 1. Bodola Sámuel élete (a 
Nagy papok életrajzában) Budapest,
1877. 2. Az erkölcsi élet legfőbb 
kérdései (a „Tájékozás az újabb theo- 
logia körében“ ez. könyvben) U. o.,
1880. Kéziratban: Lessings philoso- 
sophische und religiöse Grundanschau- 
ung. Szerkesztette az Egyh. és Isk. 
Szemlét (1876 — 1883.). Sajtó alá 
rendezte Mihályi Károly prédikácziói- 
nak II. kötetét.

B a ru c h  ( =  az áldott), Néria 
fia, Jeremiás próféta barátja és társa, 
ki lemásolta ennek profécziáit. Jeru
zsálemnek Nebukadnezár/ általi fel - 
dulatása után egy ideig még Palesz
tinában maradt, később pedig a pró
fétával Egyptomba ment. A róla ne
vezett apokrifus könyv a Jeremiás 
és Josepbus Flavius hitelre méltó el
beszélésével ellentétben babyloni időzé
séről beszél s minden bizonynyal ké
sőbb keletkezett a Dániel könyvénél. 
Vitás kérdés, hogy vájjon héberül 
vagy görögül volt-e eredetileg Írva ? 
A mostani bibliakiadásokban a B. 
könyvéhez VÍ. rész gyanánt egy le
vél van csatolva, melyet állítólag 
Jeremiás irt a babyloni foglyokhoz 
a bálványimádás ellen. V. ö. Kneu- 
cker: Das Bucii B. (1879.) 

B a s ilia n u so k ,
diek.

Basilides, 1 2 0 -  130. körül 
Alexandriában tanító gnostikus, aki
től Irenaeus egy emanatistico-dualis-

ticus, Hippolytus pedig egy evoluti- 
onistico-monisticus rendszert tartott 
emlékezetben. Kétséges, hogy melyik 
az eredeti? Az ő és fia, Izidor ira
taiból csak kevés töredék maradt 
fenn. Későbbi követői, a pseudobasi- 
lidianusok erkölcsi elfajulásukról és 
phantastikus babonáikról s varázslá
sukról ismeretesek, melylyel az abra- 
xas szó is összefüggésben *van. V. ö. 
Hilgenfeld: Die Ketzergesch. des 
Urcliristentums 1884.

Basilius (Szent), 1. Vazul 
(Szent).

Basilius István, unit. lelkész, 
szül. 1524 táján Kolozsvártt. 1549. 
külföldre ment, hol főleg Wittenberg- 
ben (jul. 22-étől) tanult. 1555. se
gédtanár, 1557. igazgató lett a ko
lozsvári prot. iskolában, 15 62. meg
bízták a beteg Egri Lukács lelkész 
helyettesítésével. 1564. Tordára vagy 
Rettegre ment papnak. 1566. a ko
lozsvári magyar egyház lelkésze lett 
s mint ilyen a Dávid Ferencz anti- 
trinitarius elveit maga is hirdetni 
kezdte, a templomban épen úgy, 
mint az iskolában, hol szintén taní
tott. 1567. Tordát és a székelyföld 
több egyházát unitáriussá tette. Jelen 
volt a gyulafehérvári (1568.) és a 
nagyváradi disputatión. Azután a ti
szántúli részeken terjesztvén az uni- 
tarismust, rövid időn kilencz unit. egy
házat alapított s előidézője volt a 
békési disputatiónak, mely után ott 
is maradt papnak. Innen 1572. körül 
Belényesre ment át, hol két évig 
működött, de végül ismét kolozsvári 
pap lett, hol 1578. esperesi tisztsé
get is viselt. A Dávid elitéltetésc 
miatt saját hitfeleikre felingerült ma
gyarországi unitáriusok lecsillapítása 
végett 1580. ismét ellátogatott az 
alföldre, de czélját nem tudta elérni. 
1587. ápr. még kolozsvári pap volt. 
Munkái: 1. Egynéhány kérdések a 
keresztyéni igaz hitről. Albae Júliáé



15G8. 2. Az apostoli credónak rövid 
magyarázatja. Gyulafehérvár, 1568.
3. Confessio de deo patre. de Jesu 
Christo, spiritu sancto liungarice 
((Jzeglédi György és Károlyi Péter 
„Az egész világon való keresztyének
nek vallásoku ez. könyvökben.) Deb- 
reczen, 1569. 4 Themata sive pro- 
positiones pro defensione innovationis. 
Claudiopoli, 1 587. Kéziratban is ma
radt fenn néhány, és pedig jelenté
keny munkája.

B a s i r e  (Basirius) Izsák, vál
tozatos életpályáju anglikán bittudós, 
theol. doktor, szül Rouenban, Franczia- 
országban 1607. Előbb Rotterdam
ban, majd Leidenben tanult, honnan 
Angliába menvén, I. Károly király 
által 1636. udvari káplánná nevezte
tett ki. Később EaglesclifFben, azu
tán Stanbopeban volt pap, s mint 
ilyen, egyszersmind durhami praeben- 
darius lett. Az I. Károly ellen ki
tört forradalom idején 1647.akirály 
iránti hűsége és episkopalis irányzata 
miatt el kelle hagynia uj hazáját, 
Külföldi bolyongásai közben, miután 
különféle foglalkozásokat folytatva, 
Európának több országában megfor
dult, 1653. Konstantinápolyba került, 
hol a galatai reformátusok lelkésze 
lett. Itt ismerkedett meg Barcsay 
Ákossal, ki Erdély a'dóját vitte a 
szultánhoz. Ennek közbenjárására hív
ta meg II. Rákóczy György a gyula- 
fehérvári collegium tanárául még
1654., de állását csak Bisterfeld 
közbejött halála után, 1655. márcz. 
foglalhatta el. Tanári hivatalát buz
galommal, de csekély sikerrel tölté 
he. 1656. egy lengyel jezsuitával theol. 
vitát állott ki. A collegium újjászer
vezése felől tervet készített. Miként 
előde, úgy ő is kiváló szerepet ját
szott a politikai életben. Mint a fe
jedelemnek tántoríthatatlan hive és 
bizalmas tanácsadója, annak megbízá
sából több fontos politikai iratot fo

galmazott; igy például a Barcsay t 
pártoló Betlilen János Innocentia 
Transsylvaniae ez. müvére irt válasz 
is az ő müve. Angolországból való 
elűzetésének keserű emlékei arra In
dították, hogy a magyar ref. egy
házban mindinkább terjedő presbyteria- 
nus elvek ellen nyíltan kikeljen. Hogy 
Apáczainak el kellett hagynia Gyula- 
fehérvárt, eredetileg egyedül neki 
tulajdonítható. Ezzel tartott nyilvá
nos vitatkozása után tollal is folyt 
köztök a harcz, de egymás ellen irt 
műveik nem jelentek meg. A pres- 
byterianusok az 1656. évi marosvá
sárhelyi zsinaton heves támadást in
téztek ellene, ám a többség mégis 
őt választá a zsinat elnökévé. Rá
kóczy bukása őt is bujdosóvá tette ; 
ennek halála után nem is sokáig 
maradt Magyarországon. Az egyre 
növekedő zavarok láttára 1661. szá
mos ingóságát meg kéziratait is hátra
hagyva, újra Angliába ment, hol II. 
Károly visszahelyezte előbbi hivata
lába. Mh. 1676. okt. 12. Theol. 
működése kevés becsű, de magyar 
prot. egyháztört. szempontból érde
kesek ama müvei, melyeket gyula- 
fehérvári tanárságában irt s amelyek 
közűi a köv. kettő ki is nyomatott:
1. Congratulatio publica... Albae 
Júliáé, 1656. 2. Triumvirátus, sive 
Calvinus, Beza et Zanchius pro epis- 
copatu U. o. 1656.

Basuage (olv. bánázs) Jakab, 
szül. 1653. Rouenban, hol prédiká
tor lett. A nantesi edictum meg
szüntetése folytán 1685. elüzetvén, 
előbb Rotterdamban, 1709.-től pedig 
Hágában volt lelkész. A holland tar
tományok történetirójokká nevezték 
ki s oly nagy tekintélynek örvendett, 
hogy még a franczia kormány is ki
kérte tanácsát. Mh. 1723. Mint irót, 
kivált p  egyháztörténet terén alapos 
kutfőtauulmány és önálló Ítélet jel
lemzik. Bossuet-nek az egyháztörté-
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net felőli felfogása ellen irányzott mü
vébe, a „Histoire de Téglise depuis 
Jésus Christ jusqu’aprésent“ (I. kiad. 
1G99.) czimübe a korábban írott 
„Ilistoire de la religion des églises 
reforméesl‘(1690.) is bele van foglalva.
V. ö. Maiikét: Jacques B. (1881).

B asnagtt Sámuel, az előbbi
nek rokona, szül. 1638. Bayeux-ben, 
hol lelkész lett. A nantesi edictum 
visszavonása őt is kiűzé hazájából. 
Hollandiába menekült, ahol 1721. mint 
zutpheni prédikátor halt meg. Müvei: 
„Exercitationes historico-criticae de
77

rebus sacris et ecclesiasticisu (I. kiad. 
1692.) és „Annales politico-ecclesi- 
asticitt (1706.) Baronius ellen van
nak intézve s az irály erejével és 
szépségével tűnnek ki.

Bassermann Henrik, német 
prot. theologus, szül. 1849. jul. 12. 
Majna-Frankfurtban. Tanulmányait be
fejezvén, 1873. segédlelkésznek ment 
Arolsenbe. 1876. a gyakorlati tlieo- 
logiának rendkívüli, 1880. rendes ta
nára lett Heidelbergben. Több, szak
jába vágó jeles müvet (horailetikát
1885., liturgikát 1888.) irt s 187-9. 
óta egyik szerkesztője a Majua-Frank- 
furtban megjelenő „Zeitschrift für 
prakt. Theologiew-nak.

Bátai B .  György id.,ref. lelkész, 
1644. okt. 18. iratkozott be a 
franekeri egyetemre. Haza jővén, Ko
lozsvárt iskola-igazgató, később pe
dig pap lett. E hivatalában 13 évig 
működött, azután a II. Rákóczy 
György által okozott zavaros idők 
alatt elhagyván állomását, 1663. 
táján Zilahra ment lelkésznek s itt 
hall meg 1672. Apáczai Cseri János
nak elvi és személyes ellensége volt, 
Apafi Mihálynál azonban kedvesség
ben állott. Munkái: 1. De divini- 
tate Jesu Christi. Franequerae. 2. 
Az Jsten kegyelmében levő ember 
megismeréséről. Szeben, 1665. 3. Az 
istenfélő ember könyörgésére való

választétel. U. o., 1665. 4. Lelki 
próbakő. U. o., 1666. 5. Választot
tak tárgya. U. o. 1666.

Bátai György ifj., az előbbi
nek fia, ref. lelkész, szül. 1662. Ko
lozsvárt, ahol tanulmányait is végezte.
1684. collegiumi senior lett. Majd 
külföldre menvén, 1685. okt. 24 irat
kozott be Franekerben; innen 1687. 
jul. 30. Leidenbe ment, hol philo- 
sophiát és theologiát hallgatott, azon
ban csakhamar ismét visszament az 
előbbi egyetemre. 1689. nov. 13. az 
odera-frankfurti egyetem hallgatója 
lett, honnan a következő évben haza
jővén, 1691. kolozsvári pappá vá
lasztatott. Mh. 1698. szept. 11. 
Müvei: 1. De principibus ecclesiae 
veteris testamenti. Franequerae, 1686.
2. Disputatio theologiae naturális et 
principiorum ejus brevem delineatio- 
nemexhibens. U. o. 1688. 3. De agno 
paschali verő Christi typo (I—III. r.) 
U. o., 1689. 4. Halotti beszéd
Kendeffy János felett 1694. (Utolsó 
tisztesség . . .) Kolozsvár, 1697. — 
Üdvözlő verset irt Felfalusi József 
„De innata dei idea“ ez. értekezéséhez 
(Franeker, 1689.) és halotti verset 
Pataki István emlékére (1693.).

Báthori G. Mihály ref. lel
kész, szül. 1631. Tanult Debreczenben, 
azután 1652. Utrechtben, 1653. márcz. 
9-től Leidenben és jul. 13.-tól Fra
nekerben, honnan a következő évben 
hazájába visszajővén, előbb patronusa, 
Rhédei Ferencz udvari papja, később 
szentjóbi, azután huszti lelkész lett, 
de 1660. elején Debreczenben már 
mint odavaló pap prédikált. Még 
1668. is ott volt, de további sorsa 
ismeretlen. 1658. jan. Szász-Med- 
gyesen az ország rendéinek több
ször tartott egyh. beszédet. Munkái:
1. De potentia s. seripturae. Lugd. 
Batav., 1653. 2. De SS. Litterarum 
auctoritate. U. o., 1653. 3. De cle- 
mentia. Franquerae, 1654. 4. 7 De



rerum differentiis. U. o. 1654. 5. 
De divina providentia. U. o. 1654.
6. Hangos trombita. Debreczen, 1664.
7. Halotti prédikáczió gr. Rhédei 
László felett. U. o., 1664.

Báthory Gábor .id., theol. 
doktor, dunamelléki ref. püspök, szül. 
1755. jan. 26. Solton. Tanult 1768.-tól 
Kecskeméten, majd Debreczenben, hon
nan németországi és svájezi egyete
mekre ment, melyeken karmadfél évet 
töltött. Hazájába ^visszatérvén, előbb 
a tassi, három év múlva pedig a 
dunapataji egyház hivta meg lelkész
nek. 1796. pesti pap és egyházker. 
aljegyző lett. 1806. a pesti egyház
megye alesperesévé, 1808. egyházker. 
főjegyzővé, 1814. püspökké választa
tott. Ritka erélylyel és buzgósággal töl
tötte be mindenik állását, különösen 
az utolsót. Nevezetes püspöki látoga
tást végzett kerületében 1817— 1819. 
Az ő buzgólkodása folytán épült 1830. 
a pesti templom. Az 1838. árvíz 
után lemondott lelkészi állásáról s 
Nagykörösre Gábor fiához költözött 
s ott halt meg 1842. febr. 12. „Az 
evangéliumi keresztyén tolerantia“ és 
„Lehet-e, van-e egyedül üdvözítő ek
lézsia . . ez. a. 1822. kiadott prédi- 
kácziói ellen, számos kath. iró szállt 
síkra s azoknak a nyomán indultak meg 
azon eszmecserék, melyeket Guzmics 
Izidor, Vámosi Pap István, Szikszai 
Benjámin stb. a katholikusok és pro
testánsok uniója felett irodalmi téren 
folytattak. Kiadta a nagyváradi bibliát 
némi javítással. Egyéb müvei: Alkalmi 
beszédek a Tormássy János, Tóth 
Ferencz. és a saját püspöki beikta
tásán, az I. Ferencz győzelméért tar
tott örömünnepen, továbbá a gr. Teleki 
József, Beleznay Ferencz, S. Szabó 
Sámuel, Gyürky István, Darvas Fe
rencz, br. Prónay Lajosné gr. War- 
tensleben Katalin, Cseh-Szombatki 
József, Puky Simonné Borbély Bor
bála és Gyürky Pálné Bay Francziska

temetésén; ugyancsak halotti beszé
dek két kötetben e czimmel: Emléke
zet-kövekkel megrakott temető-kert. 
(Pest, 1820 —1821.) végül a következő 
egyli. beszédek: „A keresztyén vallás 
igazságának megmutatása14 (1807.). 
„Az ur Istennek tetsző evangéliumi 
szolgálat“ (1816.). Kéziratban szintén 
igen sok prédikácziója és egyéb müve 
is maradt.

Báthory Gábor ifj., az előbbi
nek fia, dunamelléki ref. helyettes 
püspök, szül. Pesten 1798. jan. 27. 
Tanult Pesten, 1812 — 1820. Debre- 
czeuben, azután Bécsben. 1823. duna- 
szentgyörgyi, 1824. fülöpszállási, 
1835. nagykörösi lelkész lett. 1824. az 
egyházkerület tanácsbiróvá, 1829. al
jegyzővé választotta. 1830. ország
gyűlési pap volt. 1836. a kecskeméti 
egyházmegyének, 1847. az egyház- 
kerületnek lett főjegyzője, amannak 
közben főesperese s mint legrégibb 
esperes 1854— 1859. helyettes püspök 
volt. A pátensügyben erélytelenségé- 
ből eredt tévedése miatt kénytelen 
volt visszavonulni az egyh. élettől.
1860. ápr. cs. és kir. miniszteri ta
nácsossá neveztetett ki, de már egy 
év múlva nyugalomba lépett. Mh. 
1872. nov. 2. Budán. Különböző 
kiadványok több prédikáczióját kö
zölték, továbbá külön füzetekben meg
jelentek ama beszédei, melyeket József 
nádor emlékére és Polgár Mihály 
temetésén tartott.

Báthory Zsófia, a fejedelem
séget viselt somlyói B. család tagja, 
B. András és Zakrzeska Anna leánya, 
szül. 1629. 1643. febr. 3. felesége 
lett ifj. Rákóczy Györgynek. Az öreg 
fejedelem kívánságára a kath. val
lásról áttért reformátusnak, habár 
szivében örökké hű maradt előbbi 
felekezetéhez s ezt ipja halála után 
nem is igen titkolta, férje halála 
után pedig nyíltan kath. lett, fiával
I. Rákóczy Ferenczczel együtt. Ma
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gyarországi birtokaira költözvén, ud
varában otthont találtak a jezsuiták 
s ezek voltak a legbizalmasabb em
berei. A Rákóczy-birtokokon lakó 
nagyszámú protestánsokat hevesen ül
dözte, papjaikat elkergette s helyettök 
jezsuitákat küldött. Fanatisrausát leg
inkább a sárospataki kollégium erezte 
meg, melyet összes jövedelmétől s 
épületeitől megfosztván, tanárait s 
hallgatóit előzte. Idővel folyvást nőtt 
vallásosb uzgalma s ezzel együtt üldö
zési szenvedélye is. Később teljesen 
egy Kiss Imre nevű jezsuitának ke
rülvén hatalmába, 1676. a jezsuiták 
számára Kassán templomot emelt. 
Birtokairól utóbb már nemcsak a 
papokat, hanem a prot. híveket is 
kezdte elűzetni s e miatt menyével, 
Zrínyi Ilonával is összetűzött, ki 
noha maga is katholikus volt, eny
hébb bánásmódot ajánlott a jobbágyok
kal szemben. Buzgóságának maradandó 
jeléül egy imakönyvet irt, mely a
18. században nyomtatásban is meg
jelent. V. ö. //. Kiss Kálmán: B. Xs. 
(Czelder Figyelője. 1879.)

Batizi András, magyar refor
mátor és vallásos költő, valószínűleg 
Batizon (Szathmárm.) szül. 1510. 
körül. Tanítója, Gálszécsi István ha
tása alatt a reformáczió hívévé lévén, 
már 1530. mint kassai tanító kez
dett prot. egyli. énekeket készítni, 
melyekhez a zenét is ő szerezte. 
Később Sátoraljaujhelytt és Szikszón 
is hivat iloskodott, amint némely kútfő 
állítja róla. 1542. márcz. 10. a wit
tenbergi egyetemre iratkozott be. Visz- 
szatérte után tokaji lelkész lett s e 
minőségében volt jelen az 1545. évi 
erdődi zsinaton is. A legelső magyar 
katechismusok egyikének a szerzője. 
Ez először 1542. — 45. közt jelent 
meg. Második kiadása!„Keresztyéni tu
dományról való könyvecske “ (Krakkó, 
1550.), a harmadik „Catechismusu 
(Kolozsvár, 1555 ) czimet visel. Több
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bibliai verses elbeszélést és egyli. 
éneket irt, melyek legújabban mind
annyian a Régi Magyar Költők Tára
II. kötetében vannak kiadva.

Bat-Kol (héberül =  a hang 
leánya), igy nevezi a talmudi tlieo- 
logia a kijelentésnek azt a fokát, 
mely a Maiakiással véget ért pró
fétai korszak után már csak feltéte
lesen és pedig bizonyos égi hangok
nak időnként bekövetkező közvetlen 
érintése által történik.

B á t o r k e s z i  Szegi .lános, előbb 
ref., azután kath. theologus, szül. 
1645. Bátorkesziben. Iskoláit Komá
romban végezte s c város ref. egyhá
zának költségén külföldön is járt, hol 
előbb a groningeni, 1671. ápr. 16-tól 
a leideni egyetem hallgatója volt. 
Innen 1672. tért hazájába, hol a pro
testánsok üldözése épen e tájban érvén 
el a tetőfokot, jónak látta az elől 
a kath. egyházba menekülni s kis- 
pap lett a bécsi Pázmáneumban. Pár 
évvel később mh. Cscpregen. Munkái: 
1. Oapita catechetica rcligionis chris- 
tianae pro catechumenis hebraeorum 
adultis. Groningen, 1670. körül 2. 
Szőlőgerezd. Bécs, 1675. Az előbbi 
prot. szellemű munka, mig a második 
kath. irányú polemikus mü. Ennek 
czimlapján valódi neve mellett, Lajos
nak is írja magát, ami talán bérma- 
neve lehetett.

Batthyány Ignácz gr., róm. 
kath. püspök, szül. 1741 .jum 30. Né- 
raetujváron. Fölszenteltetése után nem
sokára egri kanonok, 1780. erdélyi 
püspök lett. A magyar kath. egyh. törvé
nyek általa összeállított gyűjteménye, 
a „Leges Ecclesiasticae Regni llun- 
gariae“ nagybecsű forrásmunka. A II. 
József reformjai által előidézett egyh. 
mozgalmakban részt vett ugyan, de 
az állami hatalommal egyenes össze
ütközésbe nem jutott. Az 1790 — 91. 
országgyűlés vallásügyi tárgyalásaiban 
kath. részről egyike volt a vezérfér-
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fiáknak s irodalmi téren is fejtegette 
nézeteit. Legmaradandóbb emléke mű
ködésének a róla nevezett gyulafehér
vári nagy könyvtár. Az erdélyi püspök 
számára némely általa kívánt külön
leges jogoknak röpiratban is védel
mére kelt s általában szorgalmas írói 
munkásságot fejtett ki Mh. 1798. 
nov. 17. Kolozsvárit.

Baudissin Vilmos Frigyes 
Farkas gr., német ev. theologus, szül. 
1847. szept. 26. Sophienhofban (Kiél 
mellett) 1874. licentiatus lett s 1876. 
Strassburgba hivatott, hol 1880. 
rendes tanár lett. Innen a köv. évben 
Marburgba ment. Számos müve közűi 
a kiválóbbak : Studien zűr semitischen 
Religionsgeschichte (1876 — 78.) és 
Dic Gesch. des alttestamentlichen 
Pricstertumes (1889.). Sok czikket 
irt a Iierzog-féle theol. Realencyklo- 
paediába.

Bauer Brúnó, az újkor leg
merészebb bibliai kritikusa,Jszül 1809. 
szept. 9. Eisenbergben, Szász-Altén - 
burg herczegségben. A berlini egye
tem hallgatója volt s 1834. ezen 
képesíttette magát licentiatusnak is. 
Mint a .bonni egyetem m. tanára 
adta ki az evangéliumokról, külön a 
János-féléró'l (1840.) és külön a syn- 
optikusokról (1841 —42.) Írott mü
veit. Miután 1842. megvonták tőle 
az előadási jogot, egy „Allgemeine 
Literaturzeitungu- ot alapított. Későbbi 
theol. müveiben aztán már nemcsak 
az evangéliumokat (1850 — 52.), ha
nem a páli leveleket (1850— 52.) és 
az apostolok cselekédeteinek könyvét 
(1850.) is tagadó kritikája alá vette.
1882. ápr 15. bekövetkezett haláláig, 
a mellett, hogy szorgalmas hírlapírói 
munkásságot fejtett ki, még számos 
müvet irt, főleg az ős egyházra vo
natkozólag. A tübingai iskolától, mely
nek resultatumait az összes páli leve
leké megítélésére átvitte, mindinkább 
elidegenedett. Strauss-szal ellenkezőleg

a keresztyénséget egyedül és egészen 
a római császárságnak stoikus* és 
alexandriai philosophiával telített köz- 
szelleméből származtatja s főleg Seueca 
hatásának tulajdonítja.

Bauhofer János György^ cv. 
esperes, szül. Sopronban 1806. Ta
nulmányait szülővárosában és Bécs- 
ben végezte. 1828. soproni segéd
lelkész lett, de már 1829. febr. lel- 
készszé választotta a somorjai egyház. 
Mária Dorottya foherczegnő, József 
nádor neje. 1844 budavári ev lel
készül hívta meg, hol később esperesi 
tisztet is viselt. A pesti prot árvaház 
megalapításában tevékeny részt vett. 
A pátens elfogadása érdekében szóval 
és tollal buzgón harczolt. Nagy mun
kásságot fejtett ki irodalmi téren. 
Mh. 1864. jul. 14. Munkái amaz 
egyh. beszédeken kivűl, melyeket Sop
ronból való kibucsuzásakor, I. Ferencz 
emlékezetére, hét kath. áttérésekor, 
Budára való beköszöntésekor, Mária 
Dorottya temetésén, továbbá egy pün- 
kösti és egy közönséges alkalommal 
(„Was ist Wahrheit?u) tartott, — 
két magyar nyelvű káté, melyek egyi
két a Luther kis kátéja nyomán dol
gozta ki és a következő tud. irányú 
müvek : 1. Kísérlet az ujtestamentom- 
nak isteni tekintélyéről. (Bogue után 
angolból.) Pest, 1848. 2. Gesch. dér 
evang. Kirche in Ungarn. Berlin, 1859. 
(Névtelenül. Merle d’ Aubigné irt hozzá 
előszót. Több idegen nyelvre is le 
van fordítva.) 3. Az összpontosító 
főelv a prot. egyház kormányzatában. 
Pest, 1857. 4. Ansichten und Zeug- 
nisse hervorragender Manner über die 
alté Verfassung und Yerwaltung dér 
prot. Kirche in Ungarn. U. o. 1860. 
5. Nyílt levél a magyarhoni két evang. 
liitv. egyházhoz (Németül is.) U. o., 
1860. 6. Fölhívás a meg nem tér) 
emberekhez. (Baxter után angolból. 
Rozsnyó, év. n. (II.kiad.Bpest, 1882. ) 
— Ó indította meg Magyarországo n
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az első német prot. folyóiratot „Dér 
evangelische Christw cziruen, mely
1848. máj.—decz. hónapokban je 
lent meg.

B a u m g a r tBálint unit. lelkész, 
szül. Mernél porosz városban 1610. 
máj. 5. 1627. Königsbergbc ment, * 
hol 1634. a szépmüvészetek és böl
csészet magistere lett s ugyanott
bölcsészeti előadásokat tartotty Később

•

a leideni egyetemre ment, hol 1639. 
végezte tanulmányait. Ezután Rcgcns- 
burgba jutott, hol — jóllehet 1640. 
nyilvánosan megtagadta Socinus téte
leit — nemsokára mégis azokhoz 
csatlakozott. Lengyelországba költö
zött s ott a lunklavicei iskola 
igazgatója lett. 1648. máj. a kolozs
vári unit. egyház hívta meg igazga
tóul, 1655. pedig német lelkészszé 
választotta. 1661. első pappá lett 
Mh. 1672. jun. 12. Munkái- 1. Ora- 
tio revocatoria, habita Regiomonte
1640. 2. Oratio in funere A. Csa
nádi. 1651. 3. Concionis occasione 
loci Gén. I. 26. habitae confutatio. 
1667. 4. Oratio funebris in honorem 
F. Jármi. 1651. 5. Diaphonia seu 
diversitas confessionum ref. et unit.

• Q

1667. (Magyarra ford. Pauli István, 
kolozsvári tanár). Számos müve maradt 
kéziratban, sőt a 3. és 4. számúról 
sem bizonyos, hogy megjelentek nyom
tatásban. V. ö. Jakab E lek: B. B. 
élet- és jellemrajza (Kér. Magv. 1888.).

Baumgarten Mihály, német 
ev. theologus, szül. 1812. márcz. 25. 
Hascldorfban. 1832.-től a kiéli egye 
temen tanult. 1839. u. o. licentiatus, 
1846. schleswigi lelkész, 1850. theol. 
rendes tanár lett Rostockban. Szigo
rúan biblikus hite mellett- is mint a 
hierarchiának ellensége nemsokára ösz- 
szeütközésbe jutott az egyházi fő 
tanácscsal. Miután egy lelkészi érte
kezleten a vasárnapra vonatkozó szer
tartási törvények alaptételei ellen kelt 
ki s vizsgálati kérdésül egyszer egé
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szen jóhiszemüleg azt ttízé ki, hogy 
a szentirásból igazolható-e a forrada
lom, 1856. a theol. vizsgáló-bizott
ságból, 1858. pedig állásából is el
bocsáttatott. Ezután is Rostockban 
tartózkodván, élőszóval és írásban 
fáradhatlanul küzdött a német ev. 
egyház újjáalakítása érdekében s a 
Prot. Egyletben 1877.-ig fő képvise
lője volt a biblikus iránynak. A Luther- 
jubilaeum alkalmával állása vissza
nyerése végett kérést intézett az 
egyetemi tanácshoz, úgyszintén a nagy- 
herczeghez is, de siker nélkül. Mh.
1889. jul. 21. Müvei közt nem egy 
becses van.

B a u r Ferdinand Keresztély, a 
róla nevezett theol. iskola alapítója, 
szül. 1792. jun. 21. Schmidenben 
Stuttgart mellett. 1817. tanár lett a 
blaubeureni theol. seminariumban, 
1826. pedig a tübingai egyetem theol. 
fakultásán. Itt halt meg 1860. decz. 2. 
„Symbolik und Mythologie oder die 
Naturreligion des Altertumsu (3 k. 
1824.— 25.) ez. müvében korszakot 
alkotva mutatá ki a dogmatörténet, 
az egyh. symbolika és a bibliai kritika 
körét. Schleiermacher álláspontján volt 
eleinte, de már a manichaeismusról 
(1831.) és gnosisról (1835.) Írott 
müveivel a hegeli iskolához csatlako
zott. Történelmi kutatásaival a dogma
történet mezején érte el legfényesebb 
sikereit, különösen „Lehrbueh dér 
christlichen Dogmengesch.“ (III. kiad. 
1867.) ez. müvével. Ezzel rokon 
működési tere a symbolika volt. A 
Möliler „Symboliku-ja ellenében meg- 
védelmezé az ev. egyház tanfogalmát 
(Dér Gegensatz des Katholicismus und 
Protestantismus. II. kiad. 1836.). 
Előszeretettel buvárolta végül a ke- 
resztyénség őskorát. Ahol az apostoli 
korban előbb csak békét és egységet 
láttak, ott ő ellentétes irányok közti 
harezot törekedett kimutatni, még 
pedig a zsidó törvényszerű Messiás-hit
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és a törvénytől mentes világvallásnak 
Páltól megállapított alapelve közt. 
Abból az ellentétből, amelyben e két 
irány másfélszáz évig egymással állott, 
azután a kath. egyház fejlődött k i ; 
az egyházalkotó folyamat emlékeiül 
keletkeztek az újszövetségi iratok, 
többnyire a 2. században. A 70. év 
előtt mint hiteles iratok csak a Pál 
négy nagyobb levele s a Jelenések 
könyve léteztek. Az apostolok csele
kedeteinek könyvére s a páli levelekre 
vonatkozó kutatásait „ Paulus, dér 
Apostel Jesu Christi“ (II. kiad 1867.) 
ez. müvében foglalta össze, az evan
géliumi hagyományokat illető tanul
mányai viszont „Kritisclien Unter- 
suchungen über die kanonischen Evan-- 
gelien“ (1847 ) czimmel jelentek meg 
A B. és tanítványai: Zeller, Schwegler, 
Köstlin és Ililgenfeld által követett 
kritikai irányt, melynek orgánuma 
„Theol. Jahrbücher“ ez. a. 1842.— 57. 
jelent meg, tübingai iskolának nevezik 
Teljesen uj ösvényt tört ez az iskola 
az őskeresztyénség ismeretéhez s jól
lehet sok ponton megtámadható, de 
már csak azért is korszakalkotó, mivel 
c téren ez alkalmazta először a tör
ténettudománynak általánosan kötelező 
törvényeit. Kutatásainak eredményeit 
B. a köv. müvekbe foglalta: Az ős
keresztyénség történelme (Az 1863. 
évi III. kiad. után ford. Dósa D. és 
Jeskó L.). Bpest, 1875.; A kér. 
egyház a IV. V. YI. századokban 
(Az 1863. évi II. kiad. után ford. 
Keresztúri Sándor név alatt Kovács 
Albert). U. o. 1879.; A középkori 
kér. egyház (Az 1869. évi II. kiad. 
után ford. dr. Kovács Ödön). U. o. 
1883 ; Kirchengesch. dér neueren 
Zeit (1863.) és Kirchengesch. des
19. Jahrhunderts (II. kiad. 1877.). 
V. ö. Heringa: F. Chr. B. (1869.)

Baxter Richárd, angol non- 
conformista theologus. Született 1615. 
nov. 12. Rowtonban. Egy ideig pap

1 volt Kidderminsterben s mint tábori 
lelkész is működött 1642-től. A se
regtől 1649. tért haza. 1662-ben 
elveszte állását Kidderminsterben az 
uniformitási akta folytán, de 1672-ben 
a türelmi parancs után, újra nyert 
állást, és pedig mint londoni prédi
kátor. Mint előkelő non-conformista 
lelkész fogságot is szenvedett. Mh. 
1691. Azt az eszményképet, melyet 
„Az ev. lelkipásztorcí ez. iratában 
állított fel. lehetőleg megközelíteni 
iparkodott. Ismert müve még a „Szen
tek örök nyugalma “ és a „Fölhívás 
a meg nem tért emberekhezw. mely
ből egy év alatt 20000 példány 
fogyott el s amely magyarul is 
megjelent Bauhofer J. Gy. fordítá
sában (II. kiad. 1882.). A kegyelmi 
végzés kérdésében Amyrault köve
tője Összes müvei 1847. jelentek meg 
Londonban négy kötetben Önéletraj
zot is irt, mely „Reliquiae Baxteria- 
naeu ez. 1696. látott napvilágot. V. ö. 
Bogle: R. B. (1883.) T.

Baxterianismus a neve
Baxterről Angliában az enyhébb kálvi- 
nismusnak, mely elfogadja ugyan né
melyeknek az üdvre való elválasztatá- 
sát, de elvet a kárhozatra vonatkozó 
minden előre elhatározást. T.

Bayle Péter, franczia bölcsész, 
szül. Languedoc Cárit nevű helysé
gében 1647. nov. 18. Ref.-nak szü
letett, de Toulouse-ban a jezsuitáktól 
nyervén oktatást, kath. lett. Azonban 
már másfél év múlva 1670. újra a ref. 
hitre tért. 1675. Sedanban, 1681. 
Rotterdamban bölcsészettanár lett. 
1693. állásától elmozdittatott s 1706. 
decz. 28. halt meg. Sokszor kikelt a 
kath. eretneküldöző szellem s általá
ban minden vallási elfogultság ellen. 
Védelmezte a meggyőződés független
ségét a dogmákkal szemben s ezért 
vádolták még prot. tudósok is azzal, 
hogy a keresztyénség, sőt általában 
a vallás megsemmisítésére törekszik.
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Mint az újkori skepticisrous képvi 
selője, jelentékeny befolyást gyakorolt 
a 18. század szellemi fejlődésére. V.ö. 
Feuerbach: Picrre 13 (II. kiad. 
1848.)

Bázeli compactaták, 1. Bá
zeli zsinat.

Bázeli disputatio, 1. Faréi.
B áze li h i tv a l lá s  néven a 

svájczi reformátusoknak két hitvallá
suk van, melyeknek elsejét valószí
nűleg Myconius Oswald dolgozta ki 
Oecolampadiusnak egy hitvallása után. 
Ez 1534. jan. 21. tétetett közzé. 
Minthogy 1537. Mülhausenben is 
elfogadták, olykor Confessio Mülliu- 
sana néven is fordul elő'. A második 
h. h azonos az első helvét hitval
lással (1. e.).

Bázeli magyar biblia (A)
1751. jelent meg Irahoff könyvárus 
kiadásában. Ötezer példány nyomatott 
belőle, melyek közül 2000-nek Szath- 
mári Pap István és Török Ferencz, 
Bázelben tanuló papjelöltek s a könyv 
correctorai, 3000-nek pedig a kiadó 
és Beck J. Kr. odavaló tlieol. tanár 
és dékán írták az előszavát, amazok 
magyarul, ezek latinul. A nevezett 
magyar ifjak a 2000 példány tulaj
donukba jutása iránt a kiadóval kö
tött szerződésüknek nem bírván meg
felelni, az ennek folytán szenvedett 
kárukért Beck tanárt okolták, kit a 
Török hazatérése után l^ap nyilvá
nosan is több erős váddal illetett. 
Beck a debreczeni tanári karhoz for
dult elégtételért, mit meg is nyert, 
amennyiben Pap végkép eltiltatott. a 
lelkészségtől Ugyancsak Bázelben még 
1764. és 1770. is megjelent a ma
gyar biblia.

Bázeli Miklós, a „szabad 
szellem fivérei és nővérei “ czimü 
rajongó szektának (1. e.) egyik leg
nevezetesebb alakja. Azt állitá, hogy 
Krisztus van őbenne s ő a Krisz
tusban, ezért mindenki eugedelmes
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kedjék neki s ekkor nem kell az 
egyháznak engedelmeskedni és min
denki visszanyeri az őseredeti ártat
lanság állapotát. Ilyféle tanokat hir
detett, mígnem az inquisitio két 
tanítványával, Jakabbal és Jánossal 
Bécsben megégettette 1393 és 1397. 
közt. V. ö Schmidt, Denifle és Déván 
róla szóló müveit. ' B-

Bázeli zsinat, az utolsó, 15. 
századbeli nagy egyházi gyűlés, me
lyen a reformátori szellem nem ke
véssé érvényesült. V. Márton pápa 
hívta össze, azonban már utódának 
IV. Jenőnek nevében nyitották meg 
1431. jul. 23. A pápa által kine
vezett elnök Cesai ini Julián bibornok 
a cseheket is meghívta a zsinat tár
gyalásaira a békés kiegyezés végett. 
Decz. 14. volt az első ülés, s már 
4 nap múlva megjelent a pápai bulla, 
mely a zsinatot költött ürügyek alatt 
feloszlatja s folytatását másfél év 
múlva Bolognába rendeli. A zsinati 
atyák azonban, a fejedelmek és püs
pökök támogatásával, második ülé
sükben (1432. febr. 13.) határozottan 
kimondották, hogy egy jogszerű egy
házi gyűlést senki még a pápa sem 
oszlathat fel. A harmadik ülésből 
(apr. 29.) felhívták a pápát, hogy a 
feloszlató bullát vonja vissza s három 
hónapon belül jelenjen meg a zsinaton. 
Hiába tiltakoztak a pápai követek, a 
zsinat mind jobban-jobban kiterjesztő 
jogait, sőt hatodik ülésében (decz. 18.) 
végső határidőt tűzött ki a pápának, 
melyre ha meg nem jő, leteszik. 
Jenőnek, kit a rómaiak is szoron
gattak, engedni kellett,s 1433 lebr. 14. 
megengedte, hogy a zsinat lovább is 
Bázelben ülésezzék. E közben a zsi
nati atyák czélszerü ügyrendet csinál
tak magoknak. Ezentúl nem nemzetek 
szerint szavaztak, mint Konstauzban, 
hanem minden nemzetből és rangfoko
zatból négy bizottság (hittani, békél
tető, reformáló és zsinati) alakult,



melyekben előkészítették a plenum 
tárgyalásait. A csehekkel való ki
egyezésre nagy buzgalommal igye
keztek Egy második, szelíd hangú 
meghívásra megjelentek ugyan a zsi
nat előtt a cseh követek 1433. jan , 
de a hosszas tárgyalások után is 
eredmény nélkül tértek vissza s csakis 
a zsinat követeinek sikerült nov. 30. 
az úgynevezett prágai (vagy bázeli) 
egyezséget (compactata) megkötni a 
husziták (1. e.) mérsékeltebb és
nagyobb pártjával, a kelyhesekkel 
(calixtini).

Az eddigi eredményektől fel
bátorítva, hozzá látott a zsinat a rég
óta köz óhajt képező alapos reform- 
munkához. Huszadik ülésében (1435. 
jan. 22.) szigorú rendszabályokat 
hozott a papok ágyastartása, az inter- 
dictum meggondolatlan kimondása és 
az alaptalan felebbezések ellen; 21-ik 
ülésében (jun. 9. az annatákat (1. e.) 
tiltotta el a simoniára kiszabott bün
tetés terhe alatt, A 23. ülésben 
(1436. márcz. 25.) pedig már a 
pápai szék és a bibornoki testület 
jogkörének szabályozásához fogott a 
zsinat. Ez a túlságos haladás azonban 
már visszahatást szült, s egy római 
párt alakult a zsinaton, annyival 
inkább, mert a főpapok a d’ Allemand 
Lajos bibornok által vezetett demokrata 
(franczia) párt túlsúlya miatt veszé
lyeztetve látták állásukat. A viszály 
a pápa és a zsinat közt akkor tört 
ki, mikor a görögök szóba hozták a 
róra. kath. egyházzal való egyesülést 
s az egyezkedés helyéül a pápa Fer- 
rarát, a zsinati párt Bázelt vagy 
Avignont óhajtotta Ezért a zsinat 
26. ülésében (1437. jul. 31 ) IV. 
Jenő pápát maga elé idézte s a 28. 
ülésben (okt. 1.) megkezdte ellene az 
eljárást; mire a pápa azzal felelt, 
Logy a bázeli zsinatot áttette Ferra- 
rába s meg is nyitotta 1438.jan. 8. 
Ezért a bázeli zsinat 31. ülésében
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(jan. 24.) a pápát állásától felfüg
gesztette. Ez volt egyúttal, az utolsó 
ülés, melyen még reformmunkát vé
geztek, mert a többi üléseket már a 
pápával való viszálykodás foglalta el. 
A fejedelmeknek érdekében állott 
egyfelől a bázeli reform-határozatokat 
országukban végrehajtani, másfelől az 
egyházi szakadást elkerülni. VI. Ká
roly franczia király a bourges-i 
pragmatica sanctio által (1. Gallica- 
nismus) 1438-ban a franczia egyház 
részére a bázeli reformhatározatokat 
elfogadta. Németország (bár semleges 
állást foglalt el a pápa és a zsinat 
közt) egy Mainzban 14 39. kiállított 
elfogadási okmányban, bár némi kor
látozással, szintén elfogadta a bá
zeli vívmányokat. A zsinat pedig 
elszántan haladt tovább a maga utján. 
A 34. ülésben (1439 jun 25.) heves 
viták után kimondta IV. Jenő le ételét 
s Amadeus savoyai herczegct választó 
meg pápává V. Bódog név alatt 
(nov. 5.). Az ellenpápát azonban 
csak Svájcz és Savoya ismerték cl. 
Maga a zsinat is éles ellentétbe jutott 
V. Bódoggal, mivel kölcsönösen csa
lódtak egymásban. Gyors lépésekkel 
közeledett a zsinat feloszlásához; 45. 
és utolsó ülésében (1443. máj. 16.) 
egy három éven belül összehívandó 
zsinat helyéül Lyont tűzte ki, mostani 
üléseit pedig nagyobb biztonság végett 
Lausanneba tette át. Ide azonban 
már igen kevesen mentek át az atyák 
közűi. A szakadásnak 1449-ben lett 
vége, amidőn a zsinat elfogadván 
V. Miklós pápa békebulláját, önként 
feloszlott. V. Bódog lemondott a pápa
ság! ól s bibornokságot nyert; a zsi
nati atyáknak is kegyesen megbocsá
tott a szent atya. így végződött az 
utolsó kísérlet, mely az egyházat az 
addigi alapokon akarta reformálni. 
S azt a csekélységet is, amit nyert 
általa Németország, elvesztette az 
1448-ban létrejött bécsi konkordátum
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által. Y. ö. Wessenbery: Die grossen 
Kirchenversammlungen des 15. u. 16 
Jahrhundcrts. (2. k. 1845.); Heféle: 
Konziliengeschichte (7. k. 1869.) ; 
Abert: Papst Eugen IV. (1885.); 
Pastor: Gesch. dér Pápste seit dér 
Ausgang des Mittelalters (1886). R.

Bazilika, 1. Építészet (Egyh ). 
Beatiíioatio, 1. Boldoggá

avatás.
Beauvais-i Vincze, egyete

mes képzettségű dominikánus, sz. 1194 
előtt. IX. Lajos király mint barátját 
s Fülöp herczegnek nevelőjét udva
rába vette. Ekkor irta „De institu- 
tione filiorum regionirau ez. munkáját 
Bámulatosan széleskörű tudományáról 
tanúskodik: „Speculum majus“ ez. 
munkája, melynek részei: Sp. naturale, 
doctrinale et históriaié. A Sp. morálé 
azonban — melyet szintén neki tu 
lajdonítanak — nem az ő müve. V. ö. 
Gass értekezését a Zeitschr. f. Kirchen- 
gcsch. 1877 — 78. évi folyamában. R.

Bec-i Lanfranc, canterbury-i 
érsek, született Páviában, ugyanitt 
jogtanár volt, majd átment Avranches-ba 
(Normandia) oly szándékkal, hogy egy 
világi tanintézetet alapít; rögtöni lelki 
változás miatt azonban a bec-i ko
lostorba lépett, melynek 1045— 66. 
priorja volt Töurs-i Berengarral (1 e.) 
nagy vitát folytatott a kenyér átvál
tozásának tana felett, melyet úgy 
zsinatokban, mint „Liber de cor- 
poré et sanguine domini“ müvé
ben védelmezett. 1066. a caeni 
István-zárda apátja lett, támogatta 
Ilóditó Vilmost angliai uralmának 
megszilárdításában, miért is a hálás 
király 1070. canterbury-i érsekké tette.
VII. Gergelylyel szemben is megőrizte 
önállóságát, amennyiben a pápa és 
király közötti viszályban az utóbbi 
mellé állott s nem engedelmeskedett 
a pápának, ki őt Rómába idézte. 
Meghalt 1089. május 28. Műveit 
kiadták Giles (1844—45, 2 kötet).

Migne (Patrologiae latinae T. CL.), 
V. ö. Charma (1850), Reuter(1875) 
és Crozals (1877) müveit. R.

Becket Tamás, a papuralom 
védője Angliában, 1119. körül szül. 
Londonban. Párisban tanult s azután 
Theobald, canterbury-i érsek udva
rába került. 1154. u. o. archidiakonus 
lett Mint ilyen, megnyerte II. Henrik 
szeretetét, ki őt birodalmi kanczcl- 
lárrá, 1162. pedig canterbury-i ér
sekké tette. Forduló pont volt ez a B. 
pályáján: a király monarchikus tö - 
rekvéseinek meghitt támaszából a 
hierarchia szószólója lett. B. ama 
czéljával, hogy a papságot a világi 
törvénykezés alól felszabadítsa, a ki
rály a régi szokást mint törvényt 
állítá szembe a clarendoni constitu- 
tiókban s midőn B. a pápa által 
hűségi esküjétől feloldatva ezeknek 
ellenszegült, hitszegőnek nyilvánítta
tott. Erre Francziaországba menekült, 
ahonnan a pápa oltalma alatt tovább 
folytatta a harezot. Csak 1170. jött 
létre megegyezés, amikor aztán B. 
mint ismét canterbury-i érsek tért 
vissza Angliába. Midőn pedig előbbi 
egyházi átkait ismét megujítá s három 
praelatust felfüggesztett, e szavakra 
fakadt a király: „Hát nincs e gyá
vák közt, kik kenyeremet eszik, egy 
sem, aki megszabadítson ettől a nyug
hatatlan paptól ?“ Kíséretéből négy 
nemes tüstént Canterburyba sietett, 
hol Becketet 1170. decz. 29. a szé
kesegyház oltára előtt gyilkolták meg. 
Papság és nép egyiránt a királyt 
vádolta, aki 1172. kénytelen volt 
alávetni magát a pápa legátusai által 
végrehajtandó vizsgálatnak. Azután le
tette a tisztító esküt s végre meg 
kellett adnia a papságnak egyéb 
engedmények mellett azt is, hogy 
csaknem teljesen ki legyenek véve a 
világi bíróságok alól. B. mint az egy
ház szabadságának vértanúja 1172. 
kanonisáltatott s nemsokára Anglia
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legkiválóbb védszentjéül tiszteltetett. 
A király 1174. népe kiengesztelése 
végett megalázó vezeklésnek veté alá 
magát a B. sírjánál. V. ö. Giles 
(1846.), Robertson (1859 ) és Hope 
(1868.) róla szóló müvét, valamint 
„B. T. halálá“-t a Pesti Növendék 
Papság Munkálatai XV. kötetében.

Beokx Péter János, jezsuita- 
generalis, szül. 1795. febr. 8. Sichera- 
ben, Belgiumban. Miután 1819. a 
jezsuiták közé lépett, Anhalt-Köthen 
katholisált herczege, Ferdinand gyón- 
tatóul alkalmazta. Ennek halála után 
özvegyével Bécsbe ment. Rendje 1847. 
ausztriai procuratorrá választotta s 
e minőségben a procuratoroknak ez 
évi római congregatióján is jelen 
volt. Befolyása alól még a kor
mány sem vonhatta ki magát. A 
jezsuiták 1848. Ausztriából kifizetvén, 
B. Belgiumba ment, hol a löweni 
collegium ’rectora lett. Mikor a je
zsuitákat visszahívta Ausztria, először 
a magyarországi superiori, majd az 
ausztriai provincialisi tisztet foglalta 
el. A Rómában 1853. jul. tartott 
congregatio a Roothaan helyébe rend
főnökké választotta. A rendnek újabb 
időben kifejtett nagy tevékenysége 
s az ötvenes évek vége óta nyert 
jelentékeny befolyása első sorban 
az ő ügyes vezetésének tulajdo
nítható. Róma bevétele után 1870. 
a Flórencz melletti Fiesolé-ba költö
zött s onnan irányzá rendje sorsát.
1883. az Anderledy személyében se
gédet kapott s magas kora miatt
1884. lemondott hivataláról. Mh.
1887. márcz. 4. Szerzője a több 
nyelvre lefordított „Mária hónapjau 
ez. áhitatossági könyvnek. Az ő kez
deményezésére ^indult meg a római 
„Oiviltá cattolica“, a IX. Piust uraló 
jezsuita-klikk fő közlönye.

Bécsi béke alatt rendesen 
azt a békekötést szokás érteni, mely 
Bocskay István és Rudolf király kö-
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zött hosszas alkodozások után 1606. 
aug. 6. jött létre s a protestánsok 
vallásszabadságának egyik legfőbb biz
tosítéka volt hosszas időn keresztül. 
Egyéb kérdésekre, igy Magyarország
nak az uralkodóházhoz való viszo
nyára is kiterjeszkedik ugyan, de 
azok a leglényegesebb pontjai, me
lyek a katholikusok és protestánsok 
közti viszonyt szabályozzák. Megalko-' 
tásában a legnagyobb érdemeket Illés- 
házi István szerezte, kinek igen sok 
küzdelmet kelleti kiáltani úgy meg
kötése előtt, mint az után, inig csak 
az 1608. pozsonyi országgyűlés bi
zonyos, a protestánsok javára szolgáló 
módosításokkal törvénybe iktatta V. 
ö. Szilágyi S. : Egy régi „árulása 
történetéhez (Történeti rajzok. 1880.) 
Zsilinszky : A magyar országgyűlé
sek vallásügyi tárgyalásai I. k. (188 1.) 
Pálkövi Antal : Bocskay és a bécsi 
békekötés (Sárospataki Füzetek 1857.)

Beda, Venerabilis melléknév
vel, szül. 674. Northumberlandban. 
Már 7 éves korában a wearmuthi 
zárdái iskolában tanult, azután szer
zetes és tanár lett a jarrowi zárdái 
iskolában. Fő müve: „História eccle- 
siastica gentis Anglorum.M pártatlan 
hűséggel kivonatolja a hazájabeli kró
nikákat. Mh. 735. máj. 26. Müveit 
legújabban Giles (1843.) és Migne 
(1858.)egyháztörténelmét pedig Mayor 
és Lumby (1878) meg IIolder(1882) 
adták ki. V. ö. Gehle: De Bedae 
Venerabilis vita et seriptis (1838); 
Schöll: De ecclesiasticae Britonum 
Scotorumque históriáé fontibus(l 851.); 
Werner: Beda dér Ehrwürdige (II.
kiád. 1881.) * R.

B ee ch e r (olv. Bicsr) Henrik 
Ward, a leghíresebb amerikai egyh. 
szónok, szül. 1813. jun. 24. Con
necticut állam Litclifield nevű váro
sában. 1839. indianopolisi prédikátor 
lett. 1847. Brooklynba ment, hol
1887. márcz. 8. történt haláláig a
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congregationalista Plymouth-teraplom 
papja volt Nagy buzgóságot fejtett 
ki a mértékletességi ügy, a rabszol
gák felszabadítása és a nőeraanci- 
patio, különösen pedig a szellemi 
felvilágosodás körül. Egy házasság
törési ügy (1875.) folytán, amely
ben egyébiránt felmentetett, elveszté 
tekintélyét. „The Plymouth Pulpitu 
ez. gyűjteményben adta ki roppant 
számú prédikáczióját. Többnyire paeda 
gogiai és szépirodalmi műveket irt. 
Theol. munkái közűi kiválóbbak : 
Life of Christ (I. k. 1871.) és Evo- 
lution and Religion (1885.). Y. ö. 
Lymann Abbott (1883.) és Lloyd 
(1887.) által írott életrajzait.

Beghardok (beguini), a be- 
guináldioz (1. e.) hasonló férfi társa
ságot képeztek, mely a 13. század
ban Francziaoj szág déli részén és 
Olaszországban terjedt el. Nemsokára 
heves üldözések tárgyai lettek, miután 
eretnek nézetek terjedtek el közöttök 
A 14. században már teljesen el is 
enyésztek. Y ö. Mosheim: Debeghar- 
dis et beguinabus (1790.)

Beguinak, a legrégibb a val
lásos czélu női világi társulatok kö
zött. A b. nem tettek zárdái foga 
dalmat, hanem közötte állottak a 
zárdái és világi életnek Először a
11. században van rólok említés.\
Nevök vagy szent Beghától, a heris- 
tali Pippin anyjától, ki Ardenne*ben 
zárdát alapított, vagy pedig Le Begue 
Lambert paptól, \ki az első beguina- 
liázat szervezte Lüttichben, vagy vé
gül a beggen ( =  imádkozni, koldulni) 
igétől származik. Virágzásuk kora a 
13. század volt. A b. lakását Német
alföldön beguinagiának nevezték. Egy 
nagy udvaron (curia) több kisebb 
ház volt, melyekben egyesével vagy 
kettesével laktak a b. Középen állott 
a templom, a kórház és a segélyre 
szorultak tanyája*. A b. engedelmes
ségre kötelezték magokat az elül- i
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járónővel szemben, de a társulatból 
bármikor szabad volt kilépniök. Füg- 
getlenségök és a szemlélődésre való 
hajlamuk tért engedett eretnek szek
ták, főleg a szabad szellem testvérei 
hatásának. Már Y. Kelemen (1311.) 
el akarta társulatukat e miatt törülni. 
Későbbi pápák ugyan pártfogásukba 
vették őket, de a b. elnevezés las- 
sanként gúnynévvé vagy eretnekség 
kifejezőjévé vált. Rendtartásuk is meg
változott, midőn a kolduló-rendek 
módjára ők is koldulni kezdtek. A 
b Németország északi részén min
denütt követték a reformácziót s há
zaik kórházak lettek. Belgiumban, 
ahol egyh. szervezetük van, 1856 
még 20 házok volt, körülbelül 1600 
lakóval. Németországon is vannak 
beguina házak polgári származású ha- 
jadonok részére. V. ö. Mosheim : 
De beghardis et beguinabus (1790); 
Hallmann : Gesch. des Ursprungs 
dér belgischen Beghinen (1843.) és 
Haupt értekezését (Zeitschr. f. Kir- 
chengesch. 1885.).

Beharangozás, egy, vagy 
egyszerre meghúzott több haranggal 
adott utolsó jeladás a közönség tem
plomba menésére.

Behemótk, a Jób XL 15. 
említett nagy emlős-állat, valószínű
leg a víziló.

Beiktatás, l. Jnstallatio, In- 
troductio és Investitura.

Beke Sámuel, ref. lelkész, 
szül. 1800. aug. 3. Szilágy-Paniton. 
Tanult Zilahon és Kolozsvártt, hol 
elvégezvén a theologiát, a gr. Bethlen- 
család udvari papja lett Bethlenben. 
Innen ment lelkészül 1828. Zilahra, 
hol 1836. aug 14. mh. Munkái: 
1. A közönség keserve Pataki Sámuel 
temetésén. Kolozsvár, 1824. 2. A
tudomány világosság (Egyh. besz.) 
U. o. 1828. 3. Emlékbeszédek Z.
Kiss Ferencz és Ferenczné felett. U. 
o. 1832. 4. Gyászbeszéd Kis Ka-



talin felett. IJ. o. 1832. 5. Imád
ságok br. Bánffy Sarolta felett. U. o. 
1834. 6. Vasárnapi beszédek (ki
adta Nagy Ferencz) U. o. 1837 40.
(II. kiad. U. o. 1851.).

Béke-CSÓk (szent csók, sze
retet-csoki az ős-ker. egyházban az 
olyan csók volt, melyet az úrvacsorá
val élők a teljes kibékülés jeléül 
váltottak egymással. Más egyh. szer
tartásoknál is gyakorolták e szo
kást, még pedig a férfiak és nők 
vegyesen. A pogányok ezért gya
núsítani kezdték őket s már ai apos
toli constitutiok elrendelték, hogy a 
férfiak férfiakkal, a nők nőkkel vált
sák a béke-csókot. E szokás a nyu
gati egyházban a 13. századig tartott. 
A herrnhutiak ismét divatba hozták. 
B. a neve annak is, melyet az uj 
pápa az őt beiktató bibornokok arczára 
ad a Péter- templomban; úgyszintén 
az is, melyet a görög egyházban 
husvét reggelén a jelenlevő papok 
legfőbbje társainak s a hozzá-járuló 
gyülekezeti tagoknak ad e szavakkal: 
„Krisztus feltámadott44, — mire a 
válasz ez: „Valóban! Feltámadott" 
Azután egymást csókolják meg a 
jelenlevők, de külön-külftn nemen
ként. , T.

Békeiratok, 1. Libelli pacis 
Békésarad- és temestoron- 

táli ev. esperessé^, 1791. ala
kult, de már 1836. két részre, t. i 
a bánáti és békési esperességre oszlott.

Békésbánáti ref. egyház
megye, a tiszántúli kerületben, az 
egykor sokféleképen nevezett békési 
(1. e.) egyházmegyének legújabb neve, 
mely a csaknem kivétel nélkül e szá
zadban létesült s hozzá csatolt bán
sági egyházakra való tekintettel álla 
pittatott meg. Legnagyobb területű s 
népességű egyházmegyéje a magyar 
ref. egyháznak, amennyiben a Békés-, 
Csongrád-, Csanád-,Toronlál-, Temes- 
és Krassó-Szörénymegyében fekvő,

összesen 40 egyház tartozik hozzá 
mintegy 195,000 egyháztaggal, akik 
felett 47 lelkész gyakorolja a lelki 
gondozást. Számos tekintélyes és 
nevezetes egyháza közűi úgy mult- 
joknál, mint jelenőknél fogva első 
sorban a hódmezővásárhelyi (1. e.), 
békési (1. e.), szentesi (18,000 1.), 
makói (18,000 1.), gyomai (9000 1) 
és gyulai (5800 1.) emlitendők.

Békéscsabai ev. egyház,
az ország legnépesebb ev. egyháza 
1718 alapította a Felső-Magyaror- 
szágon vallásuk miatt sokat szenvedett 
tót lutheránusoknak egy tekintélyes 
számú raja, melynek ez elnéptelene
dett hely betelepítésére törekvő kir. 
kamarai igazgatóság biztosította a 
szabad vallásgyakorlatot. Az uj te
lepnek első gondja volt egyházilag 
szervezkedni; templomot építettek, 
papot választottak. Az ev. lakosság 
folytonos, nagymérvű szaporodása foly
tán e század elején már a szárnyak
kal kibővített ó-templom sem lévén 
elég a hívők befogadására, újat is 
kellett építniök, melyet 1824 avat
tak fel Az egyház jelenleg mintegy 
25000 lélekből áll s két lelkészi és 
18 tanítói állomást tart fenn. Al
gimnáziuma 1858. óta létezik.

B ékés Gáspár (Kornyáti), er
délyi trónkövetelő, az unitarismus párt
fogója, szül. 1520. Mint Petrovics 
Péter apródja kezdte nyilvános pá
lyáját s lassanként Erdély első állam
férfiévá, János Zsignfönd nagy befo
lyású tanácsosává emelkedett. Kiváló 
részt vett az unitarismus diadalra 
juttatásában s buzgó harczosa volt 
az annak érdekében törvénybe ikta
tott vallásszabadságnak. Jelen volt a 
gyulafehérvári második hitvitán; a 
nagyváradi disputatión pedig épen 
elnökölt s e tisztjét nem is mulasztó 
el felhasználni hitfelei előnyére. János 
Zsigmond halála után egy tekintélyes 
párt őt jelölte a fejedelemségre, de



Báthory Istvánnal szemben megbukott. 
Fegyveres erővel akarta azután igé
nyeit érvényesítői, de 1575. jul. 19. 
legyőzetett s földönfutóvá lett. Később 
azonban kegyelmet nyert, sőt számos 
kitüntetésben részesült a Báthory 
részéről. Mii. 1579. nov. 7. V. ö. 
Szádeczky L. : K. B. G. (1887.). 

Békési (lisputatio, 1570.
tavaszán egyfelől a téritői Utón levő 
unit. Basilius István, másfelől a ref. 
Szegedi Lőrincz s az általa odahívott 
Melius Péter és több más lelkész 
között folyt le. Eredménye kétes, 
csak annyi bizonyos, hogy Basilius a 
békésiek egy részét megnyerte a maga 
nézeteinek s egy ideig papjok is volt.

Békési ev. esperesség, a
bányai egyházkerületben, a békésarad- 
és temestorontáli esperesség kétfelé 
válásakor, 183G. alakult, a legna
gyobb részben azokból az egyházak
ból, melyek Békésmegyében feküsznek. 
Ezenkívül vannak még egyházai Arad-, 
Csanád-, Csongrád-, Jásznagykunszol- 
nok- és Torontálmegyékben is, me
lyeknek azonban egy része újabban 
keletkezett. Jelenlegi 24 anyaegybázá- 
nak 36 rendes lelkésze mintegy 120,000 
lelket gondoz. Legnevezetesebb és 
legtekintélyesebb egyházai: a békés
csabai (1. e.), szarvasi (1. e.), oros
házai (1. e.), tótkoralósi (9000 1.) és 
a mezőberényi két önálló egyház (ossz. 
8600 1.).

Békési ref. egyház, ama
kevés számú ref. egyházak közé tar
tozik, melyeknek lelkészeit a refor- 
mácziótól mostanig majdnem szaka
datlan sorban ki lehet mutatni s e 
szerint bizonyos, hogy megalakulásától 
kezdve folyvást fenállott. A reformá- 
cziót Ozorai Imre kezdte itt hirdetni 
lutb. szellemben, de az utána követ
kező Szegedi Kis István s később 
Szegedi Lőrincz már ref. érzelmüek 
voltak. Ez utóbbi idejében az uni- 
tarismus az ellene alkalmazott erő

szakos eljárás daczára szintén befész
kelte magát, de csak kevés időre. 
Sok ideig ezután semmi más egyház 
nem volt Békésen s csak a 18. szá
zad végén telepedtek be más feleke- 
zetüek is, de a ref egyház azóta is 
mindig megtartotta elsőségét Most
21,000 lélek alkotja. Két lelkészi, 
két kántori és 24 tanítói állomáson 
kivűl egy gimnáziumot is tart fenn
1859. óta.

Békési ref. egyházmegye,
a mai békésbánátinak előbbi elneve
zése, mely a 16. és 17. században 
csak másokkal (makói stb.) felváltva, 
ritkán, a 18. század második s a
19.-nek első felében viszont már 
rendesen használtatott. A 18. század 
elején 27, 1783. táján 22, a század 
végén 21, 1821. pedig 23 anyaegy
házból állott.

Bekker Boldizsár, felvilágo
sodott ref. theologus, szül. 1634. 
raárcz. 30. Nyugat-Frieslandban. Elő
ször franekeri, 1679.-től pedig ams- 
terdami lelkész volt. A cartesianus 
philosophia védelmezéséért s egy kate- 
chisrausáért már 1676. szemére hány
ták, hogy socinianus elveket vall. 
Még nagyobb ellenszenvet keltett 1683. 
az üstökösökről irt müvével, melyben 
tagadta, hogy azoknak a jóslásoknak, 
melyek szerint az üstökösök feltűnése 
valami közel levő szerencsétlenségnek 
volna előjele, hitelt lehetne adni. 
Midőn pedig „Betoverde wereld“ 
(=  elbűvölt világ) ez. fő müvében (4 k. 
1691 — 93., többször is megjelent) az 
uralkodó babonákat s a rossz szelle
mekben, boszorkányokban stb. való 
bitet megtámadta, egy 1692. évi zsi
nat megfosztotta hivatalától, sőt ki is 
közösítette. Mb. 1698. jul. 11. Y. ö. 
Diest Lorgion: B. B. in Amsterdam 
(1851.).

Beköszöntő beszéd az olyan 
prédikáczió, melyet a törvényesen 
megválasztott, illetőleg megerősített
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lelkész hivatalának elfoglalása alkal
mával tart. Magyarul az utóbbi év
tizedben igen sok jelent meg, köztök 
néhány maradandó becsli is.

Bél, babyloni és assyriai alakja 
a Baal (1. e.) szónak.

Bél Mátyás, Magyarországnak 
a 18. században egyik legnagyobb 
tudósa, ág. ev. lelkész, szül. 1684. 
márez. 24. Ócsován (Zólyomra.). Ta
nult bét éves korától kezdve Loson- 
czon, Káinon, Alsó-Sztregován, Besz- 
terczebányán, Pozsonyban, azután a 
magyar nyelv tökéletes elsajátítása 
végett Veszprémbe, innen neveló'i mi
nőségben Pápára ment, hol egy évet 
töltött. A bölcsészeti tudományokba 
Pilarik János magántanitás utján ve 
zette be Beszterczebányán, ahonnan 
1704. nyarán indult a ballei egye
temre. Itt a híres Francke professor 
tanárrá tette az általa alapított nevei
dében, sőt a saját fia tanítását is reá 
bízta. 1707. a bergeni gimnázium 
igazgatója lett, de betegsége miatt 
csakhamar visszatért hazájába és 1708. 
Beszterczebányán a conrectori és egyik 
lelkészi hivatalt foglalta el. 1710. a 
gimnáziumnak igazgatójává lett, 1714. 
pedig hasonló minőségben Pozsonyba 
ment. Itt keze alatt a tanulók száma 
megsokszorozódott s általában véve 
az intézet szellemi tekintetben oly 
magas színvonalra emelkedett, hogy 
méltán neveztetik ez iskola instaura- 
torának. 1716. a selmecziek lelkészül 
hívták, de nem távozott Pozsonyból, 
hol 1719. az egyháznak német lel
késze lett. Nehány évig esperes is 
volt. 1742. szélütés érte, de nyuga
lomba csak 1749. vonult. Mh. ez évi 
aug. 29. a németé vári fürdőtől Po
zsonyba vivő utón, midőn haldokló 
állapotában haza akarták szállítni. 
Irodalmi működése sokirányú volt, de 
különösen a hazai történelem és föld
rajz terén tette nevét halhatatlanná 
Mint theologus, annyiban a pietisták

közé tartozott, hogy az ascetikus irány 
hive volt, de dogmatikai álláspontja 
orthodox volt. Theol. művei: 1. Forma 
sanorum verborum. Halle, 1707. 2. 
Compendium avagy rövid summája az 
egész kér. tudománynak (Freilings- 
hausen után). U. o. 1713. 3. Preces 
christianae. (Buddeus előszavával). 
Lipsiae, 1728. 4. Die Gott suchende 
Seele. U. o. 1729. — Kiadta és elő
szóval ellátta a zsoltárok, példabeszé
dek és prédikátor, továbbá a Bölcseség 
és Jézus Sirah könyvét 1724 , vala
mint az újszövetséget 1719., mind
annyit a Castellio Sebestyén magya
rázataival. Ugyancsak a Castellio által 
javított szöveggel adta ki Kempis 
Tamás „De imitatione Christiu ez. 
művét, melyhez szintén irt előszót 
1725. Javítva és megtoldva adta 
ki Arnd „Paradicsomkertecskéw-jének 
Huszti István által készített magyar 
foiditását (1724). Kiadta végül az 
újszövetség Károlyi-féle fordítását ja
vítva (1717.) s Kerman Dániel tár
saságában a tót bibliát (1722.), V. ö. 
Haán L . : B. M. (1879.).

Bél története és a Sárkány 
története, két toldalék a Dániel köny
véhez, melyek az alexandriai és más 
régi bibliafordításokban utolsó fejeze
tét képezik e prófétai műnek. Luther 
az ószövetségi apokrifusok közé so
rozta őket, aminthogy valósággal is 
későbbi eredetű, görögnyelvü pótlékai a 
Dániel-mondának.

Belga hitvallás, eredetileg 
magán irat, melyet De Bres Guidó 
küldött Fülöp királyhoz s 1563. hol
land és német nyelven ki is nyoma
tott. A dordrechti zsinat 1620. 
ünnepélyesen megerősíté s ezzel syra- 
bolurai rangra emelte.

- Beliál, 1. Ördög.
Beliczay (előbb Bellicz) Jó

nás, ev. lelkész, szül. 1764. nov. 10. 
Kocson. Tanult szülőhelyén 1780.-ig, 
azután segédtanító volt Szentlőrinczen
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két évig. Tanulói pályáját szerette 
volna ezután is folytatni, de hiába fo
lyamodott mindenhova. 1786. jan. 
Szentandráson lett tanító, de már 
márcz. Nemeskérre ment orgonistá
nak. 1792. elején Nagygeresden lett 
tanító, 1799. Szent-Antalfára válasz
tották lelkésznek. Innen 1803 Ya- 
nyolára, 1806. Nagyalásonyba, 1809. 
Kemenes-Högyészre ment, hol 1845.
decz. 10. mh. 1831. — 1842. kemenes-

*

alji esperes volt. Az egyházi énekügy 
körül kiváló érdemeket szerzett, úgy 
többfelé elszórt egyes énekeivel, mint 
önállóan kiadott „Kér. halotti énekes- 
könyviével, mely először 1815., ne
gyedszer pedig 1877. jelent meg. 
Egyházi dolgozatai még ama prédi- 
kácziók, melyeket Szakonyi József, 
Nagy János és Kisfaludi György te
metésén, valamint a süketnémák ér
dekében tartott, végül „Ajándék a 
prot. iker-egyházak növendékeineku 
(1845.) ez. műve. Y. ö. Karsay 
Sándor: B. J. életrajz% (Magyar prot. 
egyháztört. monographiák. 1881.)

Bellarmin Róbert, tudós je
zsuita, a római katholicismusnak s a 
pápai suprematiának a 16. században 
legfőbb bajnoka, szül. 1542. Monte- 
pulcianoban Siena környékén. 1560. 
a jezsuitarendbe lépve, theologiát 
tanult Páduában és Löwenben, hol 
Bajusnak ellene működött. 1576. 
kezdte meg a római „Collegium Ro
mánunkban híres előadásait a con- 
troversiákról. 1589.-től a legfontosabb 
egyházpolitikai küldetésekre alkalmaz
tatván, mind magasabb egyházi méltó
ságokba jutott s 1599. bibornok lett. 
A jezsuiták és dominikánusok viszályá
ban rendje érdekében buzgón védte a 
jezsuita Molina pelagianus szellemű ira
tait, amivel el is játszta a pápa kegyét, 
ki 1602. Capuába küldte érseknek. 
Vili. Kelemen halála után, határo
zott ellenkezése daczára is, két Ízben 
szinte megválasztották pápának. 1621.

szept. 17. halt meg Rómában. „Dis- 
putationes de controversiis christianae 
fidei adversus hujus temporis haere- 
ticostt (3 k. 1581— 92. és többször) 
ez. fő művének első része az indexbe 
került, de már 1596. kiszabadult 
belőle. E mű a római katholicismus
nak hosszú időn át a legkiválóbb 
vádirata volt, melynek egy nagy ré
szét Pázmány is átvette az ő híres 
Kalauzába. B. tiszta és nemes jellemű 
ember lévén, komolyan követelte, hogy 
a pápai hatalomnak egy csomó visz* 
szaélése orvosoltassék. Y. Pálnak a 
velenczei köztársasággal való viszál- 
kodásában ő is részt vett két, Sarpi 
ellen irányzott művével. I. Jakab an
gol király fellépése alkalmat adott neki 
arra, hogy „De potestate summi pon- 
tificis in rebus temporalibusu (1610) 
kifejtse nézeteit Nagyon elterjedt s 
minden újabb nyelvre le lett fordítva 
az általa irt s bővebben és rövideb
ben kidolgozott katechismus: Christi
anae doctrinae explicatio. Más mun
kái szintén értek több kiadást; Ma
gyarországon is jelent meg újra egy 
pár. Katechismusain kívül magyarra 
le vaunak még fordítva a kö/. művéi: 
„Elménknek Istenben fölmeneteléről a 
teremtett állatok garádicsintt (Tasi 
Gáspár 1639.) és „Nagy mesterség a 
jó-életu (Tarnóczi István 1680). Czá- 
folására számos prot. iró vállalkozott, 
köztök nehány magyar is. B. megírta 
önéletrajzát is, mely első Ízben 1675. 
jelent meg s Döllinger és Reusch adta 
ki ismét (1887.). Összes művei utol
jára 1874. jelentek meg. Életét Fuli- 
gatti nevű jezsuita irta meg olasz 
nyelven (1624.).

Bellohorszky Gábor, ev. fő
esperes, szül. 1836. Tót-Prónán. 
Tanult Modorban és Pozsonyban, hol 
a theologiát is hallgatta. 1857. ne
velő volt, azután a bécsi prot. theol. 
fakultás hallgatója lett. Hazajővén, 
segédlelkész volt szülőhelyén 1859.
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Lúgoson, 1864. Újvidéken lett lel
kész. 1871. alesperessé, két év múlva 
főesperessé választatott. A Prot. Egyk. 
és Isk. Lapba több czikket irt. Ön
állóan a köv. művei jelentek meg : 1. 
Confirmanden-Unterricht. Pest, 1864. 
(VL kiad. „Evangelisches Confirman- 
denbüchlein“ ez. a. 1889.; szerb 
nyelven is ki van adva). 2. Egyli. 
beszéd a seleueski templom fölszen
telésekor (Tótul). Turóczszentmárton, 
1870. 3. Eine neue evang. Augs. 
Conf. Superintendenz für die König- 
reicbe Kroatien und Slavonien. Neu- 
satz, 1884. 4. Die königl. Freistadt 
Neusatz. U. o. 1886. 5. Vallásokta
tás kérdésekben és feleletekben. U. o.
1890.

Belmisszió, a prot. egyház bi- 
vatalos szervezetének feladataitól külön
böző, de azért többnyire szervezett s 
részint hivatalos, részint önálló közegek
től gyakorolt lelkipásztori munkásság, 
melyet „a bitben élő keresztyének 
könyörülő szeretete, többnyire a hi
vatalos egyházon kivul, de az egyház 
szellemében és szolgálatában a keresz
tyén nép testi, szellemi és erkölcsi 
nyomorának enyhítésére folytat, ameny- 
nyiben az a nép, — bár megvan keresz
telve s névleg a keresztyén egyház 
tagja — külsőleg alásülyedt, szellemi 
és valláserkölcsi tekintetben fogyat
kozást szenved, egyházi s keresztyéni 
életet nem folytat, sőt azt megtagadja 
s ez által az egyháztársadalrai életben 
a legkétesebb kóros állapotokat és 
bajokat idézi elŐL Az ilyen munkás
ságban különösen a prot. Angolország 
járt elül s őt követte a többi ország, 
kivált Eszakamerika. Az ez irányú 
intézmények közűi leghíresebb a Wi- 
cherntől (1. e.) Hornban, Hamburg 
mellett 1833. alapított „RauhesHaus“ 
s a Fliednertől 1836. szervezett kai- 
serswerthi diakonissa-intézet (L. Dia- 
konissák), mindkettő Németországban, 
mely ma a legtöbb gondot fordítja a

belmisszióra. Nagyszerűen van szer
vezve s úgy az állam, mint az egy
ház részéről hatalmas pártolásban 
részesül itt a belmisszió 1849. óta, 
amikor a „Kongress für innere Mis- 
sionu megalakult. Az ez által képviselt 
belmissziói központi egylet az ez ér
dekben kifejtett különféle tevékeny
séget egy egészszé egyesíti s kizárólag 
vallásos eszközökkel gyógyítja a mo
dern társadalom betegségeit. Ilyen 
eszközök például a kórházak, szegény
intézetek, gyermekraenhelyek, árva
házak, traktátus-társulatok, ifjúsági 
egyletek, szállóhelyek ( az otthonhoz), 
mértékletességi egyletek stb. A bel
misszió fő közlönye a Wicherntől 
kiadott „Fliegende Blátter aus dem 
Rauhen Hausett. Nagy városokban 
újabban egyesítni akarják a belmisz- 
sziói törekvéseket „városi misszió“ 
név alatt. V. ö. Busch: Die innere 
Mission in Deutschland (1876.); Hasé: 
Die innere Mission und die Zeicheu 
dér Zeit (1878.); Schafer: Leitfa- 
den dér inneren Mission (II. kiad. 
1889.); Schneider: Die innere Mis
sion in Deutschland (2 k. 1888.) ; 
Csiky Lajos: Belmissziói levelek 
(Prot. Szemle 1890— 1893.).

A magyar prot. egyház ugy- 
szólva csak mostanában ébredt tuda
tára a belmisszió áldásos voltának. 
Jó példával e tekintetben a budapesti 
prot. közönség jár elül, mely már 
több belmissziói intézményt tud fel
mutatni, melyek az 1870. megnyitott 
prot. árvaházon kívül miud a leg
utóbbi pár év munkásságának ered
ményei. Több vidéki városban vannak 
prot. nőegyletek, melyek, valamint 
számos lelkész és egyháztag szintén 
fejtenek ki buzgalmat a belmisszió 
terén, csakhogy a rosszakarat, csö- 
könösség, indolentía, tunyaság és a 
viszonyok változásától való félelem 
sok helyen gátat vet működésök elébe. 
Legújabban Kolozsvárit küzd egy bel-
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missziói egylet a megalakulliatás ne
hézségeivel.

Belsösomogyi ref. egy
házmegye, a dunántúli kerületben, 
1629. óta létezik, amikor t. i. a 
dunántúli kerület az addigi somogyi 
egyházmegyéből a dunamelléki kerü
letnek engedvén át az ezzel szomszé
dos 18 egyházat, ezek a külső-, a 
megmaradtak viszont mintegy 25-en 
a belsősomogyi egyházmegyét képez
ték. Egyházainak száma az üldözések 
következtében nagyon raegapadt volt, 
de a 18. század végére nemcsak a 
régiek éledtek föl, hanem újak is 
alakultak, amennyiben ekkor már 49 
anyaegyháza volt. Most a Zalában 
fekvő egy és Szlavóniához tartozó két 
egyházával együtt 66 anya-, nehány 
leány- és számos fiókegyházból áll. 
Legnevezetesebb egyháza a csurgói, 
mivel ennek kebelében van az egy
házmegye államilag segélyezett főgim
náziuma.

Belsöszolnoki ref. egy 
házmegye, a dézsinek (1. e.) régibb 
névé.

Belsöszolnoki unit. egy
házkor, mindjárt az unitarismus 
fellépésekor alakulhatott és pedig 
aként, hogy a kevéssel előbb (1557.) 
még a magyar ev. püspök alá tar
tozó belsőszolnoki egyházmegye papjai 
és egyházai folyton követték Dávid 
Ferenczet a vallásváltoztatásban. Ref. 
hitü ennélfogva alig egy pár évig 
lehetett ekkor, de unit. sem sokáig 
volt, mert. az unitarismus hanyatlá
sával lassanként fogyni kezdtek egy
házai, úgy hogy nem sokkal több, 
mint félszázad múlva egy se volt 
közölök unitárius.

Belzebub ( =  légyisten), a 
philisteusok egyik fővárosában, Ek- 
ronban e néven tisztelték Baalt, mint 
a legyek és a pestis elháritóját. Az 
újszövetségben (Máté XII. 24.) az 
ördögök fejedelme.

Bern a (gör.), a görög templo
mokban a papság számára elkülöní
tett s ebben különösebben a püspök 
számára fentartott hely. T.

Bénái Ainalrich, híres eret
nek, sz. Bena-ban (Chartres m.). 
Mint párisi tanító, felújította a skót 
Erigena pantheistikus nézeteit, melye
ket azonban III. Incze pápa paran
csára 1204. vissza kellett vonnia. 
Nemsokára ezután meghalt. Szerinte 
a teremtő és a teremtés egy, az em
ber is egy része Istennek. Sok tanít
ványa maradt (Amalriciani), kik mes 
terök nézeteit tovább fejlesztvén, 
elvetették a szentségeket és a pap
ságot, a pápát Antilu isztusnak tar
tották ; állították, hogy aki a lélekben 
áll, fajtalankodhatik, a nélkül, hogy 
vétkeznék, mert mindent az Isten 
cselekszik benne. (L. Dinanti Dávid). 
Tanaikat 1215. a lateráni zsinat kár
hoztatta. V. ö. Jundt : Histoire du 
pantheisme populaire au moyen ágé, 
(1875.); Reuter: Gesch. dér relig. 
Aufklárung im M. A. (1877.). R.

Benczédi Székely István, 1. 
Székely István (Benczédi)

Benczések, 1. Benedekrendiek
Bender Vilmos, német prot. 

theologus, szül. 1845.jan. lö.Wünzen- 
bergben. Tanult 1863.-tól Göttingá- 
ban és Diessenben. 1867. segédlel
kész és gimn. vallástanitó lett Worms- 
ban. 1876. theol. tanárnak ment a 
bonni egyetemre. Szabadelvű munkái 
közűi különösen érdekes a „Refor- 
mation und Kirchentum44 ez., melyet 
a Luther születésének 400 adós em
lékünnepén adott elő. A vihar, melyet 
ez a beszéd a porosz tartományok 
ev. papságánál ellene támasztott, még 
fokozódott, midőn „Das Wesen dér 
Religion und die Grundgesetze dér 
Kirchenbildung44 (1886., IV. kiad. 
1888 ) és „Dér Kampf um die Se- 
ligkeit*4 (1888.) ez. dolgozatait közre
bocsátotta s végre is azt eredményezte,
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hogy, mint tanárnak, a philosophiai 
szakra kellett átmennie.

Benedek (Aniane-i), 1. Aniane-i 
Benedek.

Benedek (Nursiai), 1. Benedek- 
rendiek.

Benedek (Szent), lengyel szü
letésű magyar vértanú, I. István ide
jében a Trencsén közelében levő 
Szkalkán remetéskedett. A pogány 
magyarok 1010. körűi a Vágba dob
ták s ott halt meg. Nyitrán őrizett 
tetemeit Csák Máté szétszórattji. Em
léknapja jul. 17.

Benedek Mihály, ref. püspök, 
szül. 1748. Nagydorogon (Tolna m.). 
Tanult Modoron és Debreczenben. 
Azután három évet a bázeli, utrechti, 
franekeri, oxfordi, hallei és göttingai 
egyetemen töltött. Hazajőve, 1777. 
debreczeni lelkész lett. A tiszántúli 
egyházkerület 1791. aljegyzővé. 1798. 
főjegyzővé, 1806. pedig superinten- 
denssé választotta. Mh. 1821. ápr. 
23. Munkái ama beszédek, melyeket 
Baranyi Miklós temetésén és Tor- 
mássy János, majd Báthori Gábor 
püspöki beiktatásakor mondott, to
vábbá „A tanitók kötelességei4* (Deb- 
reczen, 1795.) és „Útmutatás a kér. 
vallás előadására44 (I—III. f. U. o. 
1804 — 8). Mint egyházker. jegyző
nek, számos jegyzőkönyv került ki 
tolla alól. 0 szerkesztette a magyar- 
országi négy egyházkerület megbízá
sából a máig használatban levő énekes
könyvet, melynek előszavát és a szöveg 
egy részét, valamint a végén , álló 
imákat ő irta. Domokos Lajos „De- 
ductio regiminis ecclesiastici in Hun
gária44. ez. munkája az ő segítségével 

. készült, úgyszintén a debreczeni híres 
„magyar grammatika44 is, melyben 
még több része volt.

Benedek,pápák neve. /  Bene
dek (574 — 578 ), II. Justinus császár
ral mindenképen azon fáradozott, hogy 
az akkor Rómában uralkodó éhséget

csillapítsa. — II. Benedek (683.— 
685.), szent, Constantinus Pogonatus 
császártól azt a szentszékre nézve igen 
értékes engedményt kapta, hogy az 
uj pápa beiktatásával nem kell várni a 
császári megerősítés megérkeztéig. —
III. Benedek (855— 858.), elődjé
nek, IV. Leónak a halála és az ő 
hivatalba lépése közt történt a monda 
szerint a Johanna papissa uralkodása. 
Miután ellenpápája, Anasztáz letűnt 
a szintérről, mindenütt arra látszott 
törekedni, hogy az erkölcstelen papo
kat és urakat az egyház és ennek 
törvényei iránt engedelmességre bírja. 
—  IV . Be?iedek (900—903.), Alsó- 
Burgundia uralkodójának, Lajosnak 
Italia királya, Berengar felett kivívott 
győzelme arra indította, hogy amazt 
a császári koronával ékesítse föl. — 
V. Benedek (964.), az I. Ottó csá
szártól pápává tett VIII Leó ellen
pápája, midőn a császár nemsokára 
sereggel közeledett Róma felé, ke
zébe adta annak a római nép, mely 
pedig épen megválasztotta volt. — VI. 
Benedek (972 — 974.), a császári párt 
választotta pápává, de I. Ottó halála 
után Crescentius de Theodora meg
buktatta, VII. Bonifácz pedig raegfoj- 
tatta. — VII. Benedek (974 — 983.) 
első képviselője volt Péter székén a 
Clugnyból kiinduló egyh. reformnak; 
egy római zsinaton 981 tilalmat adott 
ki a simonia ellen, még pedig II. 
Ottó jelenlétében, akivel egyébiránt 
jó egyetértésben élt. — V ili .  Bene
dek (1012 24.), II. Henriket 1014.
császárrá koronázta, meg akarván há
lálni, hogy őt, nem pedig ellenfelét, 
Gergelyt ismerte el törvényesen meg
választott pápának. II. Henrik az Al
pokon keresztül segélyére ment akkor 
is, midőn a görögök elfoglalták a pápai 
birtokokat (1021.). Az 1022. Páviá- 
ban tartott zsinaton pápa és császár 
megegyeztek, hogy az egész egyhá
zat alávetik a clugnyi befolyásnak.
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V. ö. Kleinermann czikkét (Katho- 
lik 1887.). — IX. Benedek ( I MS — 
48.), feslett élete és gonosz tettei 
miatt 1044. a rómaiak elűzték, de 
néhány hónap múlva ismét birtokába 
vette Péter trónját, ám csak azért, 
hogy mihamar eladja YI. Gergelynek 
(1045.). A sutri-i zsinaton (1046.)
III. Henrik mindkettőt megfosztá a 
pápaságtól. — X. Benedek (1058 — 
59.), egy nemesi párt választotta meg, 
de csakhamar át kellett engednie he
lyét a Hildebraiultól vele szembe ál
lított II. Miklósnak. — XI. Benedek 
(1303—4.), az egyház amaz elleneit, 
kiket eló'dje, Vili. Bonifácz gó'gös 
magaviseletével szerzett annak, kibé- 
kítni törekedett; az amaz által vagyo
nától megfosztott. Colonna-családot 
visszahelyezé tulajdonába s a kiátko
zott franczia királyt, IV. Fülöpöt 
fölmenté c büntetés alól. Y. ö. Grand- 
jean : Les registres de Benőit XI. 
(1884.) és Benőit XI. avant són pon- 
tificat (Mélanges d’archeologie et d’ 
histoire 1888.). — X I I  Benedek 
(1334— 42.), Avignonban székelvén, 
annyira befolyása alatt állott VI. 
Fiilöp, franczia királynak, hogy nem 
merte végrehajtani azt a szándékát, 
mely szerint a XII. János által Lajos, 
bajor királyra kimondott átkot Visz- 
szavonja. Ez úgy elkeseríté a német 
választófejedelmeket hogy 1338. Klien
sében kinyilyáníták, hogy az ők válasz- 
tottjoknak semmi szüksége sincs a 
pápai megerősítésre s a nélkül is gya
korolhatja a felségjogokat. V. ö. Mal
ter : Dér Kampf Ludwigs des Bayern 
mit dér römischen Kűrié (II. k. 1880.). 
— XIII.(a) Benedek(1394. — 1417.). 
a pápai szakadás idején Avignonban vá
lasztatott, midőn Rómában IX. Boni
fácz volt a pápa. Noha megválaszta
tásakor azt Ígérte, hogy mihelyt a 
bibornoki collegium kívánja, azonnal 
lemond, mégis megtagadta ennek tel
jesítését, mikor a bibornokok VI%

Károly, franczia királylyal együttesen 
többször felszólították reá. A IX. 
Bonifácz utódaival, VII. Inczével és
XII. Gergelylyel folytatott alkudozásai 
szintén nem mozdították elő' a szaka
dás megszűnését. A pizai zsinat 1409. 
úgy ot, mint XII. Gergelyt letette. 
Ez ítéletet 1417. a konstanczi zsinat 
újra kimondta B.-re, ki egy spanyol- 
országi várba volt ekkor elzárkózva. 
Mh. 1424. — XIII. (b) Benedek 
(1724. — 30.), egy békeszeVető, inkább 
az egyház belügyeivel, mint a politikai 
kérdésekkel rokonszenvező pápa, ki a
VI. Károly császárral és a sardiniai 
királylyal való viszályában jobbnak 
látta engedékenynek lenni s Luzern 
kantontól egy keserű bántalmat is 
eltűrt. V. ö. Brosch: Gesch. des 
Kirchenstaates (II. k. 1882.). —- 
X IV . Benedek (1740. — 58.), tudo
mányszerető hajlamaival, a protestán
sok iránti türelmességével s a jezsui
ták ellenében tanúsított szigorával 
tüntette ki magát. A Nápolylyal és 
Sardiniával folyó viszályokat úgy 
szünteté meg, hogy az egyházra nézve 
hátrányos feltételeket is elfogadott. 
A Spanyolországgal 1753. kötött con- 
cordatumban szintén sok előnyt en
gedett a világi hatalomnak. Az egy
házi ünnepek számát apasztotta. V. ö. 
Kraus F . : Lettére di Bcnedetto 
XIV. (1884.).

Benedekreiuliek, általában 
mindazok a barátok, akik a Nursiai 
szent Benedek szabályait tartják. Ez 
480, körűi szül. Nursiában s a nyu
gati szerzetesség megalapítója volt. 
Nemesi családból származott. 14 éves 
korában megszökött a szülői háztól s 
három évig remetéskedett Subiaco 
mellett egy barlangban. Csakhamar 
tisztelet tárgya lett s a vicovaroi 
barátok apátjokká választék. Szigorú
ságával azonban nem tudván megba
rátkozni, meg akarták mérgezni, mire 
ő visszatért magányába. Miután sok



asceta gyűlt köréje, 515. kicsiny tár
saságokat, egyelőre tizenkettőt szer
vezett egy apát alatt. 528. a Casinus 
hegyére költözött. Itt (Nápoly és 
Subiaco közt) alapította aztán a Monté 
Cassino i zárdát s az uj szerzetnek 
rendszabályt is dolgozott ki. Mii. 543. 
márcz. 21.

A N. B. rendszabálya, melyet 
Marténe 1690. kinyomatott, a nyugati 
szerzetes-élet hathatós újjászervezésé
nek veté meg alapját. Alapeszméje, 
hogy igazi ascetai életet csak kolos
torban lehet folytatni s hogy a szük
séges és hasznos teendőket ascetai 
gyakorlatokkal kell váltogatni. Az egy 
évi próbaidő elteltével letett fogada
lom visszavonhatatlan s magában fog
lalja a conversio (mértékletesség és 
szuzeség), az obedientia (feltétlen 
engedelmesség) és a stabilitás (a ko
lostorban tartózkodás) fogadalmát. A 
kolostor egész vezetése az apát kezé
ben van, kinek a perjel és a dékánok 
segédkeznek; tudományos foglalko
zásra N. B. még nem gondolt. Az 
azonban, hogy megengedte a fiuk fel
tételét, alkalmat adott a zárda-iskolák 
szervezésére. Szabályzata nemsokára 
az egész nyugaton elterjedt, Siciliába 
már 534. elvitte Piacidus, Angliába 
pedig 597. Ágoston. A 7. században 
Spanyolországban is elterjedt, a 8.-ban 
Bonifácz munkássága folytán Német- 
és Francziaországba szintén eljutott; 
a köv. század elején már Magyaror
szágban is voltak a rendnek telepei. 
Itt aztán épenugy, mint a többi or
szágban, nagy érdemeket szereztek a 
keresztyénség terjesztése, valamint a 
földművelés és tudomány fejlesztése 
körűi. Ám a kolostorok növekvő gaz
dagsága s szaporodó földbirtoka meg
lazító a fegyelmet és erkölcsi szigort, 
a Karolingeket viszont arra inditá, 
hogy az apátságokat, mint puszta 
comraendákat, világiaknak adományoz- 
gassák. Ez utón különféle uj szoká

sok csúsztak be a rend életébé, ami 
később maga után vonta annak a be
csúszott visszaélésektől való megtisztí
tását. Az első reform-kisérletet Anianei 
Benedek kezdeményezte. Uj föllendü
lést adott a rendnek a clugnyi congrc- 
gatio. A régi ascetai szellem felébre
désének a rend többfelé szakadása 
lett az eiedménye, amennyiben önálló 
felsőség alatt külön egyesületek ke
letkeztek, melyek azonban mind a 
N. B. rendszabályzatát fogadták cl. 
Ilyenek a camalduliak, karthausiak, 
cisterciták, trappisták, feuillansiak, 
humiliatusok, coelestinusok, olivetanu- 
sok és a svédországi Brigitta-rend.

A uj rendek terjedése, különö
sen a cistercitáké, s a kolduló-rendek 
alakulása a 13. századtól még jobban 
megcsonkító befolyását a rendnek, mely 
mindinkább elvilágiasodott. Még az 
1311. évi viennei és 1322. évi va
lenciai zsinat intézkedései, sőt a XII. 
Benedek által kiadott uj szervezeti 
szabályok (Benedictina, 1336.) sem 
használtak ez ellen semmit. Ilatható- 
sabbak valónak a konstanczi zsinat 
végzései, melyek mig a fegyelmet szi
gorították, egyúttal eltörölték azt a 
régi szokást, mely szerint csupán ne
mesek voltak fölvehetők nuviciusok- 
nak. Valóságos reformot mindamellett 
csak a bursfeldi congregatio szervezése 
hozott létre, ez is csak Németországra 
nézve. De Olasz- és Spanyolországban 
s Portugalliában is keletkeztek ily fajta 
congregatiók a rend alapszabályainak 
megvédésére. A reformáczió hatása 
alatt a tudományok ápolásával kezdett 
a rend foglalkozni. E tekintetben a 
st.-maurusi congregatio szerzett hal
hatatlan dicsőséget. Ezt Benard Lő- 
rincz rendtag alapította s miután XV. 
Gergely (1621.) és VIII. Orbán (1627 ) 
megerősítette, hamar népszerű lett az. 
A tudományos munkásság valamennyi 
tagnak kötelességévé tétetett, minek 
teljesítését enyhébb zárdái fegyelem-
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mel és értékes kolostori könyvtárak
kal segítették elő. A legkitűnőbb 
rendtagok gyakran tettek utazásokat, 
hogy uj forrásait fedezzék fel a tu
dományos kutatásoknak. A maurinu- 
sok közé tartozott Mabillon, Mont- 
faucon, Marténe stb., akiknek számos 
egyháztörténeti adattárt, feldolgozott 
munkát s az egyházi atyák jeles ki
adását köszönheti az irodalom. A fran- 
czia forradalom ezt a congregatiót is 
megsemmisíté. 1880. pedig az összes 
b. kiűzettek Francziaországból.

Fessler számítása szerint a Bc- 
nedek rend fennállásának 1300 éve 
alatt 15700 Írót, 4000 püspököt, 
1600 érseket, 200 bibornokot, 24 
pápát, 1560 kanonisált és 5000 ka- 
nonisatióra érdemesnek nyilvánított 
szentet számlált tagjai közé. El kell 
ismerni e rendről, hogy a világba csak 
tudományosságával és lelkipásztorko
dásával elegyedett és politikai űzcl- 
mekbe sohasem mártotta kezét, sem 
pedig az uralkodók közelébe nem to
lakodott. Magyarországon is díszítek 
ez érdemek a rendet, noha itt szintén 
nagy vagyonra tettek szert mindjárt 
megtelepedésök után. Összesen 36 
apátságuk volt, de ez a 15. század
ban nagyon megapadt. X. Leó 1514. 
újra szervezte a megmaradtakat a 
pannonhalmi apát főnöksége alatt. E 
szervezetét máig megtartotta a rend, 
melynek a pannonhalmin (1. e.) kivfíl 
Bakonybélben, Tihanyban, Dömölkön 
és Zalaváron vannak apátságai s amely 
3 fő- és 3 algimnáziumot tart fenn 
a maga költségén és a rendtagok ta
nárkodása mellett. Hazánkban jelenleg 
205-en vannak. V. ö. Mabillon: 
Annales Ordinis S. Benedicti (1703.— 
39.); Kratzinger: Dér Benediktiner- 
orden und die Kultur (1876.); B run - 
ner : Ein Benediktinerbuch, Geschichte
und Beschreibung dér Benediktiner-

• •

Stifte in Osterreich-Ungarn, Deutsch- 
land und dér Schweiz (1880.);
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Schmidt: Über die wissenschaftliche 
Bildung des heil. Benedikt (Studien 
und Mittheiluugeu aus dem Benedik
tiner-und Cistercienser-Orden 1888.).

Benedekrendi apáczák,a
hagyomány szerint Scholastika, a Nur- 
siai Benedek nővére volt alapítójok. 
Történeti bizonyossággal azonban a 7. 
századnál előbb nem kereshető kelet- 
kezésök ideje. Hanyatlásuk még előbb 
bekövetkezett, mint a férfirendé. A 
kolostorok szabályozott vagy épen 

'világi intézetekké változtak át, me
lyeknek tagjaitól alig követeltek egy 
fogadalmat is. A 16. század végétől 
egyes erősebb kezű apátnők át kezd
ték alakítni kolostoraikat, melyek 
aztán másokkal társulva, kisebb cou- 
gregatiókat képeztek. Ilyen a calvaire-i 
congregatió (1. e.) és a szeutség foly
tonos imádására szervezett, mely 1652. 
alakult Párisban s 1676. nyerte meg
erősítését XI. Iuczétől.

Benedicite (lat. =  áldjátok),
a kolostorokban szokásos asztali ima 
kezdete. Ezt énekelte a három férfi 
a tüzes kemenezében s a 633. évi 
toledói zsinat határozata szerint a 
kolostorokban és templomokban szin
tén énekelni kell a vértanuk ünnepén.

Benedictinusok, 1. Beuedek- 
rendiek.

Benedictio, 1. Áldás. 
Benedictus (lat. =  áldott), a 

Zakariás éneke (Canticum Zachariae, 
Luk. I. 68 — 79.), mely a breviari- 
umi imában naponként elmondatik s 
ünnepeken karban énekeltetik.

Beneíiciatus, valamely bcnc- 
ficium elfogadója, egyházi javadalraas, 
ösztöndíjas. (L. Beneficium).

Beneficium (lat. =  egyházi 
javadalom) szóval szokás az akármely 
egyli. hivatallal (officium) összekötött 
jövedelmeket jelezni. A 6. században 
kezdett Francziaországban gyakorlatba 
jőni, hogy a püspök, ki az egész egyli. 
vagyonnak kezelője volt, az egyh. ja 
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vakat a papság használatába bocsátá. 
Ez aztán annak tagjaira nézve ked
vezménynek, jótól eiuényuek (benefi- 
cium) tekintetett. A 9. században 
ebből a püspöki kedvezményadásból 
szabály lett, melynek értelmében vala
mennyi egyh. hivatal az egyház tulaj
donát képező telkekből húzza állandó 
jövedelmét. A 11. században ez a 
rendszer oly általános lett, hogy a 
beneficium szó teljesen egyjelentésü- 
nek vétetett az officiumraal. Mai nap- 
ság különbséget tesznek a „beneficia 
raajora“ (a püspöktől fölfelé) és „be
neficia minoratt (amelyekkel semmi 
rang-előny és törvénykezési jog nincs 
összekötve), továbbá a „beneficia cu- 
rata" és „non curata“ (a szerint, ha 
vájjon lelkipásztorkodással össze van
nak e kötve, vagy nem) és végül a 
beneficia regulariau és „secularia“ (a 
szerint, amint a birtokos a szerzetesek 
vagy a világi papok közűi való) között.

Bengel János Albert, német 
prot. theologus, szül. 1687. Winnen- 
denben. 1703. a tübingai theol. inté
zetbe lépett, melynél 1708. repetens 
lett. Innen 1*713. a denkendorfi theol. 
iskolához ment tanárnak. 1741. her- 
brechtingeni prépost, 1749. pedig 
alpirsbachi praelatus és consistoriumi 
tag lett. Mii. 1752. nov. 2. Stutt
gartban. Maradandó nevet újszövetség- 
kiadásával, illetőleg az ahhoz csa
tolt „apparátus criticus“-szal szerzett, 
melyben az újszövetségi szöveg kéz
iratait családok szerint (ázsiaiakra és 
áfrikaiakra) ő különíté el először. 
„Gnomon növi testaraenti“ ez. com- 
mentarja (1742. Y. kiad. 1860.) a 
kifejezések mesteri szabatosságával tű
nik ki. De leginkább mint a modern 
chiliasmus atyja tette nevét ismertté, 
amennyiben Krisztus eljövetelének és 
az ezeréves birodalom megalapításá
nak ki is számítá az idejét, 1836. 
nyarára tevén azt „Erklarte Offenba- 
rung St. Johannis* (1740 , legutóbb

1876.) s „Ordo temporum a princi- 
pio per periodos oeconomiae divinae 
historicas atquc propheticas ad fineiu 
. . .  deductus .. .tt (1741.) ez. köny
veiben. V. ö Burk (1831 ), Wcichter 
(1865. és 1886.) és Reiff (1882.) 
róla szóló műveit, úgyszintén Ritschí: 
Gr esdi. des Pietismus (III. k. 1886.).

B énjám ill {Szilágy) István,
1. Szilágyi Bénjámin István.

Benke István, ref. tanár, szül.
1849. decz. 7. Brassóban. Tanult 
Székelyudvarhelytt és Budapesten, hol 
a theologiát végezte. 1873. az 
utrechti egyetemre ment, honnan egy 
év múlva hazajővén, tanár lett elő
ször a kunszentmiklósi, 1881. pedig 
a sepsiszentgyörgyi gimnáziumban. 
Számos theologiai, tanügyi és társa
dalmi dolgozata jelent meg különböző 
folyóiratokban és hírlapokban. Önálló 
munkái: 1. Zwingli Ulrik élete és a 
helvét reformáczió megalapítása. Scpsi- 
Szentgyörgy, 1884. 2. Isten országa 
(Yaughan, Molenkarap és Stanley után 
ford I .—II. k.). U. o. 1888. 3. Come- 
nius Araos János, a klassikus paeda- 
gogus és iskolareformátor. U. o. 1892.

Benkö József, ref. lelkész és 
tanár, szül 1740. decz. 20. Bardó- 
ezon. Tanult Székelyudvarhelytt és 
Nagyenyeden. Elvégezvén itt a theo
logiát, 1767. tavaszán atyja helyébe, 
Középajtára ment papnak. Az erdő
vidéki egyházmegyének 1775 jegy
zője, 1785. esperese lett. A harlemi 
tudóstársaság 1781. tagjául válasz
totta. 1787. az egyh. főtanács a szé
kelyudvarhelyi collegium theol. taná
rává nevezte ki. Még két évet sem 
töltött ez állásában s már is le kellett 
róla mondania. A főtanács évi 150 
frt segélyt rendelt számára, midőn 
hivatal nélkül középajtai birtokára 
vonult 1793. tavaszán köpeczi lel
kész lett, de hat év múlva az egyház- 
község érdekében ismét nyugalomba 
helyeztetett s visszament Középajtára,
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hol 1814. decz. 28. halt meg. Min
dig kedvencz foglalkozása volt a fii- 
vészét, amelyben kitűnő nevet szerzett 
magának. Munkálkodásának fő iránya 
azonban az erdélyi történeti kútfők 
nyomozása és a honisraertetés volt, 
melyekben méltán megilleti az úttörő 
és alapító név, annál is inkább, mi
vel számos jeles tudós egyesített mű
ködése is csak a legújabb időkben 
volt képes e téren annyi eredményt 
felmutatni, amennyit ő egy századdal 
előbb egymaga el tudott érni. „Trans- 
silvaniau ez. műve (1 ^77.— 78.) az 
egyháztörténelmi ismereteknek is be
cses tárháza. Kéziratban szintén sok 
egyháztörténeti dolgozata maradt, u. m. 
„Az erdő vidéki ref. tractus ismerete 
„Synodi erdődenses geminatae“ és 
pótlékok a Bőd P. Magyar Athena- 
sához. Egyh tárgyú művei közűi 
megjelentek : 1. Milkovia sive antiqui 
episcopatus Milkoviensis . . .  explanatio 
f i.—II. k.) Vindobonae, 1781. 2. 
Halotti beszéd Qserei Miklósné Tor
nya Borbála felett. Nagyszeben, 1781.
3. Fogarasi Pap József élete (Olcsó 
érczcket stb.). Kolozsvár, 1785. V.‘ö. 
Mikó Imre g r . : B. J. élete és mun
kái (1868.).

BenilO (Szent), meisseni püs
pök, szül. Goslarban 1010. grófi 
családból. Szerzetes lett s III. Henrik 
kanonokká, majd 1066. meisseni püs
pökké tette. A IV. Henrik és VII. 
Gergely közötti harcz folyamán, in
gadozó magatartása miatt a császár 
börtönbe vetette, a mainzi zsinat 1085. 
pedig püspökségétől fosztotta meg. Két 
év múlva III. Kelemen közbenjárására 
visszanyerte püspökségét s ettől kezdve 
egész haláláig (1107.) egyházának és 
a vendek térítésének szentelte magát.
VI. Adorján pápa 1523. a szentek 
közé sorozta. Luther ez ellen „Wider 
den neuen Abgott und altén Teufel, 
dér zu Meissen soll erhoben werden “ 
ez. a. erősen kikelt, mire Emsei* pró

bált válaszolni, ki „Vita Bennonis“ 
ez művét már előbb (1512.) kiadta 
IJenno csontjai hosszas bolyongás után 
Münchenbe kerültek, mely város véd- 
szentjéül választá. V. ö. Langer 
értekezését a „Mittheilungen des Ve- 
reins für Gescli. dér Stadt Meissen “ 
1888 évi foLyamában. R.

Béoyei (voltaképen Erdőbe- 
nyei) Deák János, ref. lelkész és 
tanár, szül. 1609. Tanulmányait Gyu- 
lafehérvártt elvégezvén, 1633 nyaráig 
Marosvásárhelytt volt tanár. Ekkor 
Itákóczy György fejedelem két fiának, 
Györgynek és Zsigmondnak lett neve
lője, de egy év múlva már külföldre 
menvén, 1634. aug. 1. iratkozott be 
a leideni egyetemre. Visszatérvén, 
1637. szept. 17. Sárospatakon lett 
második tanár. 1639. tevékeny részt 
vett az Erdőbényén tartott egyház- 
megyei gyűlés tárgyalásaiban. 1641. 
Mádra ment lelkésznek s mint ilyet, 
az abauji egyházmegye jegyzőjévé vá
lasztotta. 1645. jelen volt a tállyai 
gyűlésen, hol az esperesi tisztségre ő 
is kapott szavazatokat a o megválasz
tott Tolnai Dali Jánossal szemben. 
Még ez évben mk. Művei: 17 De 
concursu causae prímáé cum secun- 
dis. Albae Júliáé, 1630. (Keserűi 
Istvánnal együtt). 2. Janua lingvarum 
bilingvis, latina et hungarica. Gyula- 
fehérvár, 1634. (Újabb kiadásai: 
Lőcse, 1641. és Várad, 1654.). 3. 
Praescriptiones et antidota generalia 
pro ckristianismo, adversus socinianos. 
Ultrajecti, 1635. — Sárospataki ta
nárrá iktatásakor a „kegyes bölcse- 
ségről és a bölcs kegyességről “ érte
kezett, de ez nem maradt fenn, vagy 
talán ki sem nyomatott.

Berde Sándor,-ref. theol. tanár, 
szül. Fotoson, 1856. jul. 18. A theo- 
logiát Bécsben, Nagyenyeden, Jenában 
és Bázelben hallgatta 1877. — 83.
1881. lelkészi vizsgálatot tett. 1883. 
kaczkói körlelkészszé neveztetett ki s



miután 1889. az újszövetségi tudo
mányokból s a dogmatörténetből theol.
m. tanári képesítést szerzett, 1890. 
theol. tanár lett Nagyeuyeden. Kisebb 
dolgozatai jelentek meg az Egyli. és 
Isk. Szemlében és a Prot. Közlöny
ben. Önállóan megjelent műve: Jézus 
vallása a három első evangélium sze
rint. Dézs, 1889. Kéziratban van: 
Jézus tanitásai irod. szempontból vizs
gálva.

Beregi ref. egyházmegye,
a tiszántúli kerületben, a reformáczió- 
nak Magyarországon való elterjedésé
vel egyidejű s noha a Tisza jobb felén 
fekszik, kezdettől fogva a tiszántúli 
kerülethez tartozik. E különleges hely
zete és a kerület központjától való 
távolsága folytán eleinte még szinte 
teljesen független iparkodott lenni a 
kei Illettől, de meg kellett elégednie 
azzal, hogy az sok kiváltságban, pél
dául esperesét a lelkészek felavatásá
nak jogában részesítette, melyek csak 
c század elején szűntek meg végképen. 
A 18. század kezdetén 69, végén 75, 
most pedig 63 anyaegyházból áll, 
melyek mindannyian Beregmegyében 
feküsznek. A ref. lelkek száma mint
egy 40000. Nevezetesebb egyházai 
Beregszászon, Munkácson és Tarpán 
vannak. V. ö. Szeremlei Sám uel: 
Vázlatok a papszentelés múltjából, kü
lönös tekintettel a beregiekre. (Ma
gyar prot. egyháztört. monographiák
1881.).

Beregszászi Péter, ref. lel
kész, elvégezvén Nagyváradon tanu
lását, Wittcnbergbe ment, hol 1571. 
ápr. 24. iratkozott be az egyetemre. 
Innen, miután egy ideig az ott tanuló 
magyarok coetusának seniora is volt,
1574. nyarán jött házijába s a sá
rospataki iskola lector professora let. 
1576. lelkésznek ment Nagyváradra, 
hol nagy vitákat folytatott a katho- 
likokusok, főleg Szántó István ellen. 
Mh. 1586. vége felé, vagy a köv.

év elején. Munkái: 1. Apológia pro 
eeclesiis reformatis, actis impiis synodi 
Sabariensis opposita. 2. Epistola ad 
Stepli Aratoréin de nono capitc eccle- 
siae et primatu papae. 3. Ventilatio 
seripti illius, quod inseriptum est 
adversus auctores Juliaui pscudo- 
calendarii. 4 Defensio ventilationum 
adversus St. Aratoréin. (Mindezek 
megjelentek az „Adversaria de contro- 
versiis hoc seculo de religione ruotis“ 
BasiLeae 1587., ez. gyűjteményben, 
az 1. még előbb, Várad, 1585. 
is.) 5. Opuscula varia de calendario 
Gregoriano. Basileae, 1590. — Szá
mos latin és görög verset irt, kivált 
alkalmiakat, mint például két váradi 
tanulónak Wittenbergbc indulásakor, 
Károlyi Péter lakodalmára, Balsaráti 
Vitus János halálára és Károlyi Pé
ternek Wittenberg, 1571. megjelent 
műve mellé.

Beregszászi zsinat (A)
egyike a legelső magyar prot. zsina
toknak. Tartatott 1552. dccz. 1. 
Végzései nem maradtak fenn, négy pont 
tartalma mind azáltal ismeretes belőlök. 
Legfontosabb az első, melylyel ismé
telték az úrvacsorájáról az előbbi 
zsinatokon megállapított hitvallást. 
E szerint ez a zsinat még luth. szel
lemű volt A jelenvoltak közül Kál- 
máncsehi Sánta Márton és Radán 
Balázs a legnevezetesebbek.

Berengar (Toursi), 1. Toursi 
Berengar.

Bergi könyv (Bergi formula),
1. Concordiae formula.

Berleburgi biblia, separa-
tistikus körökből származott s 1726. 
nyolez kötetben megjelent német biblia
fordítás, mely chiliasta-theosophikus 
jegyzetei és korábbi mystikusok mű
veiből vett kivonatai folytán híressé lett.

Bérmálás (lat confirmatio, 
sigillum, chrisma, unctio), a római és 
görög egyházban a második szentség, 
mely imával és raegkenéssel a hitben



való megtrősítést nyújtja az ifjú ke
resztyennek, ki állalában bizonyos 
lelki érettséget nyer belőle. A prot. 
egyházban, habár csak külsőleg, a 
konfirraáczió (1. e ) felel meg neki. 
A róm. katb. egyház az egyes bibliai 
helyekre, mint Ap. Csel. VIII. 14 — 17.
XIX. 1 - 6  Zsid VI. 1— 5. II. Kor.
I. 21—22. I. Ján. II. 20 27. s
az egyli atyák tanítására, valamint 
a lyoni (1274.) és florenczi (1439.) 
zsinatok határozataira alapítja. A 
görög egyház hittudósai Luk. XXIV.
29., II. Kor. I. 21. verseire és a 
hagyományra hivatkoznak. Az ős 
egyházban a b. szoros összeköttetés
ben volt a kereszteléssel; később 
önálló cselekménynyé s annyiban 
nagyobb jelentőségű lett, hogy mig a 
keresztséget az alsóbbrendű papok is 
végrehajthatják, ezt kizárólag csak 
püspök szolgáltathatja ki, aki azon
ban e jogát átruházhatja a fölszentelt 
püspökökre. Nyugaton ennélfogva bár
mely tetszés szerinti időben lehet 
ugyan, de különösen a püspöki láto
gatások alkalmával szokás bérmálni. 
A görög egyházban presbyter és 
diakónus is kiszolgáltathatja s itt 
fenn is maradt a kereszteléssel való 
összeköttetése. A kath. egyház 7— 12 
éves életkort kíván meg a bérmá
landótói. A szertartás úgy történik, 
hogy a böjttel, hajvágással stb. úgy 
lelkileg, mint külsőleg elkészült hér- 
málandót a püspök a főoltár előtt 
fejére tett kezekkel megáldja, s az
után homlokát a szent chrismával 
keresztalakban bekenvén, e szavakat 
mondja: „Signo te signo crucis et 
confirmo te ohrismate salutis in no* 
mine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. Ámen !* Végül r pax tecumu 
szavak kíséretében szelíden arczul üti 
a bérmálandót, hogy a Jézus kín
szenvedésére emlékeztesse s a hitért 
való fájdalmak eltűrésére utasítsa. A 
bérmáláskor jelen van a bérmálandó

tanúja is, ki annak neme szerint 
férfi vagy nő, s bérmaatyának, ille
tőleg bérmaanyának neveztetik. A 
görög egyházban az a szokás, hogy 
a bérmálandónak megkenik homlokát, 
szemét, fülét, orrát és lábait s ez 
alatt azt mondják: „A Szentlélek 
ajándékának pecsétje Amen!u A 
kézrátétel itt nincs meg. Mindkét 
egyház azt tanítja, hogy e szentséget, 
mint amely charactcr indelebilis-t ad, 
nem lehet ismételni. A bérmálásban 
részesültek ilyenkor valami szentnek 
a nevét is felveszik.

Bénnaszülök, 1. Bérmálás.
B e r ilá t (Clairvauxi), 1. Clair- 

vauxi Bernát.
B e rn á t (Sienai), 1. Sicnai 

Bernát.
B e rn h a rd -a la p ítv á n y  (Sti

pendium Bernhardinum), a legtekin
télyesebb mindazon alapítványok és 
ösztöndíjak közt, melyek külföldi 
egyetemeken a Magyarországról ott 
tanuló prot. theologusok javadalma
zására máig is léteznek. Alapítója 
Bernhard Dániel, egy német szüle
tésű, de Hollandia gyarmatain meg- 
vagyonosodott prot. ember, ki 1761. 
az utrechti egyetemen 12 pfalzi, ezek 
nem léte esetében német és magyar 
studens részére 9000 sterling alapít
ványt tett, még pedig úgy, hogy egy- 
egy személy öt évig élvezhesse az 
általa 350 frtban megállapított évi 
segélyt. Azóta ez lassanként 750 írtra 
emelkedett s jelenleg három évig ve
hető igénybe. Midőn pedig valame
lyik stipendiatus végleg eltávozik az 
utrechti egyetemről, ha mindjárt egy 
év elteltével is, még 50 frt viaticu- 
motkap. Mostanában évenként 1 8 - 2 0  
tanuló vétetik fel ez alapítványra, köz • 
tök rendesen 3 —4 magyar, kik azon 
kivűl még tandíjmentességet is élvez
nek. Az alap kezelője a theologiai 
szak legrégibb tanára.

Bernhardinusok,l.Cisterciták.



Berni disputatio (1528.),
1. Haller Berthold és Reformáczió 
(Svájczban).

Bersier Jenő Artliur Feivncz, 
franczia ref. theologus, szül Morges- 
ben Genf mellett 1831. febr. 5. A 
theologiát Genfben, Göttingában és 
Halléban hallgatta. 1855. a párisi 
szabad egyház papja lett. Mh. 1889. 
nov. 18. Prédikáczióin (7 k. 1861.— 
84.) kívül, melyek angolra, németre, 
dánra, svédre és oroszra is lefordit- 
tattak, a köv. művei jelesek: Mes 
actes et mes principes (1878.), L’im- 
mutabilité de Jésus Christ (1880.), 
Royanté de Jésus Christ (1881.), 
Coligny avant les guerres de religion 
(1885.), La révocation (1886.).

Bertalan, Tholmai fia, egyike 
a Jézus tizenkét tanítványának, ki a 
hagyomány szerint Indiában, vagyis 
a boldog Arábiában hirdette az evan
géliumot; egy más monda szerint 
Armeniában megnyúzták. Emléknapja 
aug. 24., a görög egyházban 25.

Bertalan-éj, 1, Hugenották.
Berthold, chiemseei püspök, 

szül. 1465. Salzburgban. Mint 1508 - 
tói püspök, az egyház romlottsága 
ellen többször fellépett úgy zsinato
kon, mint „Onus ecclesiaeu ez. mű
vével, mely 1524. névtelenül jelent 
meg s olyan reformácziót sürgetett, 
mely nem egy Lutherhez hasonló 
szektaesinálótól, hanem az illetékes 
egyházi tényezőktől indul ki. 1528. 
megjelent „Tewtsche Theologeyu .ez. 
művében a kath. egyházi tan és élet 
ellen emelt vádjainak egy részét visz- 
szavoná. Mh 1543.

Berthold (Regensburgi), 1. 
Regensburgi Berthold.

Berzeviczy Gergely, ev. ke
rületi felügyelő, szül. 1763 jun. 15. 
Nagy-Lomniczon. Tanulmányait Kés
márkon befejezvén, 1783. ügyvédi 
oklevelet nyert, a köv. évben pedig 
külföldre ment, hol legtöbbet a göt-

tingai egyetemen időzött. Beutazván 
Német-, Angol- és Francziaországot,
1787. a m kir. helytartó tanács hi
vatalnoka lett. 1791. mint távollevők 
követe jelent meg az országgyűlésen 
s ugyanakkor a pesti ev. zsinaton is 
részt vett. Miután 1794. a magyar 
színészet javára 1000 frtos alapít
ványt tett, a közélettől visszavonult
kakaslomniczi birtokára, hol kizáró-#

lag a tudományokkal s egyházi ügyek
kel foglalkozott. E téren szerzett 
érdemeinek jutalmául a tiszai kerület 
1801. felügyelőjévé, a göttingai tudós 
társaság pedig 1802. tagjává válasz
totta. Mh. 1822. febr. 23., miután 
végrendeletében arra az esetre, ha 
családja egyetlen fiában kihalna, ösz- 
szes vagyonát ev. iskolai czélokra 
hagyományozta. Számos német folyó
irat adott ki tőle különféle tárgyú 
értekezéseket, melyek közűi magyarra 
fordítva a Tudományos Gyűjtemény is 
közölt nehányat. Nehány önállóan 
kiadott könyvet is irt, melyek közűi 
egyh érdeküek: 1. Politisch-kirchli- 
ches Manch-Hermaeon II és név n. 
1790. 2. De prohibito transitu catho- 
licörum ad ecclesiam evangelicam. 
(Lőcse, év. n.). 3. Über den gegen- 
wártigen Zustand dér Protestanten in 
Ungarn (Névtelenül). Göttingen, 1803.
4. Coordinatio rei religionis ecclesi- 
asticae superint aug. conf. evang. 
Tibiscanae. Leutschoviae, 1815. (II. 
kiad. U. o. 1837. Magyarul: Kassa,
1847., németül: Miskolcz, 1862.). 
5 Nachrichten über den jetzigen 
Zustand dér Evangelischen in Ungarn. 
Leipzig, 1822. (Ellene Hohenegger 
L. irt „Beleuchtung.. .“ ez. a. 1825 ). 
Megjelent még a Szontágh Sámuel 
superintendens beiktatásakor tartott 
beszéde.

Besnyei György, ref. esperes, 
szül. Nagymegyeren Tanult Debre- 
czenben is. Farkasdon, Kamocsán,
1737.-től pedig Madáron volt lel-
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kész. Mint ilyen, a komáromi egy
házmegyének esperese is volt s hitéért 
várfogságot is szenvedett. 1763. még 
élt. Munkái: 1. Kis biblia azaz a 
szent Dávid százötven zsoltárainak 
könyve. (Az eredetiből ford ) Miapolis, 
1740. 2. Keresztényi közönséges kö
nyörgések. H. és év n. (Irta Madáron 
1743.), 3. Háborúi könyörgések. H.
n. 1745. Kéziratban maradt munkája: 
Szent Biblia azaz Ó- és Ujtestamen- 
tomi Szent írás (az eredetiből ford). 
Y. ö. Bárány József: Nagymegyeri 
Besnyei György kéziratos bibliafordí
tása (Budapest, 1885.).

Bessarioil Vazul vagy János, 
a görög műveltség és tudomány kép
viselője Olaszországban, szül. 1395. 
Trapezuntbán. A vazul-rendbe lépett, 
1437. nicaeai érsek lett. Mint ilyen 
részt vett a florencz ferrarai unionista 
zsinaton (1438), hol az unió mellett 
nagy buzgalommal működvén, jutal
mul bibornokságot nyert. Buzgó ter
jesztője volt a görög műveltségnek s 
Platót védelmezte Trapezunti György 
támadásai ellen. Mint pápai legátus 
Németországot, Francziaországot és 
Nápolyt bejárván, igyekezett a népe
ket egy általános keresztes háborúra 
tüzelni a török ellen. Meghalt 1472. 
V. ö. B ast: Le Cardinal B. (1879), 
Sadov: Bessarion de Niece, són 
rőle au concile de Ferrara Florence 
(1883). R.

Beszéd (Egyházi), h Egyházi 
beszéd.

Beszeiltelés, bizonyos szer
tartások szerint történő raegáldása a 
halottaknak, valamint különféle tár
gyaknak a katli. egyházban.

Beszterczebányai ev. egy
ház (A) mindjárt a reíormáczió leg
első éveiben keletkezett. 1522. már 
voltak itt Luthernek hívei, 1530. 
pedig már csaknem az egész város 
prot. érzelmű volt. Némely kath |

szokások még a 16. század vége felé 
is divatoztak ugyan, de a város egé
szen az üldözések koráig teljesen 
prot. volt s mint ilyen folyvást ma
gas színvonalon álló iskolát tartott 
fenn. 1671. a magokat már előbb 
befészkelt jezsuiták izgatása folytán 
elkezdődött az ev. egyház üldözése. 
Templomai elfoglaltattak, papjai el- 
hurczoltattak, az egyháztagok a leg
nagyobb zaklatásnak voltak kitéve 
szüntelen. Körülbelül- két évtized 
múlva valamivel kedvezőbb körülmé
nyek közé jutott az egyház, de régi 
fényét sohasem nyerte többé vissza. 
Lelkészeinek száma az üldözések 
előtti ötről kettőre szállott. Templo
mai, melyeknek egy részét II. Rákóczi 
Ferencz visszaadatta, később ismét 
elvétettek s habár 1773. a jezsui
táktól megmenekült, a csakhamar 
azután felállított kath. püspökség 
azóta sem engedte, hogy újra erőre 
kapjon az egyház, mely ma mintegy 
2500 lélekből áll s két lelkészi és 
6 tanítói állomáson kívül egy algim
náziumot is tart fenn. Y. ö. fíosenauer
K.: A b . ev. iskola tört. (1876.)

Beszterczebányai róni. kath.
püspökség, 1776. alapíttatott. Az 
esztergomi érsekséghez tartozik s 
Zólyom- és Turóczmegyére, valamint 
Bars-, Hont- és Nyitramegye egyes 
részeire terjed ki. Négy főesperes- 
ségre oszlik.

Beszterczei ev. esperes-
ség, Erdélyben, reformáltatása óta 
létezik, előbb káptalan, újabban espe- 
resség név alatt. Az 1880-as évek 
óta hozzátartozik a volt nagysajói 
káptalan is, melylyel együtt 38 egy
háza van 26,000 lélekkel. A múlt 
század közepén 24, végén 26 egy
háza volt. Legnevezetesebb közűlök 
a beszterczei, melynek kebelében ev. 
főgimnázium s tanitóképezde, valamint 
alsóbbrendű lelkésznevelő-intézet van. 
Az egyházmegye a köv. megyékre



terjed k i : Beszterczenaszód, Szolnok- 
doboka és Szilágy.

Beszterczei ev. káptalan,
1. Beszterczei ev. esperesség.

Betegápoló apáczák, akik
magokat a szegények és főleg a be
tegek ápolására szentelik s e czélból 
különféle intézeteket (kórházak, sze
gényházak) tartanak fenn. A számos, 
ilyen nevű rend és congregatió közűi 
a legnevezetesebbek a Szentlélekiől 
nevezettek (1. Szentlélek-rend) és a 
burgosi b., kiknek rendje 1417. 
keletkezett s a 19. -században lett 
semmivé. Különösen Francziaország 
gazdag az ilyen czélu rendekben.

Betegápoló barátok, akik
ugyanazt a czélt tűzik magok elé, 
mit a betegápoló apáczák. Többnyire 
Ágoston szabályait követik s számuk 
igen nagy. A többi közt ide tartoz
nak az Antal-rendiek (1. e .) ; a Szent- 
lélekrol nevezettek (1. Szentlélek- 
rend); a burgosi b., kiknek alapítója 
a castiliai VIII. Alfonz volt 1212. s 
eredetileg a bucsujárás ápolása volt 
a czéljok, de miután a 15. század 
elején a „burgosi lovagokw nevet 
vevén fel, erkölcstelen életet folytat
tak, rendjök 1808. végre is eltörfíl- 
tetett; a János-rendiek (1. e.) és a 
Miasszonyunkról nevezett német b 
(1. Német rend).

Betegkeresztség (lat. bap-
tismus clinicorura) az ős kér. egy
házban a „tlinicusokon" (1. e.) vég
zett keresztelés neve, azután egyenlő 
lett a szükségkeresztséggel. T.

Bethania, a Jézus szenvedé
sének történetéből ismert falu, mint
egy 40 percznyire Jeruzsálemtől, az 
Olajfák hegyének aljában.

Bethel (héberül =  isten háza), 
Jeruzsálemtől északra 4 !/2 órányi 
távolságban fekvő ősrégi istentiszte
leti helye a hébereknek, mely mint 
Jerobeam uralkodásától fogva a kép- 
imádás fő helye, versenyre kelt a

Salamon templomával, mígnem Józsiás 
szétromboltatta.

Bethesda (héberül t=  irgalom 
háza), jeruzsálemi tó, mely csak 
Ján. V. 2. s köv. és az egyh. atyák 
erre vonatkozó helyein fordul elő s 
amely a hagyomány szerint a mai 
István-kapu közelében volt.

B e th leh em  (héberül =  ke
nyérnek háza) Jeruzsálemtől délre 
2 órányi távolságban fekvő városka, 
mely a Dávid családjának származási 
helyeként ismeretes s ennélfogva az 
első és harmadik evangélium szerint 
a „Dávid fiának", a názárethi Jézus
nak is szülőhelye.

Bethlehemiták, a husziták 
elnevezése a prágai Bethlebem-kápol- 
náról, melyben Húsz prédikált. így 
neveztetnek egy 1659. alakult szer
zetesrendnek a tagjai is. A rend ala
pítója Bethencourth Péter, egy guate- 
raalai ferenczrendi szerzetes, czélja 
pedig kórházi szolgálat és ingyenes ta
nítás Pápai megerősítést 1673. nyert. 
Női rend is alakúit e néven 1668. T.

Bethlehemjárás, 1. Kará
csom játékok.

Bethlen-collegium, Erdély
leghíresebb tanintézete, mely alapító
járól, Bethlen Gábor fejedelemről kapta 
nevét. A fejedelem országos határozat 
következtében állította fel Gyulafehér - 
vártt s fenmaradását gazdag alapít
ványokkal biztosította. Tanárokul úgy 
hazai, mint külföldi híres tudósakat 
alkalmazott, kiket dús fizetéssel látott 
el. Az addig kisebbrendű gyulafehér
vári iskola gyorsan kezdett emelkedni, 
de mielőtt a fejedelemtől tervezett 
akadémiai színvonalt teljesen elérhette 
volna, a halál megfosztotta alapítójá
tól. Az intézet mindamellett nagy 
eredraénynyel folytatta működését 
1658.-ig, araikor a tatárok feldúlták 
s a tanulók szétoszoltak. I. Apafi 
Mihály aztán 1662. Nagyenyedre he
lyezte át. További sorsára nézve 1.
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Nagyenyedi ref. főiskola. V. ö. Szi
lágyi Sándor: Bethlen Gábor fehér
vári síremléke és alapítványai (1884.); 
P. Szaihmáry K ároly : A gyula- 
fehérvár-nagyenyedi Bethlen-főtanoda 
története (1868.).

Bethlen Gábor, Erdély leg
nagyobb fejedelme, szül. 1580. Maros- 
Illyén. Már 1600. hadat vezérelt 
Mihály vajda ellen. Részt vett a 
Bocskay szabadságharczában, mint 
tábornok és főtanácsos. Midőn Bá
thory Gábor nyíltan elismerte II. Má
tyás felsőbbségét, ellene a török
1613. az általa elűzött B G.-t tette 
fejedelemmé, kit az országgyűlés is 
egyhangúlag megválasztott. Miután 
uralma Erdélyben megszilárdult, az
1618. évi cseh fölkelést, mely meg
nyitotta a harminczéves háborút, fel- * 
használva, a magyarországi prot. párt 
élére állott s a vallásszabadság szám
talan megsértése miatt fegyvert fogott.
1619. okt. már az egész országot 
hatalmába kerítette, a pozsonyi várat 
a koronával elfoglalta s 1620. jan. 20. 
fölvette a „Magyarország fejedelme** 
czíraet, a beszterczebányai ország- 
gyűlés pedig aug. 25. magyar királylyá 
választotta. A háborúnak a vallás- 
szabadságot újra biztositó nikolsburgi 
béke vetett véget 1621. Ebben Oppeln 
és Ratibor herczegségekért lemondott 
a királyi czirarol s visszaadta a ko
ronát. Miután 1623. a német prot. 
szövetségbe belépett, a béke megsértése 
miatt megújítá a háborút. Ennek 
véget vetett ugyan a második bécsi 
béke (1624.), de 1626. újra kény
telen volt fegyvert fogni, mit csak a 
lőcsei egyezség után* ez év végén tett 
le. 1628. a német prot. fejedelmek
kel összeköttetésben újabb háborúra 
készült, melynek titkos czélja a len
gyel korona megszerzésére irányult; 
de súlyos betegsége útját állotta ter
veinek. Mh. 1629. nov. 15. Gyula- 
fehérvártt. Buzgó, vallásos ember volt,

ki a bibliát igen sokszor elolvasta, a 
„Gyakorta való buzgó könyörgést 
kíván az istenw kezdetű éneket pedig 
szerezte. Református hite iránti áldo
zatkészségét nemcsak az annak sza
badságáért vívott háborúival mutatá 
ki, hanem azzal a sok közvetlen se- 
gélylyel is, melylyel az iskolák és 
egyházak virágzását előmozditni ipar
kodott. A gyulafehérvári tanintézetet 
magas színvonalra emelte és egy nagy
becsű könyvtárral látta el, a mára- 
marosszigeti és kolozsvári iskolák 

'életében egy-egy új, jobb korszakot 
nyitott, a debreczeni collegiuraot anya
gilag tetemesen gyarapította, számos 
egyházat virágzásra emelt, a jelesebb 
lelkészjelölteket a saját költségén nagy 
számmal taníttatta külföldi egyeteme
ken, a lelkészeket s maradékaikat 
nemesi kiváltságokkal ruházta fel, az 
egyházi irodalmat bőkezűen pártolta, 
agendát íratott, új énekeskönyvet 
vétetett munkába, a románok közt a 
reformátusokkal való unió érdekében 
egy vallásos missziót szervezett, a 
a vallás ügyeiben számos törvény- 
czikket hozatott stb. Mindamellett távol 
állott a felekezeti elfogultságtól, ami
nek legfényesebb bizonyítéka, hogy a 
jezsuita Káldyt a biblia fordításában 
nyomda állítására pénzzel segité, 
úgyszintén, hogy az anabaptistákat. 
Alvinczre telepítvén, szabad vallás
gyakorlatukat biztosítá. V. ö. Gindely- 
Acsády: B. G. és udvara. (Budapest, 
1890.); Györy Vilmos: B. G. — és 
Roth Márton: B. G. kora (mind
kettő a „Rajzok a magyar protes- 
tantismus történelmébőlw közt. 1868 ).

Bethlen Kata, gr. B. Sámuel 
és Nagy Bóra leáuya, szül. 1700. 
nov. 25. Bonyhán. 17 17. férjhez 
ment gr. Haller Lászlóhoz, s ennek 
1719. bekövetkezett halála után
1722. gr. Teleki Józsefhez, ki 1732. 
szintén elhalt. Mh. 1759. Egyike a 
legvallásosabb magyar ref. nőknek ?
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kinek szent elmélkedésekben és ájta- 
tos könyvek olvasásában teltek nap
jai. Számos írót segélyezett műveik 
kiadásában s több lelkészjelöltet ta
níttatott külföldön. A szegények gyó
gyításában is kedvét találta. Gazdag 
könyvtárt gyűjtött, melyet a nagy- 
enyedi főiskolának hagyott. Maga is 
több könyvet ír t: 1. Bujdosásnak 
emlékezetköve. Debreczen, 1733. 
(Igen sok kiadást ért, még újabban 
is.) 2. Védelmező erős paizs. Szeben, 
1759. (II. kiad. Győr, 1761.) 3. 
Életének maga által való rövid leírása.
II. és év n. (Újra kiadta K. Papp 
Miklós, Kolozsvár, 1881.) Újra ki
nyomatta Keresztúri Pál „Egyenes 
ösvény" ez. művét (Szeben, 1744.).

Bethlen Miklós gr., Erdély
nek egyik legkitűnőbb államférfia, 
szül. 1642. szept. 1. Kisbunon, a 
mai Udvarhelymegyében. Eleinte Ke
resztúri Pál vezetése alatt a gyula- 
fehérvári, majd Apáczai idejében a 
kolozsvári collegium növendéke volt. j 
A II. Rákóczy György uralkodásának 
vége felé kitört zavargások alatt foly
vást menekülnie kellett egy helyről 
másikra, mig 1661. Csernátoni Pál 
vezetése mellett külföldi egyetemekre 
indult. Előbb Heidelbergben, majd 
Utrechtben, végűi Leidenben tanult.
1663. végén Londonba ment, innen
1664. Francziaországba utazott. Haza
térve, nemsokára Udvarhelyszék fő
kapitánya lett. Ezután egyre nagyobb 
szerepet kezdett játszani Erdély köz
életében. A Thököly-féle hadjáratban
1681. főstrázsamester volt, a köv. 
évben pedig már generális lett. Ké
sőbb Kővárvidék főkapitányává, Má- 
raraarosmegye főispánjává s 1689. 
belső titkos tanácsossá neveztetett ki. 
Erdély ez időbeli szorongatott és 
kétes helyzetében mindent elkövetett, 
hogy annak vallási és politikai sza
badsága biztosíttassák. A zernyesti 
ütközet után fölment Bécsbe, hol

sikerült neki a Leopoldinum diplo
mát kieszközölni, mely Erdély val
lási szabadságát meglehetősen biz- 
tosítá. Erdély kormányzójává az 1691. 
évi országgyűlésen vele szemben hat 
szavazattöbbséggel a nemsokára kath. 
hitre tért Bánffy György választat
ván, ő főkanczellárrá lett. Bethlen 
nagy műveltségénél és vallásos buz- 
góságánál fogva korának a prot. 
egyházi életben legkimagaslóbb alakja 
volt. Nemcsak gondnoka volt a nagy- 
enyedi és kolozsvári collegiumnak, 
valamint az erdélyi ref. anyaszent- 
egyháznak, hanem egyszersmind aty
jával, B. Jánossal együtt megalapította 
az udvarhelyi gimnáziumot s ezen 
kivűl áldozatkész pártfogója volt a 
marosvásárhelyi collegiumnak, vala
mint számos papjelöltnek is, kiknek 
külföldön tanulásuk költségeit fedezte ; 
továbbá felkarolta a bujdosók, vala
mint a gályarabságra hurczolt prot. 
lelkészek ügyét, megoltalmazta az 
orthodoxiától üldözőbe vett coccejanus 
és cartesianus professorokat, végűi 
pedig újra kieszközölte az egy ideig 
elvont cameraticum beneficiumot, mely
nek azonban az ekkor meghatározott 
összegű pénzben való kiszolgáltatása 
azután sem sokáig tartott. Ilyen buzgó 
prot. lévén, a vallásügyben többször 
összeütközött a kormányzóval, ki 
mindig esküdt ellensége volt, irigyel
vén ama nagy tekintélyt, melylyel 
Bécsben rendelkezett vetélytársa, kit
I. Lipót 1696. gróffá nevezett ki és
10,000 frttal ajándékozott meg. E r
délynek Rabutin katonai parancsnok
sága idejében kiállott sanyaruságai 
terveket érleltek meg Bethlenben 
hazája jövőjének biztosítása iránt, 
melyeket írásba foglalva, a bécsi 
holland követhez akart küldeni, de 
levele Rabutin kezéhez jutván, annak 
alapján ez felségsértési vádat emelt 
ellene s 1704. elzáratta. Később 
aztán Bécsbe lett szállítva Bethlen,
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hol visszanyerte ugyan szabadságát, 
de Erdélybe sohasem tért vissza s ott 
halt meg 1716. okt. 17. Egyháza és 
hazája érdekében véghezvitt nemes 
és nagy tettein kivűl nagyszabású irói 
működése is fentartja emlékét. Egyházi 
érdekű művei: 1. Austriaca Austeritas. 
(Kolozsvár), 1672. 2. Austriacae
Austeritatis continuatio. (U. o.) 1672.
3. Falsitas toti mundo detecta. (U. o.)
1672. 4. Justi de Palma Florentini
Austriacae Austeritatis, ejusdemque 
continuationis confirmatio. (U. o.)
1673. 5. Apológia ministrorum evan- 
gelicorum Hungáriáé. (U. o.) 1677. 
6. Epistola ad ministros exules.H. n. 
(1677.) Irt továbbá emlékiratokat, 
önéletírást stb. Dolgozatainak egy 
része kéziratban maradt. V. ö. Ön
életírását (kiadta Szalay László, 1858 —
1860.) és P.Szathmáry Kár olt/ : Gróf 
B. M. tragoediája. (Tört. tár. 1891.)

Bethsabé (Bathseba), Uriás 
felesége. Mialatt Dávid seregei az 
ammonok Rabba nevű városát ostro
molták, Dávid házasságtörést követett 
el B.-val. Dávid aztán meghagyta, 
hogy Uriást a csatában valami ve
szélyes pontra küldjék. Ez el is esett 
és ekkor B. a Dávid felesége s 
mint ilyen a Salamon király anyja lett.

Bethsaida, helység a Jordán 
baloldalán, közel a torkolatához. Ezt 
a helységet Fülöp tetrarcha várossá 
emelte s Juliasnak nevezte el. Álta
lában azt hiszik, hogy az evangé
liumban két helység szerepel B.néven: 
az említett és egy másik, mely a Gene- 
záret tavának nyugati partján feküdt.

Betulia, ókori város Galilaeá- 
ban, hol Judit a várost ostromló 
Ilolofernes fejét levágta.

Bevett vallások Magyar- 
országon azok, melyek országos tö r
vény alapján nyilvánosan és szaba
don gyakorolhatók s amelyek teljes 
egyenjogúságot, és viszonosságot élvez
nek. Ezeknek hívei mint testületek

vagyis egyházak vagyonszerzési joggal 
és önálló szervezettel bírnak, mi az 
állam védelme alatt áll. Ilyenek a rom. 
és gör. kath., a gör. kel., a luth., ref. 
és unit. egyházak. A viszonosságtól 
eltekintve hasonló jogokat élvez az 
izr. felekezet is, mely azonban a 
közel jó'vó'ben teljes bevételét remélheti.

Bevezetés (Bibliai), 1. Bibliai 
bevezetés.

Beyschlag János Henrik Kristóf 
Wilibald, német ev. theologus, szül.
1823. szept. 5. Majna-Frankfurtban. 
A theologiát Bonnban és Berlinben 
hallgatta 1840—44. Azután Trierben 
segédlelkész, 1857. Karlsruhe-ban 
udvari lelkész s 1860. Halléban theol. 
tanár Jett. Igen sok nagyobb művet, 
értekezést, prédikácziót és alkalmi 
iratot adott ki. Jelentékenyebb mű
vei : „Aus dera Leben eines früli 
vollendetenu (V. kiad. 2 k. 1878.); 
Das Leben Jesu (II. kiad. 2 k. 
1887— 88.); Neutestamentliche tlieo- 
logie (2 k. 1891 -  92.). A porosz 
egyetemes zsinatokon 1875. és 1879. 
vezére volt az u. n. középpártnak. 
Ez irány szolgálatában áll 1876. óta 
szerkesztett egyházpolitikai közlönye, 
a „Deutsche evangelische Blatter.“ 

Beytlie István, prot. superin- 
tendens, szül. 1532. Baranyamegyc 
Kő nevű helységében. Minden való
színűség szerint Tolnán tanult, honnna
1555. külföldre ment, de már 1556. 
tavaszán itthon volt. Előbb Szakol- 
czán, 1559. Alsó-Lindván, 1564. 
Sárváron tanitóskodott. 1565. alsó- 
lindvai lelkész lett. Innen 1574. 
Sopronba ment magyar prédikátornak, 
de már 1576-tól Németujvártt műkö
dött mint Batthyány Boldizsár udvari 
papja. 1582. jelen volt a pozsonyi 
országgyűlésen. Az 1585. jul. 25. 
Hegyfaluban (Vasm.) tartott zsinat 
az akkor még külön nem vált pro
testánsok superintendonsévé válasz
totta. E minőségében taitott 1587.
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Csepregen zsinatot, melynek határo
zatait ő készítette. A csepregi collo- 
quiumnak is (1591.)egyik fő szereplője 
volt, de a lutheri felfogás híveivel 
folytatott másfélnapi vitatkozás után 
odahagyta azt. Sok kellemetlenséget 
kellett később is ellenfelei részéről 
kiállania, miért is 1595. lemondott a 
püspökségről, azonban a reformátusok 
továbbra is őt tekintették fejőknek s 
csák 1612. máj. 3. Németujvártt 
történt halála után választák meg 
utódját, amikor aztán az addig csupán 
espereseik állal igazgatott, de 1598.-ra 
már végleg külön szervezkedett luthe
ránusok szintén külön püspököt vá
lasztottak. Munkái: 1. Miképen a 
keresztyéni gyülekezetben a kereszt- 
séget, Úrvacsoráját, házasok eskette- 
tését, oldozatot . . . .  szolgáltassanak 
az egyházi tanítók, arról iratolt 
könyvecske. Németujvár, 1582. 2. Ke
resztyéni tudománynak rövid summája. 
U. o. 1582. 3. Az evangéliumok
magyarázati. U. o. 1584. 4. Esz
tendő által való vasárnapi epistolák. 
U. o. 1584. 5. A szentek fő ünne
piről való evangéliumok. U. o. 1584.
G. Fő ünnepnapokra való epistolák 
magyarázati. U. o. 1584. 7. Confessio 
íidei Németujvariensis certis compre 
hensa articulis. U. o. 1597. 8. Enco- 
mium ubiquisticum contra Brentianos. 
U. o. 1597. 9. Énekeskönyv (Német
ujvár, 16. század). Ő a szerzője 
továbbá a „Stirpiura nomenclator Pan- 
nonicus“ (Antwerpen, 1584.) ez. 
növénytani munkának. Üdvözlő verset 
irt Pathai Istvánnak „A sacramen- 
tuinokrólu (1592.) és Homberger Je
remiásnak „Graiium frumenti(C (1583.) 
ez. műve mellé. V. ö. Faló András: 
B. I. életrajza (Pest 1866.).

Beytüe-féle kánonok, az
1587. évi csepregi zsinatnak Beythe 
István által készített végzései.

Beza (de liéze) Tódor, genfi 
reformátor, nemes családból szül.

1519. jun. 24. Bezelay-ben. Kilencz 
éves korától Orleansban és Bourges- 
ban élt Wolmar Menyhért, német 
philologus házánál, aki megismertette 
vele a protestantismus alapelveit. 
Miután Orleansban a jogot elvégezte, 
Párisba ment, hol két egyh javada
lom birtokában meglehetős könnyel
műen élt s mint ügyes és elmés latin 
költő („Poemata juveniJiaa 1548.) 
előkelő körökben forgott. Belső küz
delmek s egy nehéz betegség után 
felhagyott ez életmóddal s 1548. Genfbe 
ment, hol meghá/asodott s protes
tánssá lett. T íz évig működött ezután 
Lausanne-ban, mint a görög nyelv 
tanára s befejezte a zsoltároknak 
Marót által megkezdett, mértékes 
fordítását, mely később átalakíttatván, 
alapjául szolgált Francziaországban a 
ref. egyházi éneklésnek. Kálvinnak 
nagy szolgalatokat tett ama polemikus 
irataival, melyeket a praedestinatio s 
az úrvacsorája kérdésében kibocsátott. 
Osztotta annak nézetét az eretnekek 
megbüntetésére nézve is, amint ez „De 
haereticis a civili raagistratu punien- 
dis . . . tf (1554.) ez. művéből is ki
tűnik, melyben Servet kivégeztetését 
akarta igazolni. A svájezi reformá 
tusok bizalmát annyira megnyeré, 
hogy 1557. és 1558. többször küld
ték követségbe a német prot. feje
delmekhez, hogy kieszközölje közben
járásukat a franczia udvarnál az 
üldözött piemonti valdensek megol- 
talmazása és a Párisban elfogott 
reformátusok szabadon bocsátása érde
kében. Miután Kálvin mindinkább 
megnyerte a gyakorlati theologiának, 
1558. Genfhe ment, hol mint pré
dikátor és tlieol. tanár Kálvinnak 
buzgó munkatársa lett. 1559. és 
1560. több, részben maró gunynyal 
irt munkában kelt annak védelmére 
a luth. Westphal és Ilesshusius tá
madásaival szemben. A világi nagyok
kal való érintkezésre sokszor igénybe
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vévé képességeit a ref. egyház. Mi
után 1559. Antal, navarrai királyt 
megnyerte a reformáczió ügyének, 
ennek kivánságára 1561. Vermigli 
Martyr Péterrel részt vett a poissy-i 
híres hitvitán, melynek folyamán 
merészen és szónoki ügyességgel védte 
a reformácziót. Hogy áttérését ro
konai előtt igazolja, már az előző' 
évben kiadta „Confessióját“, a kálvini 
elveknek egy érthető és világos elő
adását, mely több modern nyelven is 
elterjedt. A st.-germaini colloquiu- 
mon (1562.) a képtisztelet ellen har- 
czolt, később pedig kitörvén a polgár
háború, mint tábori lelkész a Condé 
herczeg kíséretében volt. A béke 
megkötése után 1563. ismét elfog
lalta genfi hivatalait s mint az egyház 
legelső theologusa, ő lett a Kálvin 
utóda a consistoriumi elnökségben. 
1571. és 1572. részt vett a franczia 
reformátusok larochelle-i és nimes-i 
egyetemes nemzeti zsinatain. Az 1586. 
évi mömpelgardi hitvitán Andreae 
Jakabbal mérkőzött meg, a Krisztus 
testének és vérének mindenütt jelen
valóságára vonatkozó lutheránus nézet 
ellen lépve fel. Már megelőzőleg 
1580. lemondott a consistoriumi el
nökségről, 1598. pedig tanszékét, 
1600. lelkészi hivatalát is elhagyá. 
Salesi Ferencz hasztalan próbálgatta 
visszatérítni a kath. egyházba. Mikor 
a jezsuiták 1597. azt hiresztelték, 
hogy meghalt s előbb kath. lett, egy 
satyrával felelt nekik. Mh. 1605.

Az újszövetség kritikai ki
adásain kivűl a következő művei a 
nevezetesebbek: több dialógusa „De 
praedestinatione, de coena sacra contra 
Westphalium, Hesshusium, Castellio- 
nem etc.“ ; „Icones virorum illustrium, 
cum emblematibusw (1580.) és „Vita 
Calviniw (1585.). Dolgozatainak egy 
része a „Th. B. tractatus theologicia 
(3 k. 1582.). V. ö. Baum  (2 k, 
1843 —51.) és Heppe (18-61.) róla

irt műveit s Weiss értekezését. (Bul- 
letin de la société de 1’ histoire du 
protestantisme francais. 1888.).

Nagy befolyása volt a magyar 
reformáczió fejlődésére is. A tarczal- 
tordai (1562 -  63.) zsinat ugyanis az 
általa irt s már említett „Confessio 
christianae fidei . . . tt ez. munka alap
ján készíté hitvallását, mely még 
1655. is megjelent uj, kétnyelvű, 
latin és magyar kiadásban, mint amelyet 
„ m i n d e n  tanítók és az Isten eccle- 
siáinak szolgái e g é s z  Magyarország
ban és Erdélyben, kik a Krisztus Jézus
nak tiszta evangéliumát bevették, 
tanítanak és vallanak.u Hogy milyen 
tekintélyben állott B. még ekkor is a 
magyar reformátusoknál, az is mu
tatja, hogy „Az Ur vacsorájának 
adása és vétele felől való jó tanácstt-a 
csaknem egyidejűleg (1656.) szintén 
megjelent. Legszorosabb összekötte
tésben a magyarok közűi Meliusszal 
állott, kinek három művét (1570 ) 
ki is nyomatta Genfben. Ez évben 
írott egyik levelét a csengeri hitvallás 
végén tévé közzé Melius. Szegedi Kis 
Istvánnak egy pár művét szintén ő 
adatta ki. A Marottól s tőle készí
tett "zsoltárfordításnak német átdolgo
zása után készité Szenczi Molnár Albert 
a magáét s ezért a magyar énekes
könyvben máig is szerepel Beza neve 
a némelyik zsoltár mellett ott álló 
„T. B.tt jegy alatt.

Biblia (gör. =  könyvek ; irás, 
szentirás, isten igéje is), a keresz- 
tyénség valláskönyvének elnevezése. 
A b. két részre oszlik, melyek rövi
den ó- és újszövetségnek, (ó- és ujtes- 
tamentumnak) mondatnak e teljesebb 
és helyesebb kifejezés: „az ó- és 
újszövetség (illetőleg testamentum) 
könyveiK helyett. A testamentum szó 
a vulgata nyomán lett közönségessé 
s fordítása a görög diatheke szónak, 
mely a zsidóknál (az ők nyelvükön:
bérit) ama viszony jelzésére szolgál,
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miben az Isten az ő választott népé
hez áll.

Ami az u. n. ószövetségnek, 
vagyis az ó-héber irodalom ama ma
radványainak berendezését illeti, me
lyeket a fogság utáni zsidóság ihletett 
vallási forrásoknak tekintett, erre 
nézve a Luthcr-félc német és a Ká
rolyi-féle magyar biblia a vulgatát s

«

ez viszont a septuagintát követi, 
csakhogy az apokrifusok, melyeket 
Luther és Károlyi függelékül adtak, 
azokban a kanonikus könyvek között 
fordulnak elő. Míg e berendezés a 
tartalomra van tekintettel, amely 
szerint első helyen a történeti köny
vek állanak, ezeket a költészeti mű
vek követik s végül a prófétaiak 
következnek: addig a palesztinai zsi
dók a származás és tekintély alapján 
állapították meg e könyvek sorrendjét 
s igy tettek különbséget a tórah 
(törvény), nebiim (próféták) és ketu- 
bim (iratok) közt. A tórah a Mózes 
öt könyve. A próféták feloszlattak 
korábbiakra és későbbiekre. Amazokat 
a történeti könyvek, vagyis a Bírák, 
Sámuel és a Királyok könyvei képe
zik. Az utóbbiak közt van három 
nagy próféta, u. m. Ezsaiás, Jeremiás 
és Ezékiel, továbbá 12 kis próféta. 
Az „ iratokc< (gör. hagiographa) rész
ben költészeti művek, mint a Jób, 
Példabeszédek és a Zsoltárok könyvei,
részben az u. n. tekercsek, mint az/  # '

Énekek éneke, Ruth, Siralmak, Pré
dikátor és Eszter könyve, részben 
pedig ez egyik osztályhoz sem tar
tozók, mint Dániel, Esdrás, Nehemiás 
és a Krónikák könyvei. Minthogy a 
12 kis prófétát, továbbá a Krónikák 
két könyvét s végűi Esdrást és Nehe- 
miást egy-egy könyvnek tekintették, 
a talmud 24 könyvet számit az 
ószövetségben, Josephus s az egy
házi atyák pedig csak 22-t, mivel 
ők Ruthot a Birákkal,. a Siralmakat 
pedig Jeremiással egybefoglalják.

Ami az ószövetségi könyveknek 
a tartalmát általában illeti, az a tör
ténelmiekben nem egyéb, mint az 
emberiség általános őstörténete után 
a héber nép története a Kr. c. 5. szá
zad közepe tájáig, még pedig aként, 
hogy valamennyi könyv az előbbire 
való visszapillantással kezdődik s a 
végén meg előkészít a következőre. 
Csupán a Krónikák könyve ismétli 
a Sámuel második s a Királyok két 
könyvének tartalmát, de más felfo
gással. A prófétai könyvek a prófé
ták beszédeit és látásait foglalják 
magokban a Kr. e. 9. vagy 8. szá
zadtól legalább is az 5. század kö
zepéig. A költői művek a lyrai 
(zsoltárok), oktató (Jób), gnomai 
(példabeszédek) és szerelmi (énekek 
éneke) költészet termékei. Az ószö
vetség apokrifusai tartalmokra nézve 
részben egyes kanonikus könyvek 
mellé sorakoznak, igy például a 
Sirah könyve a Példabeszédekéhez. 
A történeti elem viszont teljesen 
legendaszerűvé válik bennök (különö
sen a Makkabaeusok második köny
vében) s tanítási czélok elérésére 
használtaik (mint a Tóbiás és Judit 
könyvében). A „Salamon bölcsesé- 
gének“, úgyszintén a prófétai apokri- 
fusoknak (Baruch könyve és Jeremiás 
levele) a hangja már az újszövetségi 
tanító iratokéhoz közeledik.

A biblia második része, a kc- 
resztyénség legrégibb Írott emlékeit 
tartalmazó újszövetség eredetileg az 
evangéliumok könyvére s az aposto
lok könyvére oszlott, melyekhez az 
apostolok cselekedetei és az apokaly- 
psis csatlakoztak még. Ez a gyűjte
mény is történeti és oktató köny
vekből s egy prófétaiból áll. Az 
apostolok könyvében a Pálnak tulaj
donított 14 levél könnyen elkülönít
hető a többi apostol hét iratától, 
melyek eredetileg nem voltak bizo
nyos meghatározott helyre küldve s
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ezért rendesen katholikus, azaz közön
séges leveleknek neveztettek.

Az ószövetség könyvei általá
ban héber^, a Dániel és Esdrás 
könyvének néhány részlete chald, az 
újszövetség pedig teljesen és eredeti
leg is görög, helyesebben hellenista 
nyelvű. Két újszövetségi könyvről: 
a Máté szerinti evangéliumról és a 
héberekhez intézett levélről a régiek 
gyakran, de tévesen állíták, hogy 
eredetileg héber, vagyis aram nyelven 
Írattak volt. A görög nyelv akkor 
már általános érintkezési nyelve volt 
keletnek s a septuaginta keletke
zése után a zsidók istentiszteleti

#

rendtartásába is átment. Csakis ebben 
a nyelvben találhatta meg a leendő 
világvallás biztos tolmácsát. (L. Hé
berek, Hebraismus és Hellenisták )

Az ószövetségi gyűjtemény léte 
zésének első jelét annak a Jézus 
Sirali (Iír. e. 132.) előszavában tör
tént t’ölemlítése képezi Azután Fhilo 
említi az ószövetséget, mint önálló 
egészet s idéz is belőle, — de csak 
Josephusnak volt határozottan meg
állapítható tudomása a mostani ószö
vetségi könyvekről. Kétségen kivűl 
csak lassanként találkoztak is azok 
össze. A zsidó hagyomány, mely sze
rint Esdrás alatt a „nagy zsinagógau 
hozta volna létre ama gyűjteményt, 
épen oly kevéssé bir történeti hite
lességgel, mint az a monda, hogy 
Esdrás isteni ihletés folytán szedte 
össze az ószövetségi könyveket; jól
lehet volt rés^e a három gyűjtemény 
közűi a legrégibbnek, vagyis a tórák
nak a szerkesztésében. Ennek a szom
bat napokon való olvasása Jézus 
korában már régi szokás volt s a 
samaritanusok még nem is ismertek 
más szent iratot. Csak később jutottak 
egy második gyűjteményhez, mely a 
prófétákat foglalá magában Ennek
istentiszteleti használatát Luk. IV.

■ %

16 21. mutatja. A tórákból felol

vasott részleteket parasáknak, a pró
fétákból valókat pedig haftaráknak 
neveztek. A harmadik, vegyes gyűj
temény legkorábban a Kr. e. 2. szá
zad közepéről való s az újszövetségi 
korban még nem minden része volt 
határozottan megállapítva. Az cgyli. 
atyák az apokrifusokkal ellentétben 
mind a három gyűjteményre alkal
mazták a kánon nevet és fogalmat. 
(L. kanonikus könyvek.)

Az újszövetségi könyvek az egy
házban csak lassanként lépnek elő
térbe, még p dig minden igény nélkül 
arra nézve, hogy az ószövetségiekkel 
egyenlő tekintélyűk legyen. A 2. szá
zad közepe felé a gnostikus Marcionnál 
találunk egy, a harmadik evangélium
ból és tíz pali levélből álló evangé
liumot. E század végén már az egyház 
tekintélyei különbség nélkül meg
egyeztek a négy evangélium s a pali 
levelek, valamint a Péter és János 
első leveleik elismerésében. Csak ezek 
az iratok fordulnak elő a 330. körűi 
iró Caesareai Eusebiusnál, mint „ál
talánosan elismertek-* (homologumena), 
mig a többi Péter- és János-féle, 
valamint a Jakabról és Judásról ne
vezett levelet a kifogásolt (antilego- 
mena) iratok közé sorozza, amelyekhez 
szerinte — noha csak másod sorban 
— még az Acta Pauli, a Hermas 
pásztora, a Péter apokalypsise, a 
Barnabás Levele s az apostoli constitu- 
tiók tartoznak. Legtovább a zsidókhoz 
irt levél s a Jelenések könyve felett 
vitázott kelet és nyugat; de végre 
is 400 körűi emez keleten, az előbbi 
pedig nyugaton szintén általánosan el 
lett 'ismerve kanonikusnak. Ágoston 
az ő hippói (393.) és karthagói 
(397.) zsinatain az újszövetséget 
jelenlegi terjedelmében kanonisáltatta, 
amikor egyszersmind az óba fölvette 
az apokrifusokat is. így állapította 
meg a kánont a következő század
ban több pápa s igy ezer év múlva

9



a tridenti zsinat is. A kezdetben 
fellépő szabadabb irányok legyőzése 
után a prot. orthodoxia is erre az 
álláspontra tért vissza, sőt polemikus 
érdekből a kath. hagyományhittel 
szemben olyan — történetileg egye
nesen képzelhetetlen — magas szín
vonalra (1. Inspiratio) emelte a biblia 
tekintélyét, hogy annak elfogulatlan 
történeti vizsgálata csak mintegy 100 
év éta lett lehetővé.

Mig az u. n. magasabb kriti
kának az a dolga, hogy az egyes 
bibliai könyvek keletkezési viszonyait 
kutassa és hogy a pusztán természet- 
feletti származás elméletétől megszaba
dítva őket, irodalomtörténeti össze- 
függésökben való felfogásukat tegye 
általánossá: addig az u. n. alsóbb 
kritika ama változásokkal foglalkozik, 
melyeken az ó- és újszövetségi szöveg 
az idők folyamán átment. Az előbbi
nek megállapítására nézve az anyagot 
a középkori zsinagógái tekercsek és 
magánírótok, valamint a legrégibb 
nyomott példányok (1488. és 1494.) 
szolgáltatják, az újszövetségre nézve 
(először nyomatott 1514. és 1516.) 
viszont hasonló szolgálatot a részben 
igen sok régebbi görög kézirat s az 
apostoli atyák idézetei tesznek. Az 
összes bibliai részek eredeti alakjának 
kutatásánál a fordítások jőnek figye
lembe, kivált a régiek és közvetlenek; 
igy az ószövetség görög fordítása, 
mely a septuaginta (1. e.) név alatt 
világhírű lett, úgyszintén a cliald 
rorditás (1. Targum); továbbá az ó- és 
újszövetséget egyiránt illetőleg a syr 
fordítások, kivált a 3. századból való 
pesito (1. e.); végűi a latin fordítá
sok, melyek közül a rendesen italának 
nevezett legrégibb alak egész a 
2. századig visszanyúlik, mig a ké
sőbbi. az u. n. vulgata (l. e.) Hiero- 
nymustól származik, egyébiránt, főleg 
újszövetségi részében az italán ala
púi. Egyptomi, aethiopiai, arab, perzsa,

örmény, gót, georgiai, szláv fordítások 
is keletkeztek, melyek közűi némelyik 
már többé-kevésbbé közvetett, azaz a 
septuagintától, pesitótól, italától vagy 
vulgatától függő. Ilyenek különösen a 
nyugaton készített középkori fordítá
sok. Magyar nyelvre a reformáczióig 
a bibliának már jó nagy része le 
volt fordítva. Megvolt ekkor már a 
Ruth, Eszter és Jób könyve, a zsol
tárok, az Énekek éneke, Dániel, 
Hozseás, Joel, Ámos, Abdiás, Jónás, 
Mikeás, Náhum, Habakuk, Zofoniás, 
Haggeus, Zakariás, Malakiás; meg
volt a négy evangélium és ezen kivűl 
a Makkabaeusok első és a Judit 
könyve. Léteznie kellett már ez idő
tájban a páli levelek egy fordításának 
is. De a bibliafordítások szaporodása, 
valamint a teljes magyar biblia létesítése 
a reformáczió következménye volt. A 
teljes magyar bibliát már Heltai 
Gáspár munkába vette, de öt kötetre 
tervezett művéből csak négy kötet 
jelenvén meg, Károlyi Gáspár(1590.) 
érdeme lett annak megteremtése. 
Európa többi országában is a refor
máczió nyomán keletkeztek a biblia 
fordításai s a bibliatársaságok gon
doskodása folytán ma már több mint 
300 nyelven nyoraatik az. Legneve
zetesebb mindannyi között a Luther 
német fordítása, mely a maga egé
szében először 1534. jelent meg.

Meg kell még jegyezni, hogy 
a bibliának részekre és versekre való 
jelenlegi felosztása teljességgel nem 
eredeti. Az ószövetséget még a talmud- 
zsidóság osztá versekre, az újnak a 
felosztása ellenben nem nyúlik vissza 
1551-nél messzebb. A részekre osztás 
a 13. században történt s St.-Caroi 
Hugó bibornoktól, némelyek szerint 
pedig Langtcfn Istvántól ered. Az 
újszövetségi szöveg egyéb különféle 
felosztásai, melyek korábban megvol
tak, azóta háttérbe szorultak. A köny
veknek czimeik sem eredetiek, hanem
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többnyire a kánon összegyűjtőitől 
származnak. V. ö. Diestel: Geschickte 
des Altén Tcstaments in dér christli- 
cken Kirche (18G9.) ; Beüss: Die 
Gescli. dér lieil. Schrit'ten Neuen 
Testaments (VI. kiad. 1887.); és 
Die Gescli. dér lieil. Schriften Altén 
Testaments (1881.).

Biblia (képes), 1. Képes biblia.
Bibliai bevezetés (introductio 

vagy isagoge in scripturam sacram), 
a theol. tudományoknak az az ága, 
mely a bibliának eredetével, történeté
vel és általában mivoltával foglalkozik 
A bibliai bevezetés általános részében 
a kánon keletkezésének, szövegének, 
fordításainak és eredeti nyelveinek 
történetét tárgyalja; különös részében 
viszont keresi az egyes könyvek hite
lességét és épségét, kutatja szerezte- 
tési idejüket s szerzőjüket, okukat és 
czéljokat, kimutatja egyh. tekintélyük 
koronkénti fejlődését. A bibliai be
vezetés jellege e szerint történetkriti
kai ; a bibliát mint irodalomtörténeti 
jelenséget tárgyalja s e tisztán tudo
mányos álláspontjánál fogva az újabb 
prot. theologia terméke. Neve megvolt 
ugyan már az egyház őskorában is, 
csakhogy riiaga a tárgy először Simon 
Richárdnál található („ ílistoirc critiquo 
du Vieux Testamentu 1678. és 
„Histoirc critique du texte duNouveau 
Testaraent“ 1689.) s elfogulatlan 
tanulmányozásának voltaképen csak 
Semler volt az úttörője. Újabban 
aztán számosán léptek nyomába s 
különösen a német prot. theologusok 
roppant gazdag bibliai irodalmat 
teremtettek. Magyar nyelven az első 
rendszeres bibliai bevezetés a Varga 
István „Exegetica theologia“ (1807.) 
ez. műve. Újabban Keresztes József 
irt az egész bibliát, Radácsi György 
pedig az ószövetséget felölelő beve- 
vetést. Amaz megjelent, az utóbbi 
pedig kevés hiján még kéziratban 
van. Magyar fordításban ki van adva

az Angus J. által angolul irt „Bibliai 
kézikönyv” (1876.).

Bibliai dogmatika, 1. Bib
liai theologia.

Bibliai földrajz, 1. Földrajz 
(Bibliai).

Bibliai kortan, 1. Kortan 
(Bibliai).

Bibliai nyelvészet (Philo-
logia sacra), a régi nyelvtudománynak 
az a része, mely az ó- és újszövet
ség eredeti szövegére vonatkozik. E 
szerint a héber és hellenista (újszö
vetségi görög) nyelv tartozik körébe.

Bibliai régiségtan, 1. Ré
giségtan.

Bibliai theologia (bibliai
dogmatika) a bibliában foglalt vallási 
és erkölcsi tanoknak tudományos 
előadása, mely a bibliában képviselve 
levő vallásos eszmekor fejlődésének 
egybefüggő történetét tartalmazza a 
héber nép első nyomaitól egészen addig, 
mig a keresztyénség a régi kath. egy
házzá fejlődött. A bibliai dogmatika 
elnevezés annyiban kevésbbé alkalmas, 
amennyiben dogmatika alatt a hittu
dat rendszeres kifejtése értendő; ilyen 
rendszerről pedig a bibliai iratokban 
szó sem lehet. A bibliai theologia két 
részre oszlik, u. m .; ószövetségi és 
újszövetségi theologiára. A bibliai 
theologia forrásai közt a biblián kívül 
még a misna, Philo és Josephus, az 
ó- és ujszöv. apokrifusok és pseud- 
epigraphák is fontos helyet foglalnak 
el. E tudomány az ő tisztán törté
nelmi jellegével csak a legújabb idők 
terméke s voltaképen De Wette-re 
vihető vissza. Az ószövetségi theologia 
terén legkiválóbb a Schultz Hermán 
műve. (IV. kiad. i 889.) Conservativ 
állásponton tárgyalja az ószövetség 
theologiáját Oehler. Az újabb kritikai 
iskola eredményéül tekinthető Kayser
A. erre vonatkozó posthumus műve 
(1886.). Az újszövetségi theologiát 
tárgyaló irók közűi raegemlitendők



conservativ állásponton Schmid (V.kiad.
1887. ) és Weiss Bernát (V. kiad.
1888. ); modern állásponton Reuss 
Eduard (III. kiad. 1864.). Baur 
(1864.) és Immer (1878.). A.

Bibliai történet általában a 
bibliai iratok történelmi elemeinek 
kidolgozása, mely aztán vagy gya
korlati, kivált paedagogiai, vagy tisz
tán tudományos czélokra törekszik. 
Az első esetben iskolai könyveket 
értenek alatta, milyeneket a múlt 
század elejétől fogva nagyon sokszor 
Írtak, de mostanában kétségbe vonják 
paedagogiai értéköket. Az utóbbi 
esetben viszont az ó- és újszövetségi 
könyvekben levő tört. anyagnak olyan 
előadását nevezik igy, mely kritika 
alapján a történetírás szabályai sze
rint készült.

Bibliamagyarázat az egész
bibliának avagy egyes részleteinek 
olyan fejtegetése, mely akár tudo
mányos, akár közvetlenül építő szem
pontból, minden vonatkozásra kiter
jeszkedve igyekszik előmozditni a 
tárgyalás alá vett anyagnak teljes és 
helyes megértését. Tudományos jellegű 
ilyen művek különösen a német 
nBibelwerkM-ek (Bunsen, Lángé stb.), 
közvetlenül építők pedig az u. n. 
„gyakorlati bibliaraagyarázatoku, mik 
közé a magyar irodalomban a Wol- 
farth-félének átdolgozása (1854.) s a 
Garzó Gyula által szerkesztett ily 
tartalmú folyóirat tartozik.

Biblia pauperum (lat. =
szegények bibliája), a középkorban 
igen elterjedt könyv, mely az új
szövetség főbb eseményeit képekkel 
kiábrázolva foglalta magában, latin 
és német nyelven rövid magyaráza
tokkal

Bibliás az olyan ember, aki 
sokat olvassa a bibliát s nagy jártas
ságot tanúsít benne.

Bibliatársnlat a neve min
den olyan egyesületnek, mely a biblia

terjesztését tűzte ki czéljául a társa
dalom minden osztályában és rétegé
ben. Az első s legjelentékenyebb 
(eltekintve az 1710-iki cansteini s 
több előbbi kísérlettől) társulat az 
1804. márcz. 7. Londonban alakúit
u. n. brit és külföldi b., mely közel 
1000 segédtársulatával, 400 fiók
egyletével s negyedfél ezret megköze
lítő bibiiaegyesületével működik An- 
golországban s 125 milliónál több 
példányban bocsátá ki a szentirást 
különböző nyelveken s alakokban, 
mintegy 11 millió sterling (110000000 
frt) költséggel. Tekintélyes b. a po
roszországi (1814-től) s az amerikai 
(1817-től), mely fennállása óta 36 mil
liónál több példányt bocsátott közre. 
Az angol b. kezdeményezése s gon
doskodása mellett készül a Károlyi
féle bibliafordítás revisiója. E társulat 
magyar nyelven csaknem egy millió 
példányt bocsátott közre a szent- 
irásból. T.

Bibliatilalom, törvényszerű 
intézkedése a róm. kath. egyháznak 
a biblia olvasása, használata s ter
jesztése tekintetében, mi mélyen bele
nyúl az egész egyházi életbe. E 
tilalom eleinte csupán arra vonatko
zott, hogy a bibliát nem volt szabad 
a nép nyelvére fordítani, miután a 
latin már 1080. VII. Gergely idejé
ben a r. kath. egyház hivatalos 
nyelve lett s a vulgatát a tridenti 
zsinat egyedüli hiteles fordításnak 
nyilvánította. Következményeiben azon
ban e tilalom egyenesen a bibliának 
eltiltását eredményezte és pedig a 
papuralom érdekében, melynek a nép 
vallásos ismereteit föltétlenül alá
rendelte, így történt, hogy már
VII. Gergely eltiltotta 1080. Cseh
országban a -szláv fordítást; majd
III. Incze s a toulousei és beziersi 
zsinatok szintén eltiltották a bibliának 
a nép nyelvén való olvasását, sőt a 
tarragonai zsinat(1234 )azt határozta,
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hogy bibliafordítás csak püspöki 
engedély mellett tartható. A Wiklif 
fordítását mint eretneket nem enge
délyezték. A bibliafordítások ter
jesztése azután is csak püspöki enge
déllyel volt lehető, a világiaknak 
pedig 1622.-ig — főleg nemzeti 
nyelven — nem volt szabad olvasniok 
a bibliát. Sőt 1713. is ilyen ezélzatu 
volt a XI. Kelemen „Unigenitusw 
bullája mely a Quesnel-féle biblia- 
fordítás i erjedését iparkodott meg
gátolni. 1757. óta, midőn a könyv- 
vizsgálatot reformálta a katli. egyház, 
csakis az egyházi atyáktól vett ma
gyarázó jegyzetekkel s idézetekkel, 
valamint pápai jóváhagyással ellátott 
bibliafordítások lettek használhatók. 
A bibliatársulatokra XII. Leó (1824.) 
s IX. Pius által mondott átkok is 
csak a bibliafordítások szaporodását 
s a bibliatársulatok eredményesebb 
működését idézték elő, sőt még a 
kath. egyházban is van már püspöki 
jóváhagyással ellátott nemzeti nyelvű 
fordítás, igy Németországban Alliolié, 
Olaszországban a Martinié. Lengyel- 
országban Wujeko jezsuitáé, Magyar- 
országon a Káldy-Tárkányi-féle. T.

Biblikus az olyan beszéd, 
vagy írott mű. melyet bibliai szellem 
hat át.

Bibliolatria (gör. =  biblia-
iraádás) túlságos, babonaszerü tiszte
lete a biblia szavainak.

Biborook (cardinalis), a pá
páéhoz legközelebb álló papi rang
fokozat viselőinek jelzése, akik a régi 
egyházalkotmány szerint mint minden 
más püspöknek, úgy a rómainak is 
tanácslólag áll nak oldala mellett és 
részint a főtemplomok presbyterei, 
részint a város hét részének diakónusai. 
A Liber pontificalis szerint IV. István 
egy római zsinaton 769. Róma vidé
kéről még hét püspököt hivott be 
székhelyére, hogy a pápa helyett a 
lateráni templomban felváltva vé

gezzék a heti szolgálatot; ezek 
szintén bibornoki czimet viseltek. A 
11. században a bibornokok colle- 
giuma szerveztetvón, 1059. rajok 
lett ruházva a pápaválasztás joga, 
ami aztán megszerezte nekik az ér
sekek és latin patriarchák fölötti 
rangelőnyt. Jelenleg a pápa nevezi 
ki őket, csakhogy több kath ural
kodónak joga van e méltóságra egye
seket ajánlani. Azpkat, akik ilyen 
ajánlás következtében nyerik meg 
kinevezésöket, korona-bibornokolcnak 
mondják. A konstanzi és bázeli zsinat 
a bibornokok. számát 24-re akarta 
szállítani, de 1586. V. Sixtus 70-ben 
állapítá meg a maximumot s ez ma 
is annyi (14 diakónus-, 50 áldozár- és 
6 püspök-bibornok). IV. Incze és 
XIV. Gergely adák nekik a vörös 
kalapot s VIII. Orbán 1630. az 
„Eminentissimusu czimet. VIII. Boni- 
fácz jogot adott nekik arra, hogy 
akik nem szerzetesek, biboröltönyt 
hordhassanak. Erről kapták magyar 
elnevezésűket. Helyök és szavazatuk 
van az egyetemes zsinatokon. Az 
áldozár- és diakonus-b.-ok Róma vala
melyik főtemplomától kapják czimöket 
s az ezeknél alkalmazottak felett 
fegyelmi jogokat gyakorolnak. A Ró
mában tartózkodó bibornokok össze- 
sége, t. i. a bibornoki collegium a 
pápa állami és egyházi legfőbb taná
csát képezi; ezt a pápa vagy titkos 
consistoriumokba (consistoria secreta 
vagy ordinaria), vagy nyilvánosakba 
(c. publica vagy extraordinaria), vagy 
végül félnyilvánosakba (c. semipublica) 
hívja össze A titkos consistoriumok 
tárgyai: bibornokok és legátusok ki
nevezése, patriarchai, metropolitai és 
püspöki székek betöltése, az érseki 
pallium adományozása stb. A nyilvá
nos consistoriumokon ünnepélyességek 
történnek, mint a bibornoki vörös 
kalap átadása, valamely szenttéava- 
tási ügy befejezése (1. Szentek, Ka-
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nonisatio), audientia uralkodó her-
czegek vagy követek részére, pápai 
allocutio. A félnyilvános consistoriu- 
mok tulajdonképen egy nyilvánosnak 
és egy titkosnak összetételei. A tá
bornokok közűi választja a pápa az 
ő legfőbb udvari és egyh. hivatal
nokait, római legfőbb hatóságainak 
elnökeit és tagjait, s követeit. Önállóbb 
befolyást gyakorolnak a bibornokok 
az egyluz igazgatására az által, hogy 
tagjai, illetve elnökei a pápai tör
vényszékeknek és különböző congre- 
gatióknak. Széküresedés esetén a bibor- 
noki collegium a folyó ügyeket intézheti 
el, ellenben a törvénykezési ügyeket 
csak olyankor, ha a késedelem folytán 
veszély fenyegetné az egyházat, más
különben az uj pápa megválasztásáig 
el kell halasztania őket. Az egykori 
egyházi állam kormányzása szintén a 
bibornokok kötelessége volt. Világi 
rangjok herczegi. A bibornoki colle- 
gium elnöke a dékán-b. (cardinalis 
decanus); rendesen az ostiai bibornok- 
püspök van ez állásban. A bibornok- 
kamarás (camerlengo della Santa 
Romana Cliiesa, cardinalis camerarius 
Sacri Collegii) a bibornoki collegium - 
uak a jövedelmeit gondozza s a 
folyó ügyeit vezeti. A bibornok- 
államtitkár a külügyminiszter, a bíbor - 
nok-vikarius (cardinalis vicarius urbis) 
a pápának a római püspökségben a 
helytartója. A bibornok-alkanczellár a 
római kanczellária elnöke. V. ö. Ban- 
ijen: Die römische Kűrié, ihre gegen- 
wartige Zusamraensetzung (1854.): 
B ou ix : Tractatus de curia Romana 
seu de cardinalibus (1859.); Wenk: 
Das Kardinalskollegium (Preussische 
Jahrbücher 1883.) ; Christofori. : 
Storia dei cardinali di santa Romana 
cliiesa (1888.).

JBiedermann Alajos Manó, 
német prot. theologus, szül. 1819. 
márcz. 2. Winterthurban. A " tlieolo- 
giát Bázelben és Bernben hallgatta

1837—43., amikor münchensteini 
lelkész lett. 1850. rendkívüli, 1864. 
rendes theol. tanárrá nevezték* ki 
Zürichbe, hol 1885. mh. A svájezi 
szabadelvű theol. folyóiratokban közölt 
számos értekezésén kívül több nagyobb 
munkát is adott ki. melyek közűi 
nagy hirt szerzete neki a „Christliche 
Dogmatik“ (II. kiad. 2 k. 1884—-85.), 
a mai theologia keretében a tiszta 
speculativ (hegeli) irány klasszikus 
műve. Válogatott értekezéseit líra- 
dolfer életrajzzal bevezetve adta ki 
1885. V. ö. Pjleiderérnék a „ Preussische 
•Jahrbücher“-ben és Mehlhormiak a 
„Jahrb. für prot. Theol.u-bán 1886. 
megjelent tanulmányait.

Biel Gábor az utolsó scholas- 
tikusok egyik kiemelkedő alakja, 
1484. — 95. (haláláig) tübingai theol. 
tanár volt. A norainalismus képviselője 
volt s főkép azt igyekezett bebizonyí
tani, hogy az üdvösség elnyerésére a 
jócselekedetek feltétlen szükségesek. 
Fő munkája: „Epitome ct Collectorium 
ex Occamo super IV libros Senten- 
tiarum“ (1495.). V. ö. Linsemann 
értekezését (Tübing. Quartalschrift 
1865.) és Plitt: G. B. als Prcdiger 
(1879.). R.

Bigamia, 1. Kettős házasság
Bigott =  vakbuzgó, szentes

kedő ; ettől bigotteria =  vakbuzgóság, 
szenteskedés, túlzó áj tatosság.

Bihari ref. egyházmegye,
a tiszántúli kerületben, melynek egy
házmegyéi között kezdettől fogva elő - 
fordul. A 18. század folyamán 60 
és 70 közt ingadozott egyházai száma, 
egészen 1822 -ig, amikor déli része 
az újon alakított nagyszalontai egy
házmegyéhez szállíttatván el, 41 egyháza 
maradt, amelyek azóta egy* újon ke
letkezettel is szaporodván, most 42 
anyaegyházból áll. Ezek mind Bihar- 
megye területén feküsznek s mintegy
48,000 lelket számlálnak. Legneve
zetesebb közűlök a nagyváradi ( l . e) .
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Biki Károly, ref. lelkész, szül. 
1846. Bihar-Tordán. Tanult Hajdu- 
Szoboszlón és Debreczcnben 1869-ig. 
Azután u. o. tanitóskodott, inig 1871 
szintén ott segédlelkész, két év múlva 
györgytelki lelkész lett s azóta e 
minőségében működik. Most egyház
megyei tanácsbiró; a budapesti zsi
natnak póttagja volt. Vegyes tartalmú 
ozikkeken és dolgozatokon kivűl a 
következő egyh. érdekű műveket ir ta :
1. Egyh. beszédek ünnepkövetek és 
ref. tanitók számára. Debreczcn, 1880.
2. Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imád
ságok szószéki használatra. Szathmár,

' 1892. Szerkeszti a Reformátusok 
Lapját 1891. óta.

Bileám vagy Bálám, IV. Móz. 
XXII.—XXIV. szerint mesopotámiai 
próféta, akit Bálák, moabita király 
felszólított, hogy átkozza meg Izrael 
népét, de aki isteni közbelépés folytán 
e helyett megáldotta azt; IV. Móz. 
XXXI. 8. 16. és Józs. XIII. 22. 
szerint pedig pogány varázsló, ki 
Izraelt fajtalanságra csábítá. Előbbi 
minőségében a csak a királyok korá
ból származó „B. áldásau van szájába 
adva, a másodikban a hamis próféták 
typusa lett (Jel. II. 14., Jud XI.,
II. Pét. II. 15.). B. beszélő nőstény- 
szamara, mely párja az Achilles be
szélő lovának, a „világosság barátai
val1* folytatott vitában majdnem kri
tériumául állíttatott fel a bitnek.

Billder György Pál, theol. 
doktor, erdélyi ev. superintendens, 
szül. 1784. jul 22. Segesvártt. Ta
nult szülővárosában és közben egy 
évig a kolozsvári unit. collegiuiuban. 
1804. külföldre ment. hol a tübingai 
egyetemen hallgatta a theologiát. 
Innen 1807. hazatérvén, a köv. 
évben Segesvártt gimn. tanár lett.
1831. a segesdi, 1840. a kisdi s 
1853 a berethalmi egyházközség 
hívta meg lelkészül. Ugyanez évben 
superintendenssé választatott. 1858.

a jénai egyetem theol. doktorsággal 
tüntette ki. Páratlan buzgalmat fejtett 
ki s a legnagyobb érdemeket sze
rezte a lelkészek dézmakárpótlásának 
kieszközlésében Irodalmi munkássága 
is főleg erre az ügyre vonatkozik. 
Mh 1867. jun. 12 A dézma ügyé
ben irt művein kivűl, melyek közűi

/

egy „ Emlékirat “ és egy „Ovás“ 
1848. magyarul is megjelent, a köv. 
dolgozatai láttak napvilágot: Zwci 
Reden, (Kronstadt 1845.) és Zwei 
Vortrage (Iíermannstadt, 1862.). Kéz
iratban is maradt munkája.

✓Bírák (A) Izraelben eredeti
leg a családatyák és törzsfőnökök, 
később pedig a királyok voltak, kik 
a szokásjog szerint jártak el. Bizo
nyos rendszeres törvénykezés alapját 
a Krónikák szerint Josaphát tette le 
Judában. A deuteronomiura* először is 
helyi törvényszékeket ismer, melyek 
nyilvánosan, a helységek kapui előtt 
üléseztek s a nép vénei és a leviták 
magok közűi szervezték; szól azután 
a jeruzsálemi legfőbb törvényszékről, 
mely a fontosabb ügyeket döntötte cl. 
Ez a különbség még az újszövetségi 
korban (Máté Y. 22.) is fennállott. A 
közigazgatástól elválasztott bírásko
dásról nálok még szó sem volt. Az 
ókorban néha a győzelmes hadvezért 
szokták bírónak nevezni, leginkább 
ama tulajdonságánál fogva s abban az 
értelemben, hogy szabadító. Későbbi 
felfogás szerint azok voltak bírák, 
akiknek tekintélyét és Ítélő képességét 
az illető törzsek békében is elismer
ték, mint Gedeon, Jefte és Debora, 
akik azonban a háborúban is vezérek 
voltak. Ezektől a bíráknak mondott 
jogi és harczi képességekkel biró 
egyénektől vette nevét Izrael törté
netének ama korszaka, midőn még 
voltaképen senki sem uralkodott rajta, 
de egyes törzsei már történeti életet 
folytattak. A „bírák kora“ az u. n. 
„Bírák könyvében“ van leírva, mely



régi énekeken és elbeszéléseken nyu
godva, a Királyok könyveivel össze
függésben és egyidejűleg, a babyloni 
fogság alatt készült. Legjobb kora- 
mentárát Bertbeau (II. kiad. 1883.) 
irta. Y. ö. Bűddé: Die Bücher Rich- 
ter und Sámuel (1890.).

Birgitta-rend, 1. Brigitta-rend.
Bíró Márton, rom. kath. püs

pök, szül. 1693. ápr. 15. Padányban. 
Theol. tanulmányait Veszprémben vé
gezte, azután bicskei pap, majd 
veszprémi kanonok lett. 1741. évi 
országgyűlési szereplése a veszprémi 
püspökséget szerezte meg számára. 
Több vallásos tartalmú művet irt, 
melyek közűi az „Enchiridion de 
fide“ (Győr, 1750.) czimüben az 
„ eretnekek “ kiirtását teljesen jogos
nak nyilvánította. E kíméletlen hangú 
mű nagy vihart keltett a protestánsok 
részéről. II. Frigyes porosz király s 
az angol és holland követek diplo- 
matiai beavatkozása végre is ki tudta 
vinni, hogy a királynő a lázító művet 
elkoboztatta s szerzőjének rosszalását 
fejezte ki. B. M. mh. 1762. aug. 10. 
Veszprémben.

Bíró (Dévai) Mátyás, 1. Dévai 
Biró Mátyás.

Bisterfeld János Henrik, prot. 
theologus. szül. Nassaunak Siegen 
nevű városában 1605. körűi. Iskoláit 
ITerbornban végezte, honnan 1624. 
okt. Genfbe, innen pedig 1625. 
Oxfordba ment tanulmányai folytatá
sára. Azután Herbornban a bölcsészet 
magántanára volt, mig 1630. elején 
a gyulafehérvári iskola tanára lett. 
E minőségében I. Rákóczy Györgynek 
legbizalmasabb tanácsosa volt, ki a 
fejedelem diplomatiai levelezéseit ve
zette. 1649. a leideni egyetem taná
rául hívták, de bár eleinte szándéka 
volt elfogadni a kínált állást, továbbra 
is Gyulafehérvártt maradt, hol mind 
nagyobb tekintélyre és befolyásra tett 
szert, úgy, hogy nélküle egyetlen

fontosabb ügy elintézése sem történ
hetett meg, egyházi és iskolai téren 
épen úgy, mint a bel- és külpoliti
kában. A presbyterianus elveknek 
buzgó követője volt s mint theologus, 
nem volt Injával bizonyos, józanabb 
irányú chiliasmusnak, a scholasticis- 
raust viszont helytelenítette s teljesen 
a szentirás alapjára igyekezett he
lyezkedni. Noha buzgó ref. volt, lelke
sen pártolta a lutheránusokkal való 
uniót. A fejedelmi család többször 
részesíté hűségéért különféle adomá
nyokban. Mh. 1655. febr. 16. Mintter- 
mészettudós is kitűnt. Nagyszabású irói 
működést fejtett ki úgy a philosophia, 
mint a theologia, sőt a nyelvészet 
terén is. Theologiai művei közt leg
becsesebb az unit. Crell János ellen 
írott „De unó Deo . . . “ czimü (Leiden, 
1639.). Számos dissertatiót tartottak 
elnöklete alatt gyulafehérvári tanít
ványai, melyeknek egy része nyom
tatásban is megjelent. A „De symbolo 
apostolico14 irt művét halála után 
csaknem félszázaddal (1702.) adták 
ki Amsterdamban. V. ö. Kvacsala 
János : B. J. H. élete (Századok 1891.).

Bittsei ev. egyházkerület,
a zsolnai zsinaton szervezett felső- 
magyarországi három superintendentia 
egyike, mely ekkor Árva-, Liptó- és 
Trencsénmegyére terjedt ki. A gyász
tizedtől fogva egész 1706.-ig püspök 
nélkül volt a kerület. A rózsahegyi 
zsinat hozzácsatolta a bajmóczi egy
házkerületmegmaradt egyházaiból azo
kat, melyek Nyitra- és Pozsonymegye 
területén feküdtek, úgyszintén a Du
nán innen fekvő esztergom- és komá- 
rommegyei egyházakat. Az uj beren
dezésű kerület első püspöke, Kérnian 
Dániel 1729. elfogatván, helyét nem 
töltötte be a kerület, amely aztán 
a Carolina resolutio-követelte uj ren- 
dezkcdés alkalmával addigi alakjá
ban és neve alatt meg is szűnt. 
Püspökei voltak : Láni Illés (1610. —
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1618 ), rar. Hodik János (161 9.— 42.), 
mr. Láni Zakariás (1642. 45.),
Kalinka Joachim (164 6.— 73.), Her
mán Dániel (1706. — 29.).

Bitzius Albert, a svájczi re
formpárt vezére, s>ül. 1835. nov. 6 
Lützelflühben. Miután Bernben elvé
gezte a theologiát, 1863. Sl -Immer- 
thalban, 1867. Tvvanban lelkész lett. 
Munkatársa volt a „Reformblatter 
aus dér Beruischen KircheJ ez. és 
egyik szerkesztője a „Reformu ez. 
folyóiratnak. 1878. á berni nagy 
tanács kormánytanácsosnak liivá meg 
s a nevelésügy vezetését bizá reá. Mh.
1882. szept. 20. Kéziratban fenma- 
radt 1200 prédikácziójából eddig 
2 kötetnyi jelent meg.

Bizonyító helyek (lat. Diéta 
probantia seu classica, Loci classici, 
Sedes doctrinarum), általában vala
mely elismert tekintélyű iratnak vala
mely tétel vagy állítás bebizonyítása 
végett felhozott helyei (Jurare in 
verba magistri). A dogmatikában a 
bibliának egyes hitezikkek alapjául 
szolgáló helyei. A.

Blair Hugó, skót tbeologus, 
szül. 1718. ápr. 7. Edinburg ben. 
1741. lelkész lett s 1758. szülő- 
városában a High Cliurch választotta 
lelkészévé. Irodalmi tanulmányai nagy 
liirt szereztek neki s ennek köszön
hette, hogy 1762. az edinburgi egye
tem újon alapított irodalmi tanszékére 
kineveztetett. Ez állásáról 1783. le
mondott s 1800. decz. 27. halt meg 
Négy kötetnyi egyh. beszédet adott 
ki, melyekből magyarul tizennégy 
jelent meg gr. Teleki Mária gr. Rbé- 
dei Ádámné fordításában (Kolozsvár, 
1827.). Ilires rhetorikai és aestheti- 
kai leczkéit szintén leforditá Kis 
János (2 k. Buda, 1838.).

Blail(Irata(Biandrata) György, 
orvosdoktor, szül. 1515. Saluzzóban 
(Piemont). Miután a paduai egyete
men elvégezte tanulmányait, 1. Zsig-

mond, lengyel király olasz születésű 
második feleségének lett udvari orvosa;
1544. annak leányához, Izabella 
magyar királynéhoz jutott hasonló 
minőségben, amelyet 1552. hagyott 
el, midőn ismét Olaszországba ment. 
Itt pár évig különböző helyeken mű
ködött, inig az inquisitiótól üldözőbe 
vétetvén, 1556. Genfbe, Kálvin körébe 
menekült, de minthogy nézeteik több 
dologban eltértek, 1558. Lengyel- 
országba költözött Szabadelvű ^állás
pontjáért a Luther és Kálvin hivei 
nemsokára üldözni kezdték, minek 
folytán 1563. elhagyván Lengyel- 
országot is, János Zsigmond erdélyi 
fejedelem udvari orvosává s tanácso
sává lett. E hivatalát a fejedelemre 
gyakorolt nagy befolyásánál fogva az 
antitrinitarius elvek ápolására és ter
jesztésére használta fel. Az ezeknek 
megnyert Dávid Ferencz segélyével 
csakhamar a legelterjedtebb, mond
hatni uralkodó vallássá tette Erdély- . 
ben a magáét, legalább egy időre. A 
reformátusoktól elszakadt s külön 
szervezkedett egyháznak ő lett az 
első főgondnoka. Később azonban 
épen ő volt tulajdonképen való esz - 
közlője a Dávid bukásának, a János 
Zsigmond utódai alatt is mindvégig 
birtokában maradván állásának és te
kintélyének. Mh. Gyulafehérvártt, va
lószínűleg 1588. május 5-én. Művei 
egy orvosi munkán kivűl: Catechismus 
ecclesiarum dei (Claudiopoli. 1566.), 
Propositiones in disputatione Albeusi 
(U. o. 1566.), Refutatio seri üti 
Georgii Majoris (U. o. 1569.), me
lyeket Dáviddal együtt irt, — to
vábbá : Omnibus Fratribus et Reve- 
rendis Ministris peruniversam Poloniam 
(1579., Palaeolog Jakab: „Confutatio 
vera et solida“ 220. — 31. 1.). — 
„Antitrinitarius hitvallásátu aFlacius 
czáfolatával együtt Henke adta ki 
(Ilelmstadt, 1794.). V. ö. Burián  
Mihály; De duplici ingressu in Trans-
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silvaniam G. B. (1806.); Trechsel: 
Die Antitrinitarier vor Socin (1839.); 
Jakab Elek: Nehány adat B. Gy. 
élete és jelleme ismeréséhez (Kér. 
Magvető 1877.).

Blarer (Blaurer) Ambrus, 
Svájczban és Württemberg déli részé
ben működő reformátor, Melanchthon 
tanulótáisa és barátja, szül. 1492. 
Konstanzban. Egy ideig benedek- 
rendi perjel volt az alpirsbachi kolos
torban. Ekkor ismerkedett meg a 
Luther irataival s lett annak követője. 
Ezért 1522. elűzetvén, Konstanzba 
menekült, hol 1525. lelkészszé vá
lasztatott. Itt, valamint később Ulm- 
ban, Esslingenben, Ágostában, Lin- 
dauban és Isnyben elrendezé az uj 
egyház ügyeit. Ulrik, sváb herczeg 
1534. meghivá országának reformá
lására. Miután pár évig élén állott 
itt az egyháznak, a Luther és Zwingli 
álláspontját egyeztetni törekvő eljárása 
miatt viszályba keveredett a szigorú 
lutheránusokkal, miért is 1538. vissza
tért Konstanzba. Innen 1548. az 
interim elűzte, s azután több kisebb 
egyházban, kivált Thurgauban műkö
dött. Mh. 1564. decz. 6. Y . ö. Keim 
(1860.) és Préssel (1861.) róla szóló 
műveit.

Blasphemia, 1. Istenkáromlás.
Bleek Frigyes, jeles német 

bibliakutató, szül. 1793. Arensbökben. 
1818. repetens, 1821. magán-, 1823. 
rendkivűli theol. tanár lett Berlinben. 
Innen 1829. Bonnba ment rendes 
tanárnak, hol 1859. febr. 27. mh. 
Legjelentékenyebb műve, melyben a 
zsidókhoz irt levelet tárgyalta, 1828. —
1840. jelent meg három kötetben. Leg
több műve halála után látott nap
világot, köztök az „Einleitung in die 
Ilcilige Schrift“ (1860. — 62., leg
újabban 1886.).

Boáz, 1. Jákin.
Bockelsoil János 1. Leideni

János.

Bocskay István, erdélyi feje
delem, a magyar történelem egyik 
legkiválóbb alakja, szül. 1557. Ko- 
lozsvártt. 1592. már váradi kapitány 
és bihari főispán volt. Több Ízben 
járt Prágában Rudolf királynál kö- x
vétségben. 1599. Báthory András 
Erdélyből száműzte s birtokaitól meg
fosztotta. Ekkor Rudolfnak az erdélyi 
ügyekben tanácsadója lett, de csak 
kevés időre, mert alig egy év múlva 
visszakapta javait s előbb Nagyvára
don, majd Debreczenben telepedett 
meg. Básta zsarnoksága Erdélyben, 
a protestánsok elnyomására való tö
rekvés és az 1604. évi, Rudolftól 
önkényesen alkotott XXII. törvény- 
czikk, melyben megtiltotta a vallás
ügyeknek országgyűlésen való tárgya
lását, általános forrongást idézvén 
elő Magyarországon, Bocskay a török 
biztatására az alkotmány és vallás- 
szabadság megvédése végett 1604, 
fegyvert fogott. Csakhamar köréje 
csoportosult egész Erdély és Magyar- 
ország. Az erdélyi rendek Medgyesen, 
a magyarországiak Szerencsen 1605. 
fejedelmökül választották s ez utóbbiak 
kimondták egyszersmind a prot. val- 
lásuak egyenjogúságát is. Diadalmasan 
nyomultak előre seregei s kevés idő 
alatt szinte az egész Magyarország 
az ő hatalma alá került. Mátyás 
főherczeg sürgetésére, a bécsi udvar 
időközben alkudozásba bocsátkozott 
Bocskayval. melynek eredménye aztán 
a bécsi béke (1. e.) lett. Ebben Bocs- 
kayt a király elismerte Erdély feje
delmének s megerősíté több, magyar- 
országi megye birtokában. A törökkel 
kötött zsitvatoroki békét szintén B. 
hozta létre. Működésének nagyszerű 
vívmányait nem sokáig élvezheté, 
mivel 1606. decz. 29 , állítólag 
kanczellárja, Kátay Mihály által meg- 
mérgeztet.vén, meghalt. V. ö. a Bé
csi béke czimü czikk végén jelzett 
műveket.
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Boczkó Dániel, ev. lelkész, 
szül. 1751. Deménfalván (Liptóm.).
1779. végezte tanulmányait Jenában. 
Előbb a morvaországi Lhotán, majd 
a liptómegyei Tarnóczon, 1786.-tól 
pedig Szarvason volt pap. 1803. nyu
galomba lépett s 1809. halt meg. 
Kiváló érdemeket szerzett a prot. 
énekügy terén s az akkor Mezőberény- 
ben felállított, most már Szarvason 
levő gimnázium alapításában. Egy, 
számos kiadást ért s igen sokáig 
használt ábéczén és egy, Lhotán tar
tott egyh. beszéden kivül a köv. 
műveket irta, úgy ezeket, mint az 
előbbieket tót nyelven: 1. Kézi can- 
tionale. U. o. 1783. 2. Enekecskék 
mindennapi használatra. Selmecz, 1789.
3. Ünnepi prédikácziók. Pest, 1804. 
Lefordította tótra Dietericus „Anlei- 
lung zűr Glückseligkeit nach dér 
Lehre Jesuu ez. művét. (Pozsony, 
1789.) Kéziratban is hagyott hátra 
dolgozatokat.

Bőd Péter, hires ref. lelkész, 
szül. 1712. febr. 22. Felső-Cserná- 
tonban. Tanult szülőhelyén, majd 
(1724-től) Nagyenyeden, honnan 1729. 
Felsőbányára ment tanítónak. E pályán 
három évet töltött, mely után tanul
mányait folytatni visszament Enyedre. 
Itt 1736. könyvtárnok, 1737. a 
héber nyelv segédtanára lett. 1740. 
aug. 6. Leidenben beiratkozott az 
egyetemre, melyen három évig tanult. 
Hazatérvén, gr. Bethlen Kata udvari 
papja, 1746. pedig egyszersmind 
a hévízi egyháznak is lelkésze lett.
1749. vége felé Magyarigenbe ment 
hasonló minőségben. 1758. egyház
megyei jegyző lett, 1767. pedig 
generális nótáriussá választotta az 
erdélyi reformátusok közzsinata. A 
helytartótanácshoz a vallásuk miatt 
elfogott ref. főurak érdekében ez 
évben fölterjesztett védirat az ő kez
deményére jött léire. Mii. 1769. 
márcz. 3. Bámulatos munkásságát

különösen az egyház- és irodalom- 
történet fejlesztésére fordította, me
lyekben el nem évülhető érdemeket 
szerzett. Ezek mellett azonban más 
tudományágakban is kitűnő eredmé
nyeket ért el. Művei: 1. Szentirás 
értelmére vezérlő magyar Lexikon. 
Kolozsvár, 1746. (V. kiad. Debre- 
czen, 1847.) 2. A szent bibliának 
históriája. Szeben, 1748. (III. kiad.
u. o. 1782.) 3. Szent Judás Lebbeus 
apostol levelének . . . magyarázatja. 
U. o. 1749. 4. Halotti beszéd gr. 
Teleki Mihály felett (Szépen fénylő stb.) 
Kolozsvár, 1749. 5. Judiciaria fori 
ecclesiastici praxis. Szeben, 1757. 
(Magyarul megjelent Kolozsvár, 1833.) 
6. Az isten vitézkedő anyaszentegy- 
liáza rövid históriája. Bázel, 1760. 
(II. kiad. u. o. 1777.). 7. Szent 
Hilarius. Szeben, 1760. (IV. kiad. 
Komárom, 1789.). 8. Szent Heortokra- 
tes, avagy az . . .  ünnepeknek és a . . .  
szentek historiájok. Szeben, 1761. (II. 
kiad. Pozsony, 1786.) 9. Halotti be
széd gr. Bethlen Kata felett (Tiszta 
fényes drága bíbor). Kolozsvár, 1762.
10. Synopsis juris connubialis. Szeben, 
1763. (Magyarul megjelent Kolozsvár, 
1836.). 1 l.HungarusTyrabaules(Nagy- 
enyed), 1764. 12. Hungarus Tymbaules 
continuatus. (U o.) 1766. 13. Halotti 
beszéd gr. Ráday Eszter gr. Teleki 
Lászlóué felett (Örökké élő . . . Goel) 
Kolozsvár, 1766. 14. Smirnai szent 
Polikarpus, avagy .. . erdélyi ref. püs
pököknek historiájok. Enyed, 1766. 
15 Magyar Athenas. (Nagyszeben), 
1766. 16. História unitariorum in 
Transsilvania. Leiden, 1776. 17. Be
szélgetés Izsák és Rebeka között. Pest, 
év. n. 18. História Hungarorum Eccle- 
siastica (I.— III. k.) Leiden, 1888.—
1890. (Mutatványokat közölt volt belőle 
a Scrinium antiquarium 17 62.-—1763.) 
Újra kiadta Pápai PárizFerencz „Erdé
lyi Féniks“ ez. művét (1767.) és latin 
szótárát; magyarra fordította Kocsi
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Cs. Bálinttól a „Kősziklán épült ház 
ostromátM. Igen sok műve maradt kéz
iratban is ; közülök a Veresmarti Illés
ről írottat a Czelder Figyelője (1882 J  
közölte. V. ö. Mikó Imre gr : B. P. 
élete és munkái (1862.].

Bodensteill András Rudolf, 
ismertebb a Karlstadt (1. e.) néven.

Bódog (Félix), pápák neve.
I. Bódog (2 6 9 .-2 7 4 .)  — mint 
mondják — vértanú-halált szenvedett 
az Aurelianus-féle üldözések alatt.

•

Emléknapja máj. 30. — II. Bódog 
(355.— 358.) Liberius ellenpápája, 
kit Constantius császár kivánatára a 
a római papság választott, de aki 
Liberiusnak a száműzetésből való visz- 
szatértekor kénytelen volt helyét an
nak átengedni, noha a 358. évi sir- 
miumi zsinat azt határozta, hogy 
közösen bírják Péter székét. II. B. 
mh. 365. V. ö. Döllinger: DiePapst- 
fabelu des Mittelalters (1863.) — 
I I I  Bódog (483. — 492.) a mo- 
nophysitákkal való kibékülés czél- 
jából 482. készített henotikont (1. e.) 
visszautassá s annak szerzőjét, Aca- 
cius, konstantinápolyi patriarchát, mi
vel idézésére Rómában nem jelent meg, 
egy római zsinaton 484. kiátkozá. 
Ez viszont Bódogot kitörlé a dipty- 
chákból. így állott elő kelet és nyugat 
közt az első szakadás, mely 519-ig 
tartott. — IV . Bódog (526.— 
530.), kit Nagy Theodericli minden 
választás mellőzésével emelt a pápai 
székbe, kevéssel halála előtt épen oly 
jog- és szokás-ellenesen kijelölte utódját 
a II. Bonifácz személyében, amint 
ezt a legújabban fölfedezett „Prae- 
ceptum papae Felicis morientis“ bizo
nyítja. V. ö. Duchesne: La succes- 
sion du papé Félix IV. (1884.) és a
II. Bonifácznál közölt irodalmat. — 
V. Bódog (1439. — 49.); igy nevezte 
magát Amadeus, savoyai herczeg, ki 
miután feleségét elveszítvén, a kor
mányzást fiára bízta s 1434.-től a

$ genfi tó mellett remetéskedett, a IV. 
Jenővel összeütközött bázeli zsinatnak 
egy szeszélye folytán ellenpápává vá
lasztatott, de minthogy csak kevés 
fejedelem ismerte el, V. Miklós javára 
lemondott s mint bibornok még 1451 .-ig 
élt remeteségben.

Bodoki József, ref. tanár, 
szül. 1733. Hazai iskoláinak bevégzése 
után 1759. jul. 3. a leideni egye
temre iratkozott be, hol három évet 
töltött. Visszatérte után 1764. a 
kolozsvári collegium tanára lett. Mh. 
1799. jan. 7. Munkái: Halotti be
szédek id. Verestói György, Vay Kata 
gr. Teleki Pálné, gr. Teleki Ádám 
és ifj. Bánffy László felett, — ha
lotti versek Pataki Sámuel, Pataki 
Dániel, Pataki Sára Incze Mihályné, 
ifj. Verestói György és Incze Mihály 
halálára, továbbá a köv. forjJ#btt 
könyvek : 1. Az ujtestamentomi szent- 
irások olvasására bevezetés. (L’Enfant
J. után francziából) Kolozsvár, 1775.
2. Kisdedek vallása (Seiler Fr. Gy. 
után németből). U. o.. 1775.

Bodola Sámuel, ref. püspök, 
szül. 1790. decz. 10. Székelyudvar
hely tt. Tanult szülővárosában 1803.-ig, 
azután Nagyenyeden, hol a felsőbb 
tudományokat bevégezvén, osztály- 
tanító lett. 1814. nyarán a göttingai 
egyetemre ment, hol másfél évet 
töltött. Visszatérvén, 1816. tavaszán 
már Kolozsvártt özv. br. Dániel Ist- 
vánnénak volt udvari papja ; innen ez 
évi nov. Héderfájára ment lelkésznek. 
1818. jun. a raarosvásárhelyi egyház 
választotta lelkészévé, honnan 1822. 
Székelyudvarhelyre ment theol. tanár
nak. 1833. a marosvásárhelyi colle- 
giumhoz helyeztetett át. 1836. az 
erdélyi ref. egyháznak generális nótá
riusa lett. 1841. Nagyenyedre válasz
tatott theol. tanárnak. Innen 1848. 
nov. a fellázadt oláhok elől Kolozs
várra menekült. 1849. Marosvásár
helyre költözött, hol 1850-től ismét
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tanárkodott. 1854. a Kolozsvárra 
összpontosított theol. serainarium ta
nára lett. Már előbb is, 1852. febr.- 
tól az elaggott püspök, Antal János 
mellett püspökhelyettes volt. 1861. 
máj. a király megerősítette püspöki 
hivatalában. Mh. 1866. ápr. 22. 
Kolozsvárit. Ő kezdte meg az erdélyi 
ref. egyházi névkönyvek kiadását
1858. A feltünedezni kezdő egyház- 
alkotmányi új eszmék némelyikével 
szemben conservativ álláspontot fog
lalt el, de a presbyteriumok szerve
zésének buzgó liive volt. Munkái:
I. Gr. Teleki Sámuel feletti oráczió. 
1822. 2. Kik az igaz keresztyének? 
Brassó, 1831. 3. Katechismus. Ko
lozsvár, 1852. (IV. jav. kiad. „Ke
resztyén hittan14 czimmel 1848. Y. 
kiad 1861. Ennek nyomán veje, 
Garda Józef kiadta 1867.) 4. Könyv
ismertetés. (Névtelenül.) U. o, 1840. 
(Salamon J. „De statu ecclesiae ev. 
ref. in Transsilvaniatt ez. művének 
bírálata). 5. A kér. anyaszentegyház 
négy oszlopai. Nagyenyed, 1845. 
6. Papszentelési beszéd. Kolozsvár,
1855. 7. Az élő egyház . . .  U. o.
1856. 8. Bőd P. „Smirnai Polykárpusá- 
nakw folytatása. (Névkönyv. 1860.—
1861.) 9. Képviselet, successio és 
más teendők anyaszentegyházunkban. 
(Névkönyv. 1862.) 10. Közzsinatot 
megnyitó beszéd. Kolozsvár, 1863.
I I .  Ima, zsinatnyitó és papszentelő 
beszédek. U. o. 1864. Y. ö. Bartók 
György által Írott életrajzát („Nagy 
papok életrajza“ közt).

Bodor (Kábái) Gellért, 1. Kábái 
Bodor Gellért.

Bodrogkereszturi kon vént
(A) a második „Carolina resolutiou 
kiadása után ennek végrehajtása mó
dozatainak megállapítására s a ref. 
egyházkerületek egyéb közös ügyeinek 
megbeszélésére 1734. nov 5. tartatott. 
A püspökök közűi egy sem volt jelen 
s általában csak a világi vezérférfiak,
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ezek sem nagy számmal vettek benne 
részt, mindamellett is csak a tiszán
túli kerület papsága nem ismerte el 
a határozatok érvényességét, de az 
ezek által behozott presbyterianus 
rendszer végre ott is győzedelmes
kedett. A konvent határozata szerint 
ugyanis az egyházkerületek kormány
zására azóta a superintendensek mellé 
főgondnokok, az egyházmegyék kor
mányzására pedig az esperesek mellé 
segédgondnokok voltak választandók a 
világiak közűi. Időkiraélés tekinteté
ből ez alkalommal kivételesen maga 
a konvent nevezte ki ez újon szer
vezett állásokra a viszonyok számba
vételével legalkalmasabb egyéneket. 
Intézkedtek továbbá a felől, hogy az 
ágensek díjazására s egyéb költségek 
fedezésére szükséges pénzösszeg a 
hívek önkéntes adakozása utján mi
képen gyűjtessék össze. Felosztották 
a magyarországi ref. egyházakat a 
a „Carolina resolutiow-ban engedélye
zett négy kerületbe, melyeket egy
felől a természetes határok szerint, 
másfelől a történelmi fejlődéshez ra
gaszkodva, habár nem a leghelyesebb 
beosztással aként állapítottak meg, 
hogy a dunamellékibe 8, a dunán
túliba 8 (ma 9), a tiszántúliba 13, 
a tiszáninnenibe 4 (ma 8) egyház
megye tartozzék. Utasították egy
szersmind az addig csak esperesek által 
igazgatott tiszáninneni kerületet, hogy 
az egyöntetűség és helyes igazgatás 
czéljából szintén válaszszon super- 
intendeust. Eligazították végül a 
sárospataki főiskola több, függőben 
levő ügyét is. A konvent jegyző
könyvét közölte a Sárospataki Fűze
tek 1860. és 1863. évi folyama.

B o é tiu s  Anicius Manlius Se- 
verinus, római bölcsész és államférfi, 
szül. 480 körül Rómában, Theoderich 
keleti góth királynál nagy tekintély
ben állott, mígnem bevádolták előtte, 
hogy Byzanczczal felségsértő össze-



köttetésben áll, miért is börtönbe 
jutott s 525. kivégeztetett. Fogsága 
alatt irta „De consolatione phiioso- 
phiaeu ez. ötkötetes művét, mely 
ámbár semmi sajátlagos keresztyéni 
elem nincs_J)enne, hanem sokkal in
kább a római sHTírisiuus elveit hir
deti, szerzőjének mégis kér. theo- 
logusi hirt és nagyszámú olvaso kö
zönséget szerzett a középkorban. 
Páviában még most is szentként tisz
telik s a Congregatio dei riti 1884-ben 
világosan helybenhagyta B. tiszteletét. 
Némelyek szerint még két munkát irt 
a Szentháromságról s egyet „De dua- 
bus naturis et una persona adv. 
Eutychem et Nestorium“ czim alatt 
— de ez adatok nem hitelesek. A 
későbbi scholastikára nagy befolyást 
gyakorolt magyarázatokkal kisért Ari- 
stoteles-forditásaival. V. ö. Nitzsch: 
Das System des B. (1860.); Baur 
G.t: B; und Dante. (1874.); Prietzel 
(1879.), majd Hildebrand (1885.): 
B. und seine Stellung zum Christen- 
thum és Drdsecke értekezését (Jahrb. 
für prot. Theologie. 1886.). R. 

Bogácsi ev. káptalan, az
erdélyi ev. egyházban, a 16. század vé
gén keleikezett, de#ma már mint köz
igazgatási hatóság az uj beosztás óta 
nem létezik. A 18. század folyamán 
24 egyházból állott.

Bogáthi Fazekas Miklós, 
unit. lelkész, 1576. tordai’tanitó volt. 
A Dávid Ferencz pere következtében 
1579. készített consensusnak (1. e.) 
ő is aláirt, de csakhamar kitűnt, 
hogy nem meggyőződésből, hanem 
kényszerűségből,miért is 1582. gerendi 
papságát elhagyva, az ellene ingerelt 
fejedelem haragja elől kibujdosott 
baranyai hitsorsosai közé, kik a pécsi 
iskola lelkészi pályára készülő növen
dékeinek oktatásával bízták meg. Ké
sőbb kibékült az erdélyi unitáriusok
kal s megegyezett elveikben, miért 
Karádi Pál hevesen megtámadta. 1584.

Tordán, 1585.-től Szeutdemeteren, 
1589.-től Kolozsvártt viselt lelkészi 
hivatalt s mint kolozsvári második 
pap halt meg 1592. Számos költői 
és theologiai művet irt, melyeknek 
egy része némi szombatos irányt árul 
el. Historiás énekei még életében 
kinyomattak, teljes zsoltárfordítása és 
énekeskönyve kéziratban maradtak, 
úgyszintén theologiai művei is, me
lyek közűi legjelentékenyebb a Jele
nések könyvének magyarázata. .V. ö. 
Jakab Flek róla szóló értekezéseit 
(Kér. Magvető. 1880. és 1891.); 
KohnSámuel: Aszombatosok(l890 ) 

Bogoniilek vagy bogumilok, 
a görög egyháznak a paulicianusokkal 
és katharusokkal rokon dualistikus 
szektája Thráciában, Bulgáriában és 
különösen Boszniában, hol az ural
kodók is e hiten voltak. Nevöket 
(szlávul =  Isten barátja) valószínűleg 
egy 10. századbeli Bogomil nevű 
thráciai pópától nyerték. Komnenus 
Sándor byzanczi császár kegyetlenül 
üldözte őket s Vazul nevű főnöküket 
1118. máglyára vitette. A magyar 
királyok is folyton elnyomni töre
kedtek, de még Mátyás idejében is 
fontos tényező maradt e felekezet 
Boszniában, hol csak a török hódítás 
után szűnt meg teljesen. Előbb Ma
gyarországon is akadtak követői. A
B. dualismusa abban áll, hogy sze- 
rintök Istennek két fia van : Satanael 
és Jézus. Amaz fellázadt, egy külön 
világot teremtett magának s e világ
ban az embert, akibe azonban a 
lelket, mely jó, Isten adta. A lélek 
megszabadítása, megváltása végett 
küldte el Isten Jézust, kit most az 
emberek közt az Istenből emanált 
Szentlélek képvisel. A bogomilek el
vetették a keresztséget és úrvacsorá
ját. A szentirásból csak az újszövet
séget, a prófétákat és a zsoltárokat 
fogadták el. Kétségenkivűl rokonság
ban álltak a régi gno9tikus szektákkal.
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V. ö. Engelhardt: Kirchengeschicht- 
liche Abhandlungen (1832.); Lom
hává: Pauliciens, Bulgares et bons 
horaraes (1879.); Ashóth János: A 
bosnyák b. az Árpádok, Anjouk és 
Hunyadiak alatt ('Budapesti Szemle,
1885.). (L. Katharusok.) R.

Bojthi Veres Gáspár, ref. 
tanár, szül. Bojton, Biharmegyében 
1590. körűi. Valószínűleg Nagyvára
don kezdte tanulását; 1617. elején 
mint Bethlen Gábor alumnusa Heidel- 
bergbe ment, honnan 1620. őszén 
hazatérvén, kevés ideig az ifj. Bethlen 
István nevelője volt. E mellől szigorú 
bánásmódja miatt csakhamar Maros- 
vásárhelyre küldetett az ottani parti
kula igazgatójául. Az 1622. évet 
ebben a hivatalban tölté, de már 1623. 
kezdetén gyulafehérvári tanár s a 
fejedelem történetírója volt. I. Rákó- 
czy Gy. diploraatiai küldetésekre is 
felhasználta. 1640. még élt, de azon
túl nyoma vesz. Munkái: 1. Panegyris 
in laudes Gabr. Bethlen. Heidelberg, 
1617. 2. De omnipotentia dei ejusque 
abusu. U. o. 1620. 3. Latin halotti 
beszéd és vers Bethlen Gáborné Ká
rolyi Zsuzsánna felett (Az általa egy
beállított s latin előszóval és jegy
zetekkel ellátott „Exequiarum caere- 
monialiura . . . libelli duoa ez. kiad
ványban). Gyulafehérvár, 1624. 4. De 
rebus magnis Gabr. Bethlen. Bécs, 
1809. (Az eredetileg 12 könyvre 
terjedt műből fenmaradt három könyv 
az Engel J. K. „MonuraentaUngarica14 
ez. gyűjteményében.) Irt még latin 
költeményeket Bethlen Gáborhoz, Fe
hérvári Jánoshoz, Jászberényi Má
tyáshoz (ezeket 1617.), Borzási B. 
Balázshoz, Czepei Ferenczhez, Szil- 
vási K. Mártonhoz (görögül) és Put- 
noki Jánoshoz (ezeket 1618.).

Boldogasszony, Máriának,
a Jézus anyjának képes elnevezése. 
A róla nevezett ünnepekre nézve 1. 
Mária-tisztelet.

Boldoggá-avatás (beatifica- 
tio), ünnepélyes cselekvény, melylyel 
valamely elhalt kegyes személy a pápa 
által boldognak nyilváníttatik. Ez több 
püspök beleegyezése után történik s 
többnyire a szentté-avatásnak előzraé: 
nye, mely abban áll, hogy a beatus 
vagy beata czimmel és valamely tar
tományra nézve a szentekéhez hasonló 
tisztelettel ruháztatik fel az illető. 
Kevesebb költséggel és szertartással 
jár, mint a szentté-avatás. Y. ö. 
Lamhertini (XIY. Benedek): De ser- 
vorum Dei beatificatione et beatorum 
canonisatione (4 k. 1734. —38.) (L. 
Szentek).

Boldogság, valamely egyén 
természetében fekvő kívánságok teljes 
betöltésének állapota, vallásos szem
pontból tekintve. L. Örök élet.

Boldogságos SZŰZ, Máriá
nak, a Jézus anyjának egyik elnevezése.

Bolkácsi ev. káptalan, az
erdélyi ev. egyházban, ma már nem 
létezik önálló hatóság gyanánt. A 18. 
században 14 anyaegyház tartozott 
hozzá.

Bollandisták néven egy je- 
zsuítákból álló társaság ismeretes, 
melynek tagjai írták s adták ki a 
rend jóváhagyásával a róro. kath. 
egyház szentjeiről szóló tudósítások 
gyűjteményét. E gyűjtemény „Acta 
Sanctorumw czira alatt 1643.— 1794. 
Antwerpenben, Brüsselben és Tonger- 
looban jelent meg. A B. Bolland 
Jánosról neveztetnek igy, aki szül. 
1596. s mii. 1665. Az „Acta San- 
ctorumM tervét az utrechti Rosweyd 
Heribert készíté s ő gyűjtötte az első 
adatokat is, melyek halála után Bol- 
landhoz kerültek, aki aztán feldol
gozta őket. Az eredetileg 18 kötetre 
tervezett vállalatból 1793.-ig már 53 
kötet látott napvilágot, melyek közűi 
nehány kötet megjelenését Mária Te
rézia tette lehetővé. 1845. a belga 
kormány segélyével az 54. jelent meg,
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mig 1883. már a 63. kötet került 
ki sajtó alól, mely a nov. első nap
jaira eső szenteket tartalmazza. Az 
egész vállalatból új kiadást rendezett 
54 kötetben Palmé Viktor Párisban 
(1863.—68.). A B.e nagy vállalatában 
a, kezdeményezőn kivul elsőrendű 
munkások voltak: Hénschen Gottfried 
(mii. 1681.), Papebrock Dániel (mh. 
1714.); Janning Konrád (mh. 1723.); 
Bosch Péter (mh. 1736.) és Suys- 
kens (mh. 1771.). Újabb adatokat 
nyújtanak az „Acta Sanctorumu-hoz 
De Smedt, Van Hooff és De Backer 
különösen az 1882. megindult „Ana- 
lecta Bollandiana" ez. gyűjteményben. 
V. ö. Pitra : Etudes sur la collection 
dcs actes des Saints pár les Boll. 
(1850.); Ram: Les nouveaux Boll. 
(1860.); Le P lá n t: Acta Martyrum 
et leurs sources (1880.). T.

Bolognai Katalin, szül. 1413.
Ferrarában, hol a Margit herczegnő 
udvarhölgye volt, majd belépett a fe- 
renczesek harmadik rendjébe, később a 
Klarissa-zárda fejedelemnője lett s 
mint ilyen halt meg 1463. Szentté 
avattatott 1724.; emléknapja raárcz. 9. • 
Neki tulajdonítják a „Revelationes, 
sive de septem armis spiritualibus“ 
ez. profétikus művet. V. ö. Márkus
J . : Das Leben dér h. K. v. B. (1868.) 
Görres: Die christliche Mystik (új kiad.
II. k. 1879.) R.

Bolsec Jeromos, Kálvin ellen
fele, előbb kármelita volt Párisban, 
azután orvosi tudományokat hallgatott 
Genfben, hol 1551. nyilvánosan fel
lépvén a Kálvin praedestinatio-tana 
ellen, bezáratott s később kiutasíttatott 
a városból. Miután Franciaországba 
visszatértekor a prot. lelkészi karba nem 
vétetett föl, ismét kath, lett s Kálvin 
elleni boszuját vastag rágalmakat tartal
mazó „Ilistoire de la vie de JeanCalvin“ 
(1577.) ez. művével tölté ki rajta.

Bolygó zsidó, a Krisztustól, 
monda szerint, arra kárhoztatott zsidó,

hogy az ő visszatértéig folyvást bo
lyongjon. Régibb előadás szerint 
Kartkaphilus, Pilátus ajtónállója ez, 
de általánosabb az a változat, mely 
szerint Ahasverus varga a bolygó 
zsidó, ki a keresztet vivő Jézusnak 
nem engedé meg, hogy ajtaja előtt 
megpihenjen. V. ö. Heinrich Gusz
táv : A bolygó zsidó mondája (Buda
pesti Szemle 1881.).

Bonaventura (Szent), valódi 
nevén Fidanzai János, egyike azon 
kiváló theologusoknak, kik a scholasti- 
kát és mystikát egymással egyeztették, 
szül. 1221. Florencz vidékén. 1243. 
(mások szerint 1238.) a Ferencz- 
rendbe lépett, 1253. theol. tanár 
lett Párisban. 1257. a rend gene
rálisa, 1273. pedig albanoi püspök 
és bibornok lett. Mint a lyoni zsi
natra küldött pápai követ halt meg 
1274. tulvitt szigorú életmódja kö
vetkeztében. IY. Sixtus 1482. szentté 
avatta, V. Sixtus pedig 1587/ az öt 
nagy egyházi atya mellé hatodikul 
sorozta; a ferenczesek doctor seraphi- 
cusnak nevezték. Mint a mystikus 
theologia képviselőjét Luther is be
csülte; ámbár mint a Mária-tisztelet 
buzgó hive, a papi nőtlenség, trans- 
substantiatio és más középkori dog
mák védelmezője, a hierarchia buzgó 
hive volt. Scholasticus művei között 
a legnevezetesebbek : „Breviloquiumtt 
(rövid hittan), „De reductione artium 
ad theologiara“ (a tudományok rend
szeres egybeállítása, élőkön a tlieo- 
logiával) ; kommentárjai stb. My6ticus 
művei közűi legjelesebb: „Itinerarium 
mentis in Deumw. Műveinek legtel
jesebb kiadása Rómában jelent meg, 
(1588.— 96.8 kötetben s a ferenczesek 
újra kiadták 1882 — 87. 3 kötetben). 
Y. ö. Hollenberg: Studien zu B. 
(1862.); A. M. da Vicenza: Des 
h. B. Leben und Wirken (1874.); 
Prosper: La scolastique et les tradi- 
tions franciscaiues: SaintB.(1886.) R.
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B onét-Maury Amy Gaston 
Károly Ágoston, franczia rét' tlicolo- 
gus, szül. 1842. jan. 2. Párisban; a 
theologiát Genfben és Strassburgban 
tanulmányozta. 18G9. dortrechti, 1872. 
beauvaisi, 1877. saint-denisi lelkész 
lett s mint ilyen 1879.-től egyház
tört. előadásokat tartott a párisi theol. 
fakultáson, melynek 1881. tanárává 
neveztetvén ki, ez ellen az ág. hitv. 
egyház zsinata tiltakozott; 1885. a 
párisi paedagogiai muzeum könyvtár
noka lett. Számos egybáztört. mono 
grapbiát irt, melyek közűi a Bresciai 
Arnoldra (1881.) és a Nagy Ger- 
hardra(1878.) vonatkozók a legfőbbek.

B o n ifá c /, pápák neve. /. Bo- 
nifácz (418.—422.), az ellenpápával 
folytatott harczban az ő javára dön
tött Honorius császár, aki II. Theo- 
dosius, keletrómai császár udvaránál 
is támogatá őt, midőn az egyházi 
törvénykezés iránti igényeit érvénye
síteni akará Illyriában. A kath. egy
ház a szentek közé sorozta. — II. 
Bonifácz (530. — 532.), IV. Bódog 
utódjául nevezte ki, de ennek halála 
után 28 napig kellett harczolnia az 
ellenpápával, Dioskurussal. II. B 
vetett véget a seraipelagianus viszály
nak. Azon törekvéséért, hogy utódját 
maga nevezze ki, Athalarich keleti 
gót király parancsára aként volt kény
telen vezekelni, hogy felségsértéssel 
vádolta saját magát, a kinevezési 
bullát pedig elégette. Szentté van 
avatva ő is. V. ö. Ewald és Momm- 
sen értekezéseit (N. Arcli. d. Gesellsch. 
f. alt. deutsche Gesch. 1885.— 86.) 
— 111. Bonifácz (607.) a gonosz 
Phokas császárral Róma számára e 
cziraet állapította meg: caput omnium 
ecclesiarum. -  TV. Bonifácz (608.— 
615.) a római pantheont az Isten 
anyja s minden vértanú templomává 
te tte ; késznek nyilatkozott a mono- 
physitákkal való kibékülésre. Szintén 
szent. — F. Bonifácz (619. — 625 ) '•

Canterburyt a brit egyház raetro- 
politai székhelyévé tette. — VI. Bo
nifácz (896.) már 15 napi uralkodás 
után mii. — VII.  Bonifácz (974. 
és 984.—85.), miután egyik római 
párttól letett elődjét, VI Benede
ket az Angyalvárban megfőjtatta, az 
összes egyházi kincsekkel Konstan- 
tinápolyba szökött (974.), honnan 
csak II. Ottó császár halála után 
9*4. tért vissza, mikor aztán XIV. 
Jánost bezáratta s megmérgeztette. 
Tizenegy hónap múlva öngyilkos lett. 
V ö. G iesebrecht: Gesch. d. deutschen 
Kaiserzeit (I. k. V. kiad. 1881.). — 
V ili .  Bonifácz (1294. — 1303.), ki 
a Gaetani családból származott, mint 
bibornok lemondásra bírta V. Coeles- 
tinust, hogy aztán magát választassa 
meg utódjául. Sok viszályba bonyo
lította magát. Ama törekvésével, hogy 
Magyarországon királyt tegyen, teljes 
kudarczot vallott, sőt annyira fel- 
ingerlé maga ellen a magyar püspö
köket, hogy egy részök kiátkozá. 
Amaz igények, melyeket 1299. Skó- 
cziának I. Ede angol király által való 
meghódítása alkalmával ez országra 
nézve támasztott, úgy a király, mint 
a parlament részéről megalázó tilta
kozást vontak magok után Csak 
Németországban ért el sikert, ameny- 
nyiben Albert osztrák király 1303. 
hűségi esküt tett s elismerte, hogy a 
császári hatalom teljesen a pápa ke
gyétől függ. Hajthatatlan ellenfélt 
talált azonban IV. Fülöp, franczia 
királyban, ki a klérus királyi meg
adóztatásának folytatása esetére 1296. 
kilátásba helyezett egyh. átoktól meg 
nem rettenvén, a fenyegetőzésre azzal 
felelt,hogy megtiltotta az ezüst kivitelét, 
amivel nagyon megcsonkító a pápa fran- 
cziaországi jövedelmét Midőn pedig a 
pamiersi püspök mint pápai ügyvivő, 
urának nevében kategorice felszólító, 
hogy az egyházi tizedeket kizárólag 
a keresztes háborúra fordítsa, ezt
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mint felségsértőt megbünteté (1301.) 
Bonifácz egy római zsinaton 1302. 
Fülöp ellen az „Unam Sanctam* bul
lát bocsátá ki, mely a legdurvább 
modorban fejtegeti azt az elméletet, 
hogy úgy a lelki, mint a világi fő- 
nökség a pápát illeti. Ekkor a király, 
miután egy országgyűlésen egész nem
zetét felhivta a pápa elleni harczra, 
őt 1303. mint eretneket és gonosz
tevőt egy egyetemes zsinat elé szólí
totta. Nogaret, franczia alkanczellár 
pedig Anagniban számos összeesküvő
vel Bonifáczra tört, de sem lemon
dását, sem ügyének egy zsinat elébe 
való terjesztését nem tudta kivinni. 
Nemsokára, 1303. okt. 11. mh. 
Bonifácz. Az, hogy halála előtt meg
őrült s magát megcsonkította, ama 
sok, alapnélküli hir közűi való, mi
ket ellenségei terjesztettek róla. Ő 
volt a jubilaeumi év kezdeményezője. 
V. ö Drumann: Gesck. B. VIII. (2
k. 1852.); Digard, Faucon, Tho- 
más : Les registres de Boniface VIII. 
(1884.'to lj;  Deijardins: La bulié 
Unam Sanctam (1880.); Berchtold: 
Die Bulié Unam Sanctam (1887.); 
továbbá Rocquain(Biblioth. de 1’ école 
des chartes 1883.), Scheeben Katbo- 
lik 1888.) és Denifle (Archiv f. Li- 
teratur und Kirchengesch. des Mittel- 
alters 1889.) értekezéseit. — IX . 
Bonifácz(1389. — 1404.)római ellen
pápája volt az Avignonban székelő
VII. Kelemennek, akivel és pártfo
gójával szemben sikeresen támaszko
dott a nápolyi Lászlóra. Midőn VI. 
Károly, franczia, II Richard, angol 
király és más fejedelmek úgy őt, 
mint második ellenpápáját, XIII. Be
nedeket lemondásra igyekeztek reá- 
birni, elutasítá őket. Venczel király 
letételénél 1400. nagyon kétszinüen 
viselte magát. Zsigmondot támogatta 
a török elleni hadjáratban, sőt 1394. 
keresztes hadat készült inditni Ma
gyarország védelmére. Ő ruházta fel

151

az esztergomi érseket a primási és 
követi méltósággal.

Bonifácz (Szent-), a németek 
apostola, eredeti angolszász neveWin- 
fried, szül. 680. körűi Kirtonban 
(Wessex). Mint ifjú a nuthscelle-i 
kolostorba lépett, hol készültsége s 
ügyessége által csakhamar nagy te
kintélyre emelkedett. Első téritő útja 
Frieslandba (716.) rövid és sikertelen 
volt Két év múlva Rómába ment, hol
II. Gergely pápa azon utasítást adta 
neki, hogy a frank egyházat a pápai 
hatalom alá hajtsa. Ugyanekkor nyerte 
a „Bonifatius“ =  jót beszélő, béke- 
séget hirdető (Róm. X.' 15.) nevet. 
Első kísérlete Thüringiában teljesen 
meghiúsult (719.), azután ismét Fries
landba ment, hol 3 évig mint Willi- 
brord püspök segédje működött. 722 
Hessenbe ment, hol az amöneburgi 
kolostort alapítá s nemsokára a pápa 
vidéki-püspökké (chorepiskopus) szen
telte, mely alkalommal oly esküt tett 
le, hogy az általa megtérítendő vidé
kekre nézve feltétlenül elfogadja Róma 
uralmát. Ekép pápai támogatással 
folytatta a térítést Hessenben és Thü
ringiában, kivágta Geismar mellett a 
germánok szent tölgyfáját, megalapí
totta az ohrdrufi és fritzlari zárdákat, 
megtörte a papok ellenállását. Majd 
Martell Károly halála után négy püs
pökséget (Würzburg, Buraburg, Eich- 
statt és Erfurt) alapított s a két frank 
fejedelem engedélyével több zsinatot 
tartván, a pápai hatalmat az egész frank 
egyház felett megszilárdította (742.— 
748.). 732. érsekké neveztetvén ki, 
Mainzban székelt. Midőn a fries egy
ház újraszervezése czéljából megint 
fries földre ment, a pogányok agyonver
ték 754. vagy 755. V. ö. Ebrard : Die 
iroschottische Missionskirche (1873 ), 
Werner (1875 ), Pfahler (1880.), 
Buss (1880.), Fischer (1881.), 
Ebrard (1882 ) róla szóló műveit; 
Loofs: Antiquae Britonum Scotorumque
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quales fuerint mores (1882.) és érte
kezését a Zeitschr. fúr Kirckengesch.
1882. évi folyamában ; hlalin : B. und
Lull (1883.). R.

Bonifácz-egylet, 1. Katholi- 
kus egyletek

Boni hom ines (lat. =  jó
emberek) néven neveztetnek a franczia 
hivatalos és köz nyelvben a szabad 
vagy nemes emberek. Egyházi téren 
ez volt a melléknevök a franczia 
„rainimustt-barátoknak; az angol grand- 
monti szerzeteseknek; nem különben 
a valdenseknek, albigenseknek s más 
felekezeteknek. T.

Bőimet Gyula, franczia prot. 
iró, szül. 1820. Nimes-ben. Ügyvéd 
és a párisi „Société de l’histoire du 
protestantisme fran^ais" titkára volt. 
Mh. 1892. A reformáczió történetére 
vonatkozó munkái nagyhirüek; leg
nevezetesebbek közölök: OlympiaMo- 
rata (IV. kiad. 1865.), Calvin an Val 
d’Aoste (1861.) és Récits du XVI. 
siécle (1864.), melynek újabb sorozatai
1869., 1875., 1886. jelentek meg.

Booth Vilmos, 1. Üdv hadserge.
B ora Katalin, a Luther fele

sége, szül. 1499. jan. 29. egy meisseni 
ősi családból, anyja neve Haugwitz 
Anna volt. Korán belépett a nimptschi 
zárdába. Midőn Luther irataiból meg
tudta, hogy akarata ellenére nem 
köteles apácza maradni, nyolcz tár
sával együtt 1523. ápr. 4. megszökött 
s Wittenbergbe ment. 1525. jun. 13. 
vévé el Luther, kinek halála után, 
midőn V. Károly bevette Wittenberget, 
elhagyta a várost. De már 1548. 
visszatért s nehéz gondok közt élt 
ott, mig valami pestisszerü betegség 
1552. nyarán arra inditá, hogy gyer
mekeivel Torgauba menjen. Itt halt 
meg 1552. decz. 20. V. ö. Beste 
(1843.), Hofmann (1845.), Meurer 
(II. kiad. 1873 ), Hausrath( 1883.) 
és Stein (III. kiad. 1886.) róla szóló 
műveit.

Borbála (== az idegen), szent 
volt, ki a legenda szerint a kis- 
ázsiai Nikomediában szül. Mint már 
keresztyén, Martianus tartománykor- 
raányzó üldözése elől egy tárnába 
menekült, hol a bányászokat raeg- 
téríté. 240. vagy 306 körűi lefejezte 
saját pogány atyja, kit leánya ha
lála után azonnal villám sújtott agyon. 
Borbálát ennélfogva égiháborukban 
szokták segítségül hívni. Egyszers
mind a tüzérség és a bányászok véd- 
szentje gyanánt tisztelik. Emléknapja 
decz. 4.

Bordelumi szekta, egy Bor- 
delum nevű sckleswigi helységről el
nevezett separatista felekezet, melyet 
1737. Borsenius papjelölt és Bar 
Dávid alapítottak, de amely már két 
év múlva erőszakkal elnyomatott. Tag
jai elvetették a templomot, lelkész
séget, szentségeket s mint a hit által 
boldogok, divatba hozták egymás közt 
a vagyon- és nőközösséget.

Borgia Ferencz (Szent), a 
jezsuita-rend harmadik főnöke, Gan- 
dia herczegének, II. Jánosnak fia, 
szül. 1510. Bölcsészetet tanult Sa- 
ragossában, azután 1527. — 39. V. 
Károly császár udvarában élt, mint 
Katalonia alkirálya. Atyja (1543.) s 
neje (1546.) halála után 1548. a 
jezsuita-rendbe lépett, melyben csak
hamar a legelsők egyike lett, kinek 
a bibornokságot többször felajánlották. 
V. Károly császár fölött, kihez St. 
J üstbe sokszor ellátogatott, ő tartá a 
gyászbeszédet. 1565. akarata ellenére 
a jezsuita-rend generálisnak válasz
totta. V. Pius pápa felhivására ő buz
dította Portugalliában, Franczia- és 
Spanyolországban a népet a török el
leni keresztes hadjáratra. Ez utjából 
visszatérve, mh. Kómában 1572. 0 
gondolt először a tengerentúli misszióra 
s rendjét három provinciával gyarapitá. 
Művei, melyek nagyobbára ascetikus 
tartalmúak, 1675. adattak ki. V. ö.
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Cepari: Vita di san Francesco B. 
(1885.) T.

Bornemisza (Abstemius) Pé
ter, a Duna baloldali vidékén még 
külön nem vált protestánsoknak lutk. 
érzelmű püspöke, szül. 1535. febr. 22. 
Pesten. Főnemes szülei az 1541. évi 
török pusztításkor vagyonuktól meg
úsztatván s talán magok is odavesz
vén, már gyermekkorában szomorú 
sorsra jutott. Tanult Kassán, hol 
1553. Feledi Leltár várkapitány, kit 
arra intett, hogy ne imádkozzék fakép 
előtt, nagyon megverte, sőt fogságra 
is vetteté. Majd Bécsbe ment tanulni 
s itt saját szállásán prédikácziókat 
tartott; ezért Oláh Miklós, Verancsics 
Antal és Bornemisza nyitrai püspök 
sokat zaklatták, sőt el is záratták. 
Kiszabadulása után külföldi útra indult 
ismeretei gyarapítása végett Nyolcz 
évig tartózkodott Olasz-, Franczia- és 
Németországban, honnan mint kész 
tudós tért vissza hazájába. Itt mint 
a protestáns tanok hirdetője, a Vág 
mellékén sok egyházat reformált, pél
dául Szeredet is, melynek földesura 
volt. Innen járogatott Nagyszombatba, 
ahol magánosok, főleg Balassa János 
házánál többször prédikált. Telegdi 
Miklós itteni nagyprépost üldözései 
elől Zólyomba menekült, hol Balas- 
sának udvari papja s egyúttal annak 
fia Bálint mellett nevelő lett. 1564. 
Bécsbe idézték s több váddal léptek 
fel ellene. 1566. Ungvártt időzött 
Balassa Menyhértnél és Schwendi Lá
zárnál, kik János Zsigmond ellen 
hadakoztak. Ez időtájt Huszt várában 
is megfordult B. Boldizsárnál, de 1567. 
újra Zólyomban volt. Az 1569. évi 
pozsonyi országgyűlésen jelenlevő ren
dek előtt prédikácziót tartott. 1572. 
Galgóczon volt pap, de már 1573. 
elején Sempte s a Yág másik partján 
levő Szered lelkésze lett, hol egyúttal 
gr. Salm Gyula udvarában is végezte 
a prédikátori teendőket. Itt laktá-

bán a saját sajtóján számos kitűnő 
művét nyomatta ki. írói, szónoki és 
térítői működése folytán a Duna 
innenső vidékén mind jobban terjedt 
a reformáczió, mi felköltötte a kath. 
papok boszuvágyát. 1578. febr. 2. 
jelen volt a pozsonyi országgyűlés 
megnyitásán, hol Telegdi ellen irt „Fej
tegetés'4-ét maga osztogatta. Ugyanez 
évben az „Ördögi kísértetekrőlw Írott 
műve miatt Sálra által összehívott s 
prédikátorokból álló bíróság kárkoz- 
tatólag nyilatkozott arról, s vissza
vonó irat kiadására ítélték. Ám e 
helyett a maga mentésére fölment 
Bécsbe, hol azonban elfogták s három 
hétig börtönben tartották. Innen meg - 
szökött s pár hónapra Beczkó várába 
húzódott, majd Detrekő várába, a 
Balassák szárnyai alá ment ismét. 
Azután újból visszatért Semptére, 
ahonnan azonban 1579. jan. csalá
dostul elűzetett. Nemsokára Rárbokra, 
a saját birtokára vonult, hol nyugal
mát több űj könyv kiadására akarta 
felhasználni, mi azonban 1585. be
következett halála miatt csak részben 
sikerűit. Munkái: 1. Tragoedia ma
gyar nyelven az Sophokles Elektrájá
ból . .  . Bécs, 1558. 2. Az evangc 
geliumokból és az epistolákból való 
tanulságok (I. rész. Korajáti és Sempte, 
1573. II. Sempte, 1574. III. U. o.
1575. IY. U. o. 1578. Y. Sempte 
és Detrekő, 1579.) 3. Fejtegetés. 
(Sempte), 1577. 4. Négy könyvecske 
a keresztyéni hitnek tudományáról. 
U o. 1577. 5. Ördögi kísértetekről. 
U. o. 1578. (Eredetileg a „Tanulsá
gok “ IV. részéhez volt csatolva.) 6. 
Prédikáczió az Istennek irgalmasságá
ról (Sempte), 1578. 7. Énekek három 
rendben. Detrekő, 1582.8. Prédiká- 
cziók egész esztendő által. Detrekő és 
Rárbok, 1584. 9. Cantio de szent 
János látásáról. (Debreczen) év. n. 
10. Cantiones funebrales. (Czimlap- 
talan példánya maradt fenn.) Y. ö.
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Thury Etele: B. P. dunavidéki első 
ref. püspök élete és munkái (Budapest, 
1887.); Zoványi Jenő : B. P. vallás- 
felekezetiálláspontja (Tanulmányok . . .  
1887.); Kiss Áron d r.: B. P. élete 
(Budapest, 1891.).

Boros György, unit. theol. ta
nár, szül Tordátfalván (Udvarhelym.) 
1855. ápr. 19. Tanult az unitáriusok 
székelykereszturi algimnáziumában és 
kolozsvári collegiuraában, majd Lon
donban, hol a „Manchester New-Col- 
lege“ theol. akadémiának két évig volt 
növendéke. 1879. kolozsvári theol. 
tanár lett s azóta ott működik. 0 in
dítványozta ÍS84. a Dávid Ferencz- 
egylet szervezését, mely a köv. évben 
megalakulván, titkárrá választotta. Az 
unit. vallásközönségnek közigazgatási 
jegyzője. Theol. irányú dolgozatai a 
Kér. Magvetőben, Prot. Egyh. és Isk. 
Lapban, a Czelder-féle „Vasárnapi
ban, az angol Inquirer-ben és Unita- 
rian Review-ban részint pedig önállóan 
jelenlek meg. Nevezetesebbek : 1. Az 
iskola és a vallás. Kolozsvár, 1881.
2. Jahveh (Kér. Magv. 1882.). 3. 
Luther Márton (U. o. 1882.). 4. Pap- 
szentelési ima és beszéd. Kolozsvár,
1883. 5. A tizenkét apostol tanítása 
(Görögből, bevezetéssel). U. o. 1884. 
6. Zwingli Ulrik és theologiája (Kér. 
Magv. 1884.) 7. A pentateuch. (U. o.
1885.) 8. A magyar unit irodalom 1 6. 
százbeli termékei. (U. o. 1885.) 9. 
A szombatosok irod. maradványai és 
vallásos nézeteik. (U. o. 1886.) 10. 
Az unit. vallás fő elvei. Kolozsvár,
1889. 11. A jó gyermek könyve. U. o.
1890. Sajtó alatt van egy amerikai 
vállalatban : History of the Hungárián 
Unitarian Churcli. Szerkeszti az Unitá
rius Közlönyt 1888. és a Fiatalság 
Barátját 1892. óta.

Borosjenöi ref. egyház
megye, a tiszántúli kerületben, az 
egykori zarándi egyházmegyének (1 e.) 
néha használt elnevezése.

Borosnyai Lukács János,erdé
lyi ref. püspök, szül 1694. nyarán Fel- 
dobolyban (Háromszék). Tanult 1707.- 
től Nagyborosnyón, 1711.-től Nagy- 
enyeden. 1716. a gr. Bethlen Miklós 
fia mellett nevelő, 1719. az enyedi col- 
legium rhetorikai osztályában tanító 
lett. 1720 Vízaknára ment iskola- 
mesternek. 1721. szept. 10. külföldre 
indult s nov. 15. érkezett Odera- 
Frankfurtba, hol egy télen át időzött. 
Innen 1722. máj. Leidenbe ment, hol 
négy évet töltött. 1726. nyarán haza
érkezvén, rövid ideig Vécsen volt a 
br. Kemény Simonné udvari papja. 
1727. jan. Enyedre ment káplánnak, 
hol 1729. rendes pap lett. 1735. 
Székelyudvarhelytt tanári állást foglalt 
el. Ebeli működésének sokáig fenn
állott emléke volt az ő fáradozása 
folytán átalakított iskolaépület. 1748. 
nov. 28. generális nótáriussá válasz
tatott s e minőségénél fogva már a 
köv. évben püspök lett, mint ilyen 
legelső lévén az uralkodó által okle
véllel megerősített püspökök közt. 
1751. máj. Marosvásárhelyre ment 
lelkésznek. Az ő püspöksége idejében 
történt az orgonáknak a rét. templo
mokba nagyobb számmal való bevitele. 
Mh. 1760. febr. 9. Marosvásárhelytt. 
Művei: 1. De universo gratiae divinae 
negotio. Leiden. 1725. 2. Catechis- 
musi házi kincs (Stehelin Kr. után) 
Kolozsvár, 1752 , és halotti beszédek 
Tholdi Ádám, br. Alvinczi Gábor és 
gr. Teleki Kata br. Lázár Jánosné 
felett. Gyászverset irt a Pápai Páriz 
Ferencz halálakor (1717.).

B o r o s n y a i  Lukács Simon, az 
előbbinek fia, ref. lelkész, szül. 1731. 
már ez 4. Nagyenyeden. Tanult Ma
rosvásárhely tt, hol 1762.-től pap volt. 
1774. generális nótárius lett, a szo
kás ellenére a zsinatnak egyedül ajánl- 
tatván a supremum consistoriumtól, 
de már a köv évben lemondott. 1784. 
ismét felkérték e tiszt elvállalására,
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de olyan feltételekhez kötötte azt, 
amelyeket a zsinat nem teljesíthetett. 
Korában Erdélynek legkedveltebb pré
dikátora volt. Mh. 1802. ápr. 4. Ma- 
rosvásárhelytt. Munkái azok a halotti 
beszédek, melyeket Rhédei János, br. 
Bánffy Klára, Wesselényi Ferencz, 
Vass Miklós, br. Dániel István, gr. 
Bethlen Adám, br. Kemény Miklós, gr. 
Teleki László és Teleki Eszter, br. 
Bánffy Kata gr. Toldalagi Ferenczné 
felett tartóit, továbbá „Szent Mihály 
ordója“ ez prédikácziója (Marosvásár
hely, 1777.).

Borosnyai Nagy Zsigmond, 
theol. doktor, tudós ref. theol. tanár, 
szül. 1706. Iskoláit itthon elvégezvén, 
külföldre ment s 1731. szept. irat
kozott be Leidenben. Az 1734.— 35. 
isk. évben Franekerben, azután pedig 
Utrechtben időzött, hol 1736. theol. 
doktorrá lett. Hazajővén, 1738. jan.
15. iktattatott be a nagyenyedi theol. 
tanári állásba. Ugyanezen évben egé
szen ártatlanul s indokolás nélkül, de 
természetesen hitéért fogságra vetették, 
ahonnan azonban kevés idő múlva ki
szabadult Mh. 1774. Nagyenyeden. 
Munkái: 1. De holocausto Jephtae 
virgineo. Franeker, 1735. 2. Disp. 
hist. ad illustriora quaedam serip- 
torum antiquorum de J Christo testi- 
monia. U. o 1735. 3. De testamentis 
adpias causas. U. o. 1735. 4. De príma 
symboli apostoliéi adornatione(I — III. 
r.) Utrecht, 1735. —36. 5. De príma 
symboli apostoliéi origine et perfec- 
tione. U. o. 1736 6. Az igaz keresz
tyén embernek papi tisztiről, annak 
pedig legnemesebb részéről, úgymint a 
könyörgésnek tudományáról irt rövid 
trakta. Amsterdam, 1736. (Uj kiad. 
1786.); továbbá halotti beszédek br. 
Kemény Sámuel, gr. Bánffy Katalin 
Székely Lászlóué, br. Kemény Kata, 
Kendefi Gábor, gr. Bethlen Sámuel, 
gr. Teleki Sándor, br. Inczédi Sámuel, 
és özv. br. Alvinczi Gáborné gr. Gyulay

Kata felett. — Elnöklete alatt érte
keztek tanítványai „De libris ref. eccle- 
siae symbolicis ‘ (Claudiopoli, 1745.), 
amely mű bizonyára legnagyobb rész
ben tőle ered. — Üdvözlő verseket 
irt Tőke Istvánhoz. Jancsó Jakabhoz 
(2) és Buzinkai Györgyhöz.

B orrom eo  Károly gróf (Szent), 
szül. Aronában 1538 Fia volt Borro- 
meo Gilbert grófnak s unokaöcscsc IV. 
Fiúsnak. Jogi tanulmányait Páviában 
végezte s 1560 -tói gyors egymásután
ban apostoli protonotarius, referenda- 
rius, bibornok s milánói érsek lett. 
Nagy befolyást gyakorolt úgy a pápai 
udvarra, mint a tridenti zsinat me
netére, melynek békés határozathoza
talait tőle kitelhetőleg sürgeté. Szigorú 
életmódja, kötelességei hű teljesítése, 
nemes lelkülete, egyházmegyéje érde
kében kifejtett működése, melylyel azt 
valódi .. mintaegyházzá“ alakítá: a leg
nagyobb tiszteletet szerezték meg szá
mára. Folyton téritgelett, de egyedüli 
fegyvere az ige hirdetése volt. Ő ala
pította a „collegium helveticumu-ot 
lelkészek nevelésére s ő létesítette a 
borromeoi-szövetséget, vagyis a svájezi 
hét kath. kanton egyesülését hitök 
védelmére. Mh. 1584. Milanóban. V. 
Pál pápa 1610. szentté avatta. Neve- 
napja : nov 4. Születési helyén szobor 
hirdeti emlékét. Életét megírták : Sai- 
ler (1824:.), D'eringer\( 1846.), Sala 
(1859.), Sylvain (1884.). T.

B o rro m e u s -e g y le t, 1844. 
alakult Koblenzben kath. könyvek s fo
lyóiratok terjesztése és népkönyvtárak

mint 600 000 forint áru könyvet te r
jesztett el. Czéljai elérésében másfél ezer 
helyi egylet, 300 fiókegylet s csaknem
50,000 egyleti tag működik közre. T.

Borsodgomörkishonti ref.
egyházmegye, a tiszáninneni egy
házkerületben, a hazai reformáczióval 
egykorú. Területe kiterjedt Kishont-, 
Gömör- és Borsodmegyékre, valamint



Heves, Abauj és Zemplén egy részére. ' 
A 18. század elején 135, az 1799. 
évi új beosztást megelőzőleg 148 egy
házat foglalt magában. Akkor három 
egyházmegye alakult belőle, s e mellett 
néhány egyháza a szomszédos egyház
megyékhez csatoltatott. A 16. század 
végéről vagy a 17.-nek elejéről külön 
kánonai maradtak fenn, melyek „bor- 
sodgömörkiskonti czikkekw név alatt 
ismeretesek s amelyeknek tartalma 
nagy részben megegyezik a többi ha- 
sonkoru kánonokéval.

Borsodi József, ref. lelkész, 
szül. 1807. Alsószuhán. Iskoláit Mis - 
kolezon és Sárospatakon végezte. 1834. 
Boldvára ment hároméves tanitónak.
1837. segédlelkész lett Rimaszombat
ban, hol később nyolez évig második 
lelkész volt. Innen 1849. tavaszán 
Simoniba ment lelkésznek, hol 1886. 
febr. 14. mii. Egyike volt a legkitű
nőbb magyar prot. imairóknak. Művei:
1. Egyházi beszéd Droppa M. félszá
zados örömünnepére. Miskolcz, 1854.
2. Templomi imák vasárnapokra, ün
nepnapokra s más alkalmakra. Test, 
1855. (III. kiad. Budapest, 1880.)
3. Hétköznapi, bűnbánati és alkalmi 
imák. (Sajtó alá rendezte Mitrovics 
Gyula) Sárospatak, 1886.

Borsodi ref. egyházme
g y e , a 18. században leginkább 
használt elnevezése a borsodgömör- 
kishontinak.

Bossuet (olv. boszüé) Jakab 
Bénigne, kitűnő franczia egyh. szónok, 
történész, dogmatikus és polemikus, 
szül. 1627. szept. 27. Dijonban. Mint 
jezsuiták növendéke, Párisban tanult, 
hol 1652. theol. doktor lett. Felül
múlhatatlan szónoki képességeinek első 
sikerét Metzben a protestánsok átté- 
rítésével érte el. 1669. condomi püs
pök lett, de miután 1670. a dauphin 
nevelőjévé nevezték ki, lemondott hi
vataláról. 1681. XIV. Lajos pártfogá
sával újból püspök lett,Meauxban. 1672.

akadémiai taggá választatott. Mint 
' XIV. Lajos absolutistikus kormány- 

rendszerének liive, 1682. ő szerezte 
a franczia egyház szabadságára vonat
kozó négy czikket (L. Gallicanismus.). 
De viszont épen oly határozottsággal 
lépett sorompóba a tan egysége mel
lett s a pápai érdekekért a jansenis- 
tákkal, quietistákkal (L.\Fenelon és 
Guyon) és protestánsokkal szemben. 
Része volt a nantesi edictum vissza
vonásában is. Mh. 1704. ápr. 12. 
Számos műve van. melyek az utolsó 
franczia egyh. atya cziraet szerezték 
meg neki. Mint egyh. szónok, legra
gyogóbban tüntette ki tehetségét ha
lotti beszédeiben, melyek „Sermons et 
oraisons funébres“ ez. a. jelentek meg. 
„Discours sur 1’ histoire universelle 
jusqu’a 1’ empire de Charlemagneu 
(1681., legújabban 1874.) ez. műve 
a történet kath. szempontból való phi- 
losophiai tárgyalásának első kisérlete. 
„Exposition de la doctrine de T église 
catholique sur les matieres de contro- 
versew (1671. Magyarul is megjelent 
1793.) s „Histoire des variations des 
églises protestantes“ (1688. uj kiad. 
1844.) ez. műveit azzal a czéllal irta, 
hogy általok megnyerje a protestán
sokat (L. Unió). Igen sok theol. dol
gozatának megírására azok az alkudo
zások adtak alkalmat, melyeket Spinola, 
bécsújhelyi püspök a lokkumi apáttal, 
Molanus Gellért Walterrel a protestán
sok és katholikusok egyesülésére nézve 
folytatott s amelyekbe B. az előbbi 
kérésére elegyedett. Munkáinak leg
újabb kiadásai 1862.—66. (8r. 31
k.) és 1862.— 70. (4r. 12 k.) je
lentek meg. Életét megirta Bausset 
bibornok (1814.), újabban Réaume 
(3 k. 1869.— 70.) és Lauson (1891.) 
V. ö. még Floquet: B., précepteur 
du Dauphin (1864.); Libouroux: Con- 
troverse entre B. et Fénelon (1876.J; 
Laur: B. und dieUnfehlbarkeit (1875.); 
Coignard: B.etSaint-Thomas (1885.);



Lebarq: Histoire critique de la pré- 
dication de B. (1889.).

Boszniai róm. kath. püs
pökség, a 13. században alapíthatott, 
és pedig Magyarország déli vidékének 
egy részére is kiterjedő területtel. 
1773. a szerémi püspökséggel egye- 
síttetvén, a diakóvári állott elő.

Boszorkányok, boszorkány- 
pörök. A keresztyénség első száza
daiban az egyház a daemonokról (1. e.) 
szóló tanba sok pogányszerű nézetet 
átvett és tovább fejlesztett; igya többek 
közt hitt oly egyének létezésében, akik 
a gonosz lelkekkel czimborálván, meg
ronthatják embertársaikat. E bit el
terjedésére az egyházi atyák közt 
legtöbbet tett Ágoston, aki szerint a 
„Civitas diaboliu-t alkotó daemonok 
betegséget okozhatnak, vagy pedig az 
istentelenekbe észrevétlenül belebujván, 
őket gonosz tettekre ingerelhetik. Ágos
ton a mágiát ugyan elkárhoztatta, azt 
azonban megengedte, hogy vannak 
emberek, kik a daemonok segítségé
vel károkat okozhatnak, zivatart tá
maszthatnak; ugyancsak ő állította azt 
is, hogy a daemonok az asszonyokkal 
fajtalankodhatnak. A 4.— 7. század
beli egyházi törvények a varázslókat 
az egyházból való kirekesztéssel bün- 
teték; azonban egyes nyomokat talá
lunk, amelyek szerint a varázslókba 
és boszorkányokba való tévhitet meg
támadták, igy p. o. a bragai (563.) 
és a Nagy Károly által helyeselt pa- 
derborni (785.) zsinati végzésekben. 
Agobard lyoni püspök (1. e.) a 9 . szá
zadban kárhoztatta a fergeteg-csiná- 
lókról (tempestarii) a nép közt elter
jedt tévhitet. A Gratianus decretumába 
(1. e.) fölvétetett egy végzés a boszor
kány-hit ellen (valószínűleg a 314. 
ancyrai zsinat határozataiból) s a 1 2 . 
században ez lett irányadóvá. A nagy 
seholastikus, Aquinói Tamás azonban 
ismét érvényre emelte Ágoston néze
teit. Rendtársai, a dominikánusok an-

nálinkább fentartották és terjesztették 
a boszorkányokba való hitet, mert IX. 
Gergely pápa őket bízta meg az inqui- 
sitio (1. e.) vezetésével s igy a bo
szorkányokat és varázslókat, mint eret
nekeket, törvényszékeik elé hurczol- 
hatták, melyeknek élén Eymericus 
Miklós (mh. 1399.), Comoi Bernát, 
Sprenger, Institor stb. álltak. Franczia- 
országban 1274.-től mind sűrűbben for
dultak elő a boszorkánypörök, külö
nösen XXII, János pápa három ízben 
(1320.— 1330.) kiadott szigorú uta
sításainál fogva, annyira, hogy 1390. 
a párisi parlament kénytelen volt a 
boszorkánypöröket az egyházi bírósá
goktól elvonva, a világi törvényszé
kek hatáskörébe utalni. Németország
gal Nieder János döraés (mb. 1440.) 
ismertette meg a boszorkánypörök ál
dásait. Institor és Sprenger, a két 
inquisitor, a polgári hatóság részéről 
erős ellenállásra találván, VIII. Incze 
pápától (1. e.) 1484. kieszközölték a 
„Summis desiderantisaffectibus* bullát, 
melyszerint Németországban igen sok 
férfi és nő van, akik az ördöggel való 
istentelen czimboraságnál fogva embert, 
állatot, mezőt, szőlőhegyet megronta
nak. A mai ultraraontán történetírás 
szerint e bulla nem csalatkozhatatlan 
hittani tételt, hanem csak egyszerű egy
házjogi fejtegetést tartalmaz. Ugyan
ezen bulla felhatalmazza az inquisito- 
rokat, hogy a boszorkányokat börtönnel 
s egyéb módon büntethessék és a népet 
a boszorkányok felől felvilágosíthassák. 
E megbízás alapján a két inquisitor, 
egy harmadiknak, Grempernek hozzá
járulásával, kiadta a „Malleus male- 
ficarum“-ot, (Boszorkányok kalapácsa, 
1489.) mely három részből áll. Az 
első rész a szentirásból és kánonjogból 
bizonyítja a boszorkányhit jogosultsá
gát, s a többek közt kimondja, hogy : 
„haeresis est maxima, opera malefi- 
carum non credereu ; majd Aquinói 
Tamást követve, előadja az ördöggel
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való czimborálás és paráználkodás ese
te it; p. o. ha férfiba bújik az ördög: 
succubusMa pedig asszonyba: incubus. 
A második rész a varázslás és boszor
kányság különböző módjait és sikeres 
ellenszereit adja elő, végre a harmadik 
rész a boszorkánypörökről szól, a nyil
vános vádolás helyett, mely az illetőre 
nézve veszélylyel járhat, a titkos be- 
sugást vagy feladást ajánlván. A bo
szorkányság megállapítására elég volt, 
ha az illetőt azon a helyen látták, ahol 
a neki tulajdonított kár történt. A 
század végétől fogva azonban fő súlyt 
helyeztek a vádlott önbeismerésére, 
minek kicsikarására aztán a kínzó val
latást használták. Tanuképen szerepel
hetett, a vádlott halálos ellensége is. 
Boszorkányság gyanújába fogták mind
azt, ki rossz hírben állott, hajléktalan 
volt, hirtelen megtanult valamit, ha
marosan meggazdagodott ésigy tovább. 
Olaszországban VI. Sándor, II. Gyula. 
X. Leó, VI. Adorján és VII. Kelemen 
pápák szervezték az inquisitiót. A re- 
formáczió egyelőre nem akadályozhatta 
meg a boszorkánypöröket, sőt épen a
16. és 17. században szedtek azok 
legtöbb áldozatot; amit nemcsak ab
ból magyarázhatunk ki, hogy a kath. 
egyház különösen az ellenreforraáczió 
korában a boszorkányságot és az evan
géliumi hitet oly közeli egybekötte- 
tésbe hozta, hogy a protestánsokat 
mint boszorkányokat és varázslókat 
üldözte; nemcsak abból továbbá, hogy 
az 1532. regensburgi birodalmi gyű
lés törvényt hozott a boszorkányság 
megbüntetésére, végre nem is a bo- 
szorkányitélő törvényszékek biráinak 
nyilvánvaló kincsszomjából, amennyi
ben t. i. az elitéltek vagyona az övék 
lett, — hanem igenis akkor lesz vi
lágos előttünk a dolog, ha elfogulat
lanul figyelembe veszszük azt is, hogy 
egy oly nagy szellem is, mint Luther, 
nem lévén képes korán teljesen felül 
emelkedni, annyira hitte a boszorkányok

létezését: hogy a többek között igy 
nyilatkozott: „Wasaberdie Buhlteufel, 
Incubus und Succubus genannt, be- 
trifft, so bin ich darwider nicht.“ 
Melanchthon szintén osztotta e hitet; 
Kálvin idejében Genfben 1545. febr.
17. —május 15-ig 34 „döghalált
szerző4 ördöggel szövetkező vétkest 
ítéltek halálra; Bucer (1. e.) azonban 
határozottan ellene volt a boszorkány- 
pöröknek A lutheránus orthodoxia 
legalább is oly szigorúan büntette a 
boszorkányságot, mint a r. kath. egy
ház. Németország államai közűi a leg
szigorúbb, a középkori előítéleteket is 
messze túlhaladó törvényt Szászország
ban hozták a boszorkányság ellen 
1572. s a boszorkánypörök elmé
letének tudományos megállapitója a 
prot. Németországban az orthodox lip
csei egyházjogtanár Carpzow Benedek 
(1 e.), ki „Practica novarerum erimina- 
liuraw (IX. kiad. 1713.) czimü mun
kájában semmivel sem marad a Malleus 
szerzői mögött. A boszorkánypörök el
len felléptek a többek közt: Weier 
János, a clevei herczeg orvosa (De 
praestigiis daemonum,VI. kiad. 1583.); 
Lerchheimer (Witekind) prot. görög 
nyelvtanár (1585.) ; a nagy csillagász 
Keppler János, ki épen saját édes
anyját volt kénytelen a boszorkányság 
vádja alól tisztázni; Loos Kornél, 
kath. lelkész (mh. 1593.), ki emiatt 
két ízben is fogságot szenvedett; két 
jezsuita: Tanner Ádára és Laugen- 
feldi Spee Frigyes, ez utóbbinak „Cau- 
tio eriminalis, seude processibus contra 
sagasw ez. munkája sokat tett a botrá
nyos pörök kevesbedésére; Bekker Bol
dizsár amsterdami ref. lelkész s mások. 
Csak a nagy jogász, Thomasius Ke- 
resztély munkája (Kurze Lehrsátze 
vöm Laster dér Zauberei, 1701.) 
után állott be oly nagy fordulat, hogy 
II. Frigyes méltán mondhatta : „Most 
már az asszonyok bántódás nélkül 
vénülhelnek és halhatnak meg.“ Po-



roszországban 1728. volt az utolsó 
boszorkánypör, az egész Németföldön 
pedig Kemptenben (1775.). Franczia- 
cziaországban Malebranche (mh. 1715.) 
szólalt fel az ily fajta pörök ellen, 
melyeknek utolsója Angliában 1712., 
Skótországban 1722. volt. Ausztriá
ban és Magyarországon (hol már 
I. István és I. László törvényeiben 
találkozunk a strigák elleni törvé
nyekkel, kiknek létezését Kálmán ki
rály tagadja ugyan, de ugyancsak az 
ő törvénye a maleficusok ellen in
tézkedik) Mária Terézia korában lett 
vége a boszorkánypöröknek (1766.). 
Svájcztym 1 782, Olaszországban 1724., 
Spanyolországban 1781. volt az utolsó 
boszorkánypör. Korunkban már csak 
Amerika katk. államaiban találunk rá 
példákat. Mexikónak San Jacopo nevű 
városában 1877. öt boszorkányt éget
tek meg, Peruban pedig 1888. egyet. 
A kath. egyház két tekintélyes theolo- 
gusa : Perrone „Praelectiones theolo- 
gicae“ ez. művében és Gury „Coropen- 
dium theol. moralis“ ez. munkájában 
tanitja az ördöggel való czimborálást 
és a boszorkányságot. Az evang. egy
házban Vilmar engedi meg „Vorlesung 
über Dogmatik “ ez munkájában az 
ördöggel való szövetkezés lehetőségét 
és valóságát. V. ö. Roskoff: Gesch. 
des Teufels (1869., 2  k .) ; Langin: 
Ein Blick in das Zeitalter dér Ortho- 
doxie (1873.) és Religion u. Hexen- 
process(1888 ); Fippold a „Deutsche 
Zeit-u. Streitfragen •* 1875. évf.; Sol- 
dán : Gesch dér Hexenprocesse (átdol
gozta Ileppe, 1880.,J2 k.) ; Mejer : Die 
Periode dér Hexenprocesse (1882.); 
Meyer: Dér Aberglaube des Mittel- 
alters (1 884.); Müller Frigyes : Bei- 
tráge zűr Gesch. des Hexenglaubens und 
des Ilexenprocesses in Siebenbürgen 
(1854.); Dongó Gy. Géza: A boszorká
nyokról (1 878.). Katb. írók, kik a re- 
formácziónak róvják fel a boszorkány- 
pöröket: Baumgarten (1883.), Die-

íenbach (1886.), Janssen (1888.). 
A speciális magyar boszorkánytörté
netre 1. Ipolyi'. Magyar Mythologia. 
Pest, 1854., XIV. szakasz. R.

Botrány (görögül: Skandalon), 
az egyházi nyelvben minden olyan szó 
vagy cselekedet, mely sérti az erköl
csi vagy vallásos közfelfogást.

Bourdaloue (olv. burdalu) La
jos, hires franczia egyh. szónok, szül. 
1632. Bourgesban. 16 éves korában 
a jezsuita-rendbe lépett. XIV. Lajos, 
ki előtt 1670.-től fogva többször pré
dikált, 1686. Languedocba küldte, 
hogy beszédeivel meghódítsa a pro- 
teslánsokat a kath. egyháznak. Be
szédeinek előnyei a világos előadás és 
a vitatkozási erő. Életének végső évei
ben visszavonult a szószéktől s a ke
gyes intézeteknek szentelte munkás • 
ságát. Mh. 1704. máj 13. Párisban. 
Műveiből melyek legújabban 1864. 
jelentek meg, magyarra is le van 
fordítva hét kötetnyi (Pest, 1814— 15.) 
V. ö. Feugere (III. kiad. 1888.), 
Lauras (1881.) és Blampignon 
(1886.) róla szóló munkáit.

Bourignon (olv. burinyon) An
tónia, vallásos rajongó, szül. 1616. 
Lille-ben. Mystikus olvasmányai kö
vetkeztében, hogy megszabaduljon egy 
házasság elől, 1636. megszökött a 
szülői háztól. Szülői halálával tekin
télyes vagyon birtokába jutván, 1653. 
kórházat alapított Lille-ben. Majd 
1667. állítólagos kijelentésekkel köve
tőket szerzett Amsterdamban, ahonnan 
azonban 1671. menekülnie kellett s 
a Nordstrand szigeten telepedett meg. 
Innen később szintén elűzetvén, több 
helyen megfordult, végre követőjével 
Poiret Péterrel (mh. 1719.) Kelet- 
Frieslandba vonult, ho( egy kórház 
vezetője lett s mh. 1680. okt. 30., 
midőn Franckerbe utazott. Elragadó 
szépségű műveit Poiret adta ki (25 k. 
II. kiad. 1717.). V. ö. Klose értekezé
sét (Zeitschr. für hist. Theol. 1851.).



Bouvier (olv. buvié) Ágost 
Oszkár, svájczi franczia ref. theologus, 
szül. 1826. febr. 16. Genfben. Itt és 
Berlinben tanulta a theologiát. 1853. 
Monod segédje volt, azután Londonban 
a svájczi egyháznál, majd Célignyben,
1857.-től Genfben viseltlelkésziállást.
1862. u. o. theol. tanár lett, eleinte 
a gyakorlati theologiát, 1865.-től a 
dogmatikát adván elő. Számos jeles 
műve van.

Bower Archibald, anglikán egy
háztörténész, szül. 1686 Dundee-ban 
Skócziában, mint kath szülők fia. 
1710. Rómában a jezsuita-rendbe lé
pett 1726. elhagyta Olaszországot s 
Angliába tért vissza, hol az anglikán 
egyház tagja lett. 1747. a királynő 
könyvtárnokává tette. Mh. 1766. Ha
láláig folyvást az a gyanú terhelte, 
hogy a jezsuiták szolgálatában áll. 
„History of the popes“ (III. kiad. 7 k.
1750.— 6 6 .) ez. hires, de részben 
önállótlan művének német fordítását 
Rambach 1780-ig folytatta.

Böhl Ede. német ref. theolo
gus, szül. 1836. Hamburgban. Bázel
ben szerzett licentiatust. 1864. theol.✓

’ tanár lett Becsben. Élénken érdeklő
dik a magyar ref. egyház ügyei iránt 
s itt nagy hatása van több orthodox 
theologusra.Kiadta a II.helvét hitvallást 
1 8 6 6  a magyar protestantismusra vo
natkozó több adat kíséretében. Legne
vezetesebb munkája: Christliche Glau- 
benslehre (1886.).

B öhm e Jakab, legnagyobb 
theosophusa a luth. egyháznak („phi- 
losophus teutonicusu), 1575.— 1624. 
Görlitzben élt, hol csizmadia volt. 
A kér. mystikában csekély olvasott
sággal dolgozott ki egy Basilides vagy 
Valentinus-fajta gnostikus eszraemene- 
tet. melynek különös, phantastikus vo
násai csak Schelling „Wesen dér 
menschlichen Freiheit" (1809.) ez. mű
vében nyertek áttekinthetőbb alakot. 
Műveit, melyek közűi a „Die Mor-

gcnröte im Aufgang“ érdemel első 
sorban említést, Schiebler adta ki két 
kötetben. ("1831.— 47.) V. ö. Peip 
(1860.), Pariess (II. kiad. 1882 ), 
Martensen (1881.) és Claassen (3 k.
1886.) róla szóló műveit.

Böjt, az ételtől bizonyos ideig 
való tartózkodás. Már az ókori né
peknél is fontos szerepet játszott, 
részint mint az önmegtartóztatás gya
korlása, részint mint az áhitat elő
segítésének eszköze, részint mint elő
készület a nagy elhatározásokhoz és 
tettekhez, részint mint a gyász jel
képe és kifejezése, részint pedig mint 
az önmegtagadásnak érdemszerző, a 
felsőbb hatalmakat kiengesztelő cse
lek vénye. Amennyiben benne a lét lelki 
és testi, vallásos és világias czéljai- 
nak egyesűlhetése iránti bizalmatlan
ság nyilvánul: a bojt elmélete és gya
korlata biztos mértékét képezi akár- 
mely vallás anthropologiai és ethikai 
alapnézeteinek. így például felette jel
lemző, hogy raig Indiában a Mohamed 
követői a Ramadán hónapban nappal 
mit sem esznek (jejunium plenura), a 
Brahraa és Buddha hívei pedig az em
bert a földi életből kiszakító, őt raeg- 
dicsőítő ascesis egy részletét tisztelik 
a böjtben : addig a parsismus, melynek 
alaptétele szerint a testnek megvan 
az a joga, hogy az élet czéljának be
töltése végett a munkára mindig al
kalmas legyen, nem ismeri a böjtöt. 
A héber nép is csak idők folytán fo
gadta be az t; először a papi törvény- 
hozás s egyedül az engesztelési ün
nepre szabta ki, de a farizeusi zsi
dóság már az imához és alamizsnához 
hasonlóan jó és érdemszerző cseleke
detnek tekintettel. (Luk. XVIII. 12.). 
A zsidó naptár egyszersmind a nemzeti 
csapások idejére való emlékezés gya
nánt böjtnapokat is jelölt ki Végre 
aztán a talmud teljesen vmegállapítá 
a böjtölés rendjét és módját. Daczára 
annak, hogy Jézus a bojt kérdését



félreérthetetlenül megoldotta (Máté VI. 
1 (3 —18., IX. 1 4 —17.), egyfelől a zsi
dóságtól, másfelől az egykorú pogány
ság ascelikus irányaitól, az ős egyház 
is átvette a bojtot, midőn Máté IX. 
15.-ből azt a kötelezettséget vonta ki, 
hogy a Jézus 40 órai síri nyugalmát 
böjttel jelezze s ugyancsak annak alap
ján Máté IV. 2 .-vel (II. Móz. XXXIV. 
28.; I. Kir. XIX. 8 .) kapcsolatban a 
hús vét előtti 40 napot vagy nagyböjtöt 
(jejunium quadragesimale) fejlesztette 
ki, melynek kezdetét azonban a görög 
(sexagesima utáni hétfő) és latin (ham- 
vazó szerda) egyház különböző-képen 
állapította meg, mivel amaz, eltérve az 
utóbbitól, nem tette böjtnapnak a szom
batot is Vasárnap sohasem bőjtöltek, 
Heti böjtnap (dies stationura) a latin 
egyházban péntek és szombat lett, me
lyeken d. u. 3 óráig bőjtöltek ; a görög 
egyházban szerda (az elárulás napja) és 
péntek (a halál napja) szerepelnek ilye
nekül. Ez utóbbit gyakorolta már a ré
gibb keresztyénség is, amint ez kitűnik 
például a „Tizenkét apostol tanításá
ból14, mely szerint a „képmutatók14, 
azaz a zsidók hétfőn és csütörtökön, a 
hivők pedig szerdán és pénteken bőj- 
tölnek. Később a kántorbőjtök, a ne
vezetesebb apostolok és szentek ünne
peinek előestéi s az advent is bojt idői 
lettek nyugaton, mig a görög egyházban 
négy nagy bőjtölési időszak fejlődött 
ki : az adventi vagy karácson-bőjt 
(nov.— decz.), a húsvéti (tavaszszal), a 
Péter és Pál apostol böjtje (mindszent- 
vasárnaptól jun. 29-ig) és az „Isten 
szent anyjáról44 nevezett (aug. 1.— 14.), 
melyek mind szigorúan megtartatnak. 
Nyugaton ellenben már a középkor 
vége felé nagymérvű enyhítéseken 
ment át a böjtölés, midőn helyette csu
pán abstinentia követeltetek, amely 
aztán egyedül a hús nélkülözésére szo
rítkozott, húsnak pedig a halak egy
általában nem tekintettek. Ehhez járult 
a pápa és püspökök által törvénykezési

joguknál fogva adott dispensatiók. 
Ilyet adott IX. Pius 1869. a magyar
országi katholikusoknak a szombati 
böjtre nézve. A prot. egyházban a böjt
nek bizonyos fokú gyakorlása a múlt 
század közepe tájáig szintén fenmaradt, 
sőt nagypénteken egyesek most is bőj- 
tölnek. V. ö. Liesmayr: Entwickclung 
dér kirchl. Fastendisciplin bis zum 
Konzil von Nicaea (1877.).

Böjti pásztorlevelek, a 40 
napos bojt előtt a püspököktől kibocsá
tott körlevelek, melyekben a teljes 
böjtre vonatkozólag egy s más enged
ményt közölnek a hívekkel. T.

Böjti prédikácziók, a nagy
böjt alatt a katli. templomokban rend
kívüli időben tartatni szokott beszédek, 
melyekre rendesen kiváló szónokokat 
iparkodnak meghívni. A luth. egyház 
ezt az alkalmat a Krisztus kínszenve
désére visszaemlékező prédikáczióknak 
szenteli. T.

Bölcseség könyve, apokri-
‘ fus könyv, melyet valószínűleg a Kr. c. 

1 . században egy alexandriai zsidó jó 
görögséggel irt meg, sajátosan egybe
olvasztva a zsidók tisztán gyakorlati 
vallásos bölcselkedését (az u n.chokma- 
irodalmat, melyhez a Példabeszédek, 
Prédikátor és Jób könyve s néhány 
zsoltár tartozik) a platói bölcsészettcl 
(a lélek praeexistentiájával és halha
tatlanságával stb.). Tartalmát a vallás- 
talanság és sokistenhivés szónokias ki
gúnyolása és megtámadása képezi. Sa
lamon neve alatt szerepel, mert az ő ál- 
arcza alatt szól szerző a korabeli pogány 
hatalmakhoz. Commentárt irt hozzá a 
prot. Grimm (1860.) és a kath. Gut- 
berlet (1874.).

Böszörményi ref. egyház
megye, a tiszántúli kerületben, — a 
zarándinak egyik elnevezése.

Bradwardin Tamás (Doctor 
profundus), scholastikus, szül. a 13. 
század végén, tanult Oxfordban, hol 
theol. előadásokat is tartott. Majd

161

11



1339. III. Edével, mint tábori pap, 
elment a francziák ellen. 1349. canter- 
bury-i crsek lett; csakhamar ezután mh. 
Műve: „DecausaDeicontraPelagium“ 
legelőször 1618. jelent meg. L. Lech- 
le r : J. v. Wiclif. (I. köt. 1873.). R.

Krahnia, tulajdonképen az ima 
és áldozat szelleme, a világlélek, — a 
hinduk vallásában, a brahmanismusban 
a legfőbb isten. A brahmanismusban s 
ép igy a Brahmáról alkotott fogalom
ban is az idők folytán jelentékeny vál
tozások állottak be. így nevezetesen 
különbséget kell tennünk a brahma- 
nismusnak a buddhismussal való érint
kezése előtti és utáni alakjai közt. A 
brahmanismus istenfogalma a buddhis
mussal való érintkezés előtt nagyon 
elvont s inkább bölcsészi mint vallásos 
fogalom volt. A nép hitében épen ezért 
nem is tudott meggyökerezni, még az
után sem, midőn a személytelen B. 
helyére egy személyes B. fogalma lé
pett. A buddhismussal való érintkezés 
után a nép által kedvelt régi isten
alak, Yisnu lesz a legfőbb isten s a 
brahmanismus részben ennek köszön- 
heti győzelmét a buddhismus felett. 
Különösen jellemzi a brahmanismust a 
kasztrendszer melyben a legfőbb he
lyet a brahmanok (a papok, B. fejéből 
teremtettek) foglalják el. — Az izlám 
és a keresztyénség befolyása alatt szá
mos szekta állott elő, legújabban a 
Brahmo-Samáj szekta, melyet Ram Mo
hun Roy (1774.— 1833.) alapított
1830., akit később az európai be
folyás alatt álló s prot. theologusokkal 
összeköttetésben levő Kesub Csunder 
Szén (1839.— 1884.) s Protap Csun
der Mauzumdár követett. Ez a szekta 
elismeri Jézus erkölcsi nagyságát s a 
kér. vallás alapvető dogmáinak igazsá
gát, de a hindu hagyományokat nem 
akarja teljesen feladni. A kettőt oly 
értelemben akarja összekötni, hogy is
ten mint szerető édes atya legyen imá
dat tárgya s a vallásnak gyümölcse a

kölcsönös testvéri szeretet. A mysticis- 
mus elleni rcactió a Sadharan-Samáj 
nevű szektában nyilvánul. Y. ö. Tömöri 
Szabó Sándor : A brámán vagy hindu 
vallásrendszer (Spataki Fűz. 1862.). A.

Brassai Sámuel, bölcsészet- 
doktor, egyetemi nyug. tanár, a ma
gyar tud. akadémia tiszteleti tagja, 
szül. 1800. Toroczkószentgyörgyön. 
Tanult otthon atyjától, majd a kolozs
vári unit. collegiumban, melynek 1837. 
tanárául választatott. E minőségében 
mélyreható reformokat vitt véghez. Az 
1848. XX. törvényezikk végrehajtása 
ügyében azon évben egybehívott pesti 
prot. tanácskozmánynak jegyzője volt. 
1850.— 59. Pesten a Gönczy Pál in
tézetében tauított. Visszatérvén Ko
lozsvárra, ismét unit. főiskolai tauár, 
azután pedig az erdélyi muzeum-egy- 
let igazgatója lett, inig 1872. az akkor 
megnyílt egyetemre az elemi mennyi
ségtan tanárává neveztetett ki. 1884. 
nyugalomba lépett, de azóta is foly
tonosan a tudományokban búvárkodik. 
Élénk részt vesz az unit. egyház ügyei
ben, különösen mint a főiskola fel
ügyelő gondnoka és a Dávid Ferencz- 
egylet elnöke. Bámulatosan sokoldalú 
irói működése főleg a bölcsészet és 
nyelvészet terén jelentékeny. Theolo- 
giai irányú művei: 1. Nemcsak az 
anyag halhatatlan. Kolozsvár, 1865. 
2. A jövő vallása. U. o. 1886. 3. Val
lás és hit. U. o. 1887. 4. Nézetek a 
vallás eszméjéről. U. o. 1887 5. Me
lyik az igazi tudomány? (Kér. Mag
vető 1887., 1893.). 6 . Szózatok a 
jövő vallásáról. (U. o. 1889.). 7. Budd
hismus (U. o. 1890.). 8 . A Jézus is
tensége. Kolozsvár, 1890.

Brassóban a reformáczió 
nyomai már a mohácsi vész előtt mutat
koztak, de a prot. egyház tulajdon- 
képen való megalapítója a nagy Honter 
János volt, ki luth. szellemben szer- 
vezé azt. Midőn a kálvini hitelvek 
Erdélyben is terjedni kezdtek, a még
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ekkor nagy részben magyar Brassó is 
hozzájok csatlakozott, de a káptalan 
befolyása következtében rövid idő 
múlva ismét hatalomra tett szert a 
lutlierismus, melylyel együtt a szász 
elem is föléje kerekedett a magyar
nak. A magyarok közt különben evan
gélikusok szintén voltak, de nagyobb 
részök ref. és unit. volt. A gazdag és 
kiváltságos szász ev. egyház e három 
önálló egyházat kezdettől fogva meg- 
semmisítni iparkodott s czélját egy idő
ben el is érte volt, amennyiben az unit. 
egyház 1662. s a ref. egyház huzamos 
üldözés után a 18. század első negyedé
ben megszűnt, a magyar ev. pedig 
ezután nemsokára elvesztette templo
mát. Ez utóbbit a türelmi rendelet 
költötte uj életre, 1821.— 22. pedig 
hosszas viszontagságok után a ref. egy
ház is újra megalakult s templomot 
épített, lelkészt választott. Az unitá
riusok 1885. leányegyházat szervez
tek. Ma a magyar ev. egyháznak 927, 
a szásznak mintegy 7500, a ref.-nak 
2674, az unit.-nak 412 hive van. 
A szász ev. egyház több lelkészi és 
számos tanítói állomást tart fenn s 
az egyház tekintélyét a kezdettől fogva 
létező felekezeti főgimnázium, alreál- 
iskola és seminarium is nagyban emeli. 
V. ö. Orbán Balázs: Brassó (1873.) 
és Molnár János: A brassói ma
gyarság és ev. ref. egyház története 
(1887.). A gimnázium történetét meg- 
irta Dück (1845.).

Brassói ev. káptalan, 1.
Brassói szász ev. esperesség.

Brassói magyar ev. espe
resség, 1886. alakult azokból a bar- 
czasági magyar egyházakból, melyek 
egészen addig a brassói káptalan fel
ügyelete alatt állottak, de végre is 
a hosszas elnyomatás után kifejtett 
szívós küzdelem eredményéül a tiszai 
egyházkerülethez kebeleztettek át. Ré
gebben 7, most 12 anyaegyház van 
e vidéken, mely Brassómegyének ké-

pezi egy részét. Az egész esperesség 
18000 lelket számlál.

Brassói szász ev. esperes
ség, régebben mint káptalan, és pedig 
többnyire „barczaságiw néven, kezdet
től fogva létezik. Még a múlt század
ban 14, ma 16 anyaegyházból áll,
melyek legnevezetesebbike a brassói.
•  •

Összesen 27000 ev. lélek van az es- 
perességben, melynek egyházai közül 
egy Fogaras-, a többi Brassómegyé- 
ben fekszik. V. ö. Trausch: Gesch. 
des Burzenlander Kapitels (1852.). 

Bray (de) Guidó, 1. Bres (de)
Guidó.

Breckling Frigyes, mystikus, 
szül. 1629. Már tanulása idejében fog
lalkozott a mystikusokkal; mint lelkész 
„Speculum seu lapis lydius pastorum“ 
ez. művel 1660. a lelkészek életmódja 
ellen kelt ki, mi felfüggesztetését 
okozta. Még ez évben zwollei lelkész 
lett s csakhamar élére állott a német
alföldi separatistáknak. 1665. vi-

• %

szályba keveredvén az amsterdami 
consistoriummal, hivatalától megfősz- 
tatott s 1711. Hágában halt meg.

Breithaupt Joachim Justus, 
német pietista, szül. 1658. Northcim- 
ban. Majna-Frankfurtban jutott Spc- 
nerrel ismeretségbe. Kidben lett később 
theol. tanár. Innen 1685. Meiningenbe 
ment udvari lelkésznek s 1687. E r
furtba jutott mint lelkész és theoll 
tanár. Ugyanezen állást nyerte e* 
1691. Halléban, hol az újon ala
pított egyetemen több évig egye
dül képviselte a theologiát. Később 
Anton, Francke és Lángé társaságá
ban az összes pietisták központjává 
tette Hallét. 1705.-től tanári állása 
mellett a magdeburgi herczegség püs
pöki hivatalát is folytatta s mh. 1732. 
a bergeni zárdában. Számos munkája 
közöl legkiválóbb az „Institutiones 
theologicaeu. V. ö. Eitschl: Gesch. 
des Pietismus. (II. k. 1884.).

Brenz János, sváb reformátor,

1 6 3
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szül. 1499. jun. 24. Weilban. 1512. * 
Heidelbergben kezdett tanulni. A re- 
formáczióhoz pártolván, 1522. Sváb- 
IIallban lelkész lett. Résztvett a „Syn- 
gramma Suevicum“ írásában. Jelen 
volt a marburgi disputatión (1529.), 
az ágostai országgyűlés egyeztető tár
gyalásain (1530.), akagenaui, worrasi 
(1540.) és regensburgi (1541. és
1546. ) vallási értekezleteken, hol 
buzgó védője volt a luth tanoknak. 
Erélyes ellenállást fejtett ki az V. 
Károly interimjével szemben, minek 
folytán Stuttgartba menekült. Itt 1553. 
prépost lett; ez évi márcz-bán Tri- 
dentben tartózkodott, hogy a zsinattal, 
melyet Móricz, szász választó-fejedelem 
nem sokkal ezután szétkergetett, tár
gyalásokat kezdjen s átadja a Con- 
fessio Würtembergicát. Mh. 1570. 
szept. 1 1 .-én. Katecbismusa az egyet- 
len, mely az ev egyházban a Luther 
kisebb katechismusán kivűl tartós te
kintélyre tett szert. Ez a magyar 
lutheránusok előtt is oly tekintélynek 
örvendett, hogy Brassóban is megje
lent a Wagner Bálint kiadásában. Meg
jelent továbbá Kolozsvártt (1550.) 
a reformátusok ellen irt levele „De 
verbis domini: hoc est corpus meumu. 
Több magyar theologus állott befo
lyása alatt, igy például kezdetben 
Melius Péter is. Összegyűjtött művei
1576. — 90. jelentek meg. Életét meg
írták Hartmann és Jager (1840.); 
az előbbi külön is (1862.).

Bres (de) Guidó, a belga egy
ház reformátora és vértanúja, szül.
1522. Monsban. A kath. egyház tanai
ban növekedett. A szentirás olvasása
1547. körűi az evangéliumi hitre té
rítette, miért menekülnie kellett Lon
donba, honnan azonban 1552. vissza
tért hazájába. Mint vándor-prédikátor 
működvén, munkálkodásának fő szín
helyéül Lille-t választá. Midőn itt ül
dözés tört ki, 1556. Majna-Frank- 
furtba menekült, honnan később Lau-
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sanneba és Genfbe ment. 1559. már 
ismét Belgiumban volt, hol különösen 
Lille-bcn, Tournai-ban, Yalencienncs- 
benés Antwerpenben terjeszté az evan
géliumot. 1561. Francziaországba me
nekült s Dieppe-ben, Sedanban és 
Amiensben prédikált, de 1566. vissza
tért Valenciennes-be. E városnak 1567. 
évi elfoglaltatásakor máj 31.-én fel
akasztották. Legfontosabb művei: „Le 
báton de la foiu (1555.), mely egy
házi atyák és zsinatok nyilatkozatain 
alapuló védelmezése a ref. tanoknak; 
„La racine, source et fondement dcs 
Anabaptistes“ (1565.), törtéuete az 
anabaptistáknak s czáfolata elveiknek ; 
„Confession de foi“ (1561.), az u. n. 
belga hitvallás (1. e.), mely 1562. hol
landra, 1563. németre is lefordittatott. 
Y. ö. Rahlenbeck: Guy de B. (1878.); 
Van Langeraad : G. de B., zijn leven 
en werken (1884.).

Bresciai Arnold, Abaelard 
tanítványa, egyik legjelesebb elő-refor- 
mátor, ki Bresciában hatalmas prédiká- 
czióival az egyházat s különösen a pap
ságot az apostoli egyszerűség állapotára 
kívánta volna helyezni. Azon nézetét, 
hogy a papságnak ne legyen vagyona s 
csak önkéntes adományokból éljen, az 
1139. évi lateráni zsinat kárhoztatta. 
Ekkor B. A. Francziaországba, majd 
Svájczba ment, 1145. azonban vissza
tért hazájába s épen Rómában a pápa 
világi uralmának megdöntésére s a régi 
szabad köztársaság visszaállítására tö
rekedett. IY. Adorján pápa e miatt 
1155. Rómát interdictum alá vetette, 
melynek terhe alatt az ingatag római 
nép a kiátkozott B. Arnoldot elűzte. 
A menekülő próféta Barbarossa Fri
gyes kezébe került, aki átadta a bibor- 
nokoknak. Ezek aztán 1155. felakasz
tották és megégették. Felső-Olasz- 
országban sok követője maradt (Ar- 
noldisták). Életét megírták: Giese- 
brecht( 1873.), Bonet-Maury( 1 8 8 1 .), 
Bongln( 1885.), Hausrath (1891.).R.
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Bretschneider Károly Gott- 
lieb, német prot. theologus, szül. 1 776. 
Gersdorfban a szász Erczhegységben.
1 794.-től Lipcsében tlieologiát hall
gatott. Miután három évig theol. és 
philosophiai előadásokat tartott a wit
tenbergi egyetemen, 1807. schnee- 
bergi főlelkész, 1808. annabergi su- 
perintendens, 1816. gothai generális 
superintendens (püspök) és főtanácsos 
lett s mint ilyen, 1848. jan. 22. halt 
meg. A theologia elméleti és tudo
mányos oldalát épen oly sikerrel mű
velte, mint a gyakorlatit s az egyház 
és iskola különféle érdekeit nagyon 
ügyesen és erélyesen tudta előmozditni. 
Tudományos munkái közűi kiválóan 
említést érdemlők: Lexicon manuale 
graeco-latinum in libros N. Test. (III. 
kiad. 1840 2 k.) és Probabilia de 
evangelii et epistolarum Johannis 
apostoli indole et origine (1820.). Az 
utóbbi, mely a János-féle evangélium 
hitelességét belső okok alapján tá
madja meg, az elleniratoknak egész 
özönét támasztá. „Handbuch dér Dog
matik dér ev. Kirchew (IV. kiad. 1838.
2  k.) ez. művében kifejtett theol. ál
láspontja a philosophiailag képzett ra- 
tionalismus volt. Számos művet irt az 
egyház actualis kérdéseiről, melyeket 
theol. regényekben is tárgyalt; ezek 
közűi magyarra is le van forditva 
„Henrik és Antonio44 (Tóth Sámuel, 
1867.) és „Báró Sandau vagy a vegyes 
házasság44 (Pazar József, Spataki Fű
zetek 1868.). Becses kiadványa „Cor- 
pus reformatorum“-ja is: Önéletrajza 
1851. jelent meg.

Breve, 1. Bulla.
Breviárium (B. Romanum s. 

liturgicum), a rom. katli. papság tör
vényszerű áhitatossági könyve az előirt ' 
imaórákban. (L. Chorus-szolgálat). Az 
imák és formularék összeállítása, me
lyet a római egyház részére 1074. VII. 
Gergely rendelt cl, később sok válto
záson ment át s miután V. Pius 1568.

általánosan kötelezővé tette, VIII. Ke
lemen alatt 1602. és VIII. Orbán alatt 
1632. újra kijavíttatott. Most már 
csaknem valamennyi más breviáriumot 
(különböző szerzetesrendekét, püspök
ségekét stb.) kiszoritotta a használat
ból. Tartalmát imaformák, hymnusok, 
responsoriák, antiphoniák s a bibliá
ból, egyházi atyákból és a szentek 
történetéből vott részletek képezik. 
Négy részre oszlik (hiemalis, vernalis, 
aestivalis és auctumnalis). 15. és 16. 
századbeli pápai rendeletek és zsinati 
határozatok szerint mindenki, aki 
a magasabb rendeket fölvette, kö
telezve van a b. használatára, annyira, 
hogy halálos bűnt követ el, ha csak 
egyet is elhagy a nyolez czikkből, 
amely a naponkénti áhitatoskodást ké
pezi. A vatikáni zsinat lépéseket tett 
kijavítására.

Brieger Tivadar, német ev. 
theologus, szül. 1842. jun. 4. Greifs- 
waldban. A theologiát 1861. — 64. 
szülőhelyén, Erlangenben és Tübingá- 
ban hallgatta. Halléban 1870. habi- 
litáltatta magát. 1873 reudkivűli, 
1876. rendes tanár lett Marburgban, 
honnan 1886. Lipcsébe ment. Számos 
kisebb-nagvobb egyháztört. munkát irt 
s 1877. óta szerkesztője a „Zeitschrift 
für Kirchengeschichte“-nek.

Brigitta, irlandi kegyes, cso
datevő nő, ki a hagyomány szerint 
azt kérte Istentől, tegye őt ruttá, hogy 
a sok kérőtől menekülhessen. E kö
nyörgésére ki is folyt volna a szeme, 
mely azonban ismét teljesen ép lett, 
midőn az apáczák közé lépett. Kil- 
dare-ben zárdát alapított. Mh. 523. R 

Brigitta-rend, a Brigittáról 
(1. e.) nevezett, de aligha általa ala
pított apáczarend, mely igen elterjedt 
s zárdáiban a Brigitta tiszteletére az
u. n. Brigitta-tüzet folyton égette; e 
szokást azonban, mint pogányságra 
emlékeztetőt, a püspök 1 2 2 0 -ban be
tiltotta. R

ti
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BröWíl (olv. Braun) Róbert, 
angol schismatikus, a brownisták meg
alapítója, szül. 1549. előkelő család
ból. Cambridge-ben theologiát tanult 
s mint norwichi prédikátor az oda
való anabaptisták között számos köve
tőt szerzett. A püspöki egyház és al
kotmány elleni polémiáinak féktelen 
modora üldözést és fogságot hozott 
reá. A fennálló alkotmány eltörlésé
vel az összes egyházközségeknek egy
mástól való teljes függetlenségét akarta 
keresztülvinni. A fogságból kiszabadul
ván, 1581. Middelburgba (Németal
föld) ment s ott szervezett gyüleke
zetét. Látszólag kibékülve az egyház
zal, 1585. újra megjelent Angliában. 
De midőn támadásait a püspöki egy
ház ellen folytatta, 1590. a peterbo- 
roughi püspök kiközösíté. Később tel
jesen alávetvén magát a főegyháznak, 
kapott egy lelkészi állomást, melyet 
helyettessel gondoztatott, mig őmaga 
könnyelmű életnek adta magát. Egy 
kihágása miatt ismét — ez alkalom
mal 32.-edszer — bebörtönöztetvén, 
mh. 1630. a fogságban. V .ö. Wein- 
(jártén: Die Revolutionskirchen Eng- 
lands (1868.).

Brownisták (olv. braun-) 
vagy barrowisták, holland- és angol
országi vallási szekta, melyet 1581. 
körűi Brown Róbert alapított s az
után Barrowe Henrik fejlesztett to
vább. Ez a hitbeli meggyőződést 
és annak gyakorlását minden külső 
kényszertől függetlenítni akarta, mi
ért is az egész egyházi szervezetet 
elveté. Épen oly kevéssé ismert papi 
vagy lelkészi állást. A szentségeken 
kivöl minden rendes szertartást és 
minden imaformát elvetettek. Angliá
ban üldöztetvén, Németalföldön tele
pedtek meg, hol Robinson J. (rali.
1625.) újjá szervezte őket s azután, 
mint independensek, türelmet és je
len (ékeny befolyást szereztek Ang
liában.

Bruckeilthal Sámuel br., az 
erdélyi szászok egyik legkiválóbbja, 
szül. 1721. jul, 26. Ujegyházon. Ta
nult Nagyszebenben, Marosvásárhelytt, 
Halléban és Jenában. 1745.-től a 
hivatali állások lépcsőin egyre emel
kedve 1777. Erdély kormányzója 
lett. II. József újításainak ellene lé
vén, 1787. nyugalomba helyezték. 
Mh. 1803. ápr. 9. Nagyszebenben. 
A szász universitas neki köszönheti a 
nemzeti vagyon létesítését. Nagysze- 
benbe egyetemet tervezett, de a lcath. 
püspök ellenállása folytán ez nem sike
rűit. Itt aztán a mellett, hogy tekinté
lyes összeget hagyott ev. egyházi czé- 
lokra, megalapító a róla nevezett 
múzeumot és könyvtárt, melyek gya
rapítására tekintélyes tőkét is ha
gyott. Ezek, meghagyása szerint csa
ládja férfiágának kihalásakor, 1872. 
az odavaló ev. főiskola tulajdonába 
mentek át. Munkái nagyobb részben 
kéziratban vannak. V. ö. Schaser: 
Denkwürdigkeiten aus dem Leben des
S. v. B. (1848.); Schuller: Maria 
Theresia und B. (1863.); Teleki 
Domokos g r .: Erdély három ál
la mférfia a 18. században (Bpesti 
Szemle 1868.).

BruilO Giordano, olasz pan- 
thcista, szül. 1548. Nolában. 15 éves 
korában a Domokosrendbe lépett. Sza
bad gondolkozása miatt nemsokára 
menekülnie kellett. Olaszországban 
nem érezvén magát biztonságban, 
1579. Gfenfbe ment, hol megismer
kedett Kálvin tanaival, de azok 
merevségével szintén nem tudott meg
barátkozni. Ekkor megkezdte európai 
vándorutját, mely 1590.-ig tartott, 
midőn visszatért hazájába. 1593. az 
inquisitio kezébe került, mely hét évi 
fogság után az egyházra és vallásra 
veszélyesnek mondott elveiért 1600. 
febr. 17. máglyán kivégezte. Róma 
városa 1889. szobrot emelt emlékére 
a kivégzés helyén. Műveinek nagyobb
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része ki van adva, egy részüket most 
fogják sajtó alá rendezni. Legneve
zetesebb munkája: „A győzedelmes 
vadállat e lű zésem ely e t sokan úgy 
magyaráztak, hogy vagy a vallás, vagy 
a pápaság ellen van írva. V. ö. Sig- 
wart: Die Lebensgeschickte G. Bru- 
nos (1880 ) ; Brunnhofer: G. Bru- 
nos Weltanscbauung (1883 ); Plump- 
tree: Life and Works of G. B. (II. 
kiad. 1884.); Dufour: G. B. a Gé
névé (1884.).

B runo  (Kölni), 1. Kölni Brúnó.
B rú n ó  (Szent), a poroszok apos

tola, a Querfurlok nemes családjából 
szül. 970. körűi, magdeburgi kano
nok, majd benczés lett. Szent Romuald, 
a camalduli rend alapítója, rajongó 
lelkesedést keltvén benne, a pogány 
szlávok megtérítésére szentelte életét. 
II. Sylvester a megtérítendő ^lávok 
érsekévé tette. 1004.-től kezdje Len
gyelországban , Magyarországon és 
Oroszországban folytatta a térítést, 
1009. febr. 14. azonban a pogány 
poroszok 18 kísérőjével együtt agyon 
verték. I. Boleszláv herczeg takarittatta 
el aztán sokáig temetetlenül hevert 
tetemeit. Emléknapja okt. 15. V. ö. 
Heine: Dér lieilige Bruno von Quer- 
furt (1877.). R.

Brunszwik Tóbiás, előbb ev. 
superintendens, majd kath. egyházi 
iró, szül. és tanult Galgóczon. Három 
évig csepregi iskola-igazgató volt; 
innen szülőhelyére ment, ahol kevés 
időt eltöltvén, 1620. Thurzó Szanisz- 
lónak Semptén udvari papja lett. 
Mint ilyent a felső Duna vidékén 
levő magyar egyházak ugyanez évi 
máj.-bán superintendenssé választot- 
tották. Az 1622. évi semptei zsinaton 
hozott törvények, melyek az egyház
kormányzásba a püspöki rendszert 
igyekeztek bevinni, az ő tollából ered
tek. Nagy buzgalmat fejtett ki az 
iránt, hogy a liturgikus szokásokban 
egységet hozzon létre, de terve a

magyar egyházak ellenállásán meg
tört. Sok üldözést kellett kiállania úgy 
hitfeleinek egy részétől, mint főleg a 
katholikusoktól, akiktől való félelmé
ben 1630. jan. 22. Szereden át is tért 
hozzájok. Áttérésének mentegetésére 
kiadta „Lelki gyötrelmeiről való vallás- 
tétele* ez. munkáját. (Szered, 1630.)

Bruys ( =  brüi, Bruis, Brusius, 
Bruzius) Péter, a brusianus vagy 
petrobrusianus szekta alapitója. Főbb 
tanai : a gyermek-keresztség hiába
való, az úrvacsorát nem kell ismé
telni, a keresztet nem kell tisztelni, 
templomokra nincs szükség, mert az 
Istent mindenütt lehet imádni. Húsz 
éven át a legnagyobb lelkesedéssel 
terjeszté e tanokat Languedoc, Proven- 
ce és Dauphine tartományokban. Sok 
követője akadt, kik templomokat és 
oltárokat romboltak. 1126. azonban 
elfogták és megégették. R.

Brüggei János, 1. Joriszoon
Dávid.

Brüggelni szekta, egy apo- 
kalyptikus separatista-csapat Brüg- 
gelnben, a berni kantonban. A két 
Koliler testvér (Jeromos és Keresztély) 
volt vezetőjök, kik azt állították, hogy 
Ők az apokalypsis (XI. r.) két bizony
ságtevője. A szekta fajtalankodásaival 
a berni főhatóság figyelmét magára 
vonta. Kohler Jeromos felakasztatott 
s követői harmadnapra hiába remél
ték feltámadását.

Bryennios Philotheos, görög 
tudós, nikomediai érsek, szül. 1833. 
márcz. 26. Konstantinápolyban. Ta
nult 1856. — 60. Lipcsében, Berlinben 
és Münchenben. Miután szülővárosa 
egyetemén egyháztört. előadásokat tar
tott, 1875. seresi (Macedónia), 1877. 
pedig nikomediai metropolita lett. A 
tudós világban különösen azzal szer
zett magának hírnevet, hogy Konstan
tinápolyban a „jeruzsálemi kolostor44 

könyvtárában 1873. feltalált egy 1056. 
irt codexet, mely egyebek közt a
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Keleraenféle két levelet, 12 ignáczi 
levelet, a Barnabás levelét, és az 
addig elveszettnek vélt „Tizenkét 
apostol tanításáét foglalja magában. 
Az utóbbit 1883. adta ki B.

Bucer (Butzer) Márton, német 
reformátor, szül. 1491. Schlettstadt- 
ban (Elzász), már 15 éves korában a 
domokosrendiek közé lépett. Görögül, 
héberül, aztán theologiát, philosophiát 
és rhetorikát a hiedelbergi egyetemen 
tanult. Lutherrel való személyes is
meretsége és Erasmus iratai a refor- 
máczió hívévé tették. 1521. elhagyván 
a rendet, udvari lelkész lett Frigyes, 
pfalzi választó-fejedelemnél, azután 
több helyen lelkészkedett, mig 1523. 
Strassburgba ment papnak. Fáradha
tatlan tevékenységet fejtett ki úgy a 
reformáczió terjesztése, mint a luthe
ránusok és reformátusok közti unió 
érdekében. Eleinte a berni (1528.) 
és marburgi (1529.) disputatiókon 
inkább Zwinglivel tartott, sőt az 
ágostai hitvallás ellenében ő szerzé 
a Confessio Tetrapolitanát; de a ké
sőbbi schweinfurti (1532.) és kas- 
seli (1535.) értekezleteken, valamint 
a Wittenbergi Concordiában (1536.) 
már a lutheri nézetekhez hajlott. 
Noha a svájcziak nem fogadták el 
az egyesülés iránti tervet, B. ama 
nézete, hogy a felekezetek ellentéte 
semmi alaptanra nem vonatkozik, mégis 
mindinkább utat tört magának. A 
katholikusokkal való egyesülésre szin
tén tett lépéseket Fülöp, hesseni tar
tománygróffal együtt, még pedig nem
csak a hagenaui vallási értekezleten 
(1540.), a regensburgi országgyűlésen 
(1541.) és az itt tartott vallási érte
kezleten (1546.), hanem számos ál
nevű munkájában is. Midőn 1542. 
Melanchthon társaságában a kölni ér
sekségben próbált a reformácziónak 
híveket szerezni, az odavaló papság 
sikeres ellenállást íejtett ki velők 
szemben. Az interim aláírását hatá

rozottan megtagadván, kénytelen volt 
távozni Strassburgból s 1549. ápr. 
Cranmer érsek meghívására Angliába 
ment. Széleskörű tudományossága itt 
általános elismerésre talált. Mh. 1551. 
febr. 28. Cambridge-ben. Tetemeit, 
melyek az ottani fő templomba helyez
tettek, Mária királynő korában meg
égették ; Erzsébet azonban helyre
állíttatta a síremlékét. Nagyszámú 
müveiből egyet (Confessio de coena 
Domini recens scripta) a magyaror
szági lutheránusok Kolozsvárit 1550. 
uj kiadásban bocsátottak közre. V. ö. 
Baum  : Capito und B. (1860.); L en z : 
Briefwechsel Landgraf Philipps... mit 
B. (2 k. 1880 — 87.); üsteri étke
zését (Studien und Kritiken 1884.); 
Conrad: M. B., ein Reformátor 
Strassburgs (1890.).

Buchanan (olv. bökkenen) 
Kolos, az indiai misszió megalapí
tója, 1766. szül. Glasgow közelé
ben s 1796. mint a keletindiai tár
saság káplánja Kalkuttába ment. Itt 
kollégiumot alapított a keleti iroda
lom számára, emlékiratot adott ki 
„a brit India egyházi szervezkedésé
nek szükségew felől s perzsa és hin- 
dostani nyelvre forditá az újszövet
séget. 1808. visszatérvén Angliába, 
az ő fáradhatlan működésének ered
ménye lett az 1813. évi ama törvény, 
mely India egyházi rendezésének alap
ját létévé. Mh. 1815. febr. 9.

B lichho ltz  György id., ev. 
lelkész, szül. 1643. máj. 1 . Kis- 
Szebenben. Iskoláit hazájában, Szepes- 
Yáralján, Szepes-Olasziban és Mat- 
heóczon végezte 1665., amikor Sze- 
pes-Olasziba hívták segédtanárnak, de 
másfél év múlva Selmeczbányára ment 
folytatni tlieol. tanulmányait. Itt 1668. 
ápr. már. segédtanár volt. 1670. 
Dobsinára hívták iskola-igazgatónak, 
honnan 1671. Szepesszomhatba ment 
át. 1675. hivatalát ő is elveszté, sőt 
fogságot is szenvedett. 1682. újra



egyházi pályára lépvén, előbb batiz- 
falvi, 1688. késmárki, 1705. pedig 
nagylomniczi lelkész lett. Itt öt évig 
esperes is volt s lelkésztársai a rózsa
hegyi zsinat tagjává is megválasz
tották. Egyházközségében a szabad 
vallásgyakorlat 1709. megszűnvén, 
sok üldözés után végre is hivatala 
nélkül maradt. 1711. Késmárkon tót 
segédlelkész lett. Nehány hónap múlva 
újra Nagylomniczra ment s itt titok
ban folytatta a lelkipásztorkodást, 
melytől 1716. ismét eltiltatván, tel
jesen visszavonult. Mk. 1724. máj. 11. 
Egyházi dolgozatai : 1 . De diligentia 
praeceptorum et assiduitate discipu- 
lorura. (Selmeczbánya, 1668.) 2 . De 
tkeologiae principio seu scriptura 
sacra. Lőcse, 1668. 3. Suspiria
quaedam. (Imák, melyeket késmárki 
lelkészségében irt.) 4. Halotti beszéd 
Okolicsányi Mihály felett. (Colossus 
memorialis...) Ló'cse, 1721. V. ö. 
Webet Sámuel: Id. B. Gy. és kora. 
(Prot. Szemle 1892.).

BÚCSÚ (indulgentia), eredeti
leg az egyház által kirótt vezeklés 
elengedése. A b. az ős egyház bűn
bánati rendtartásából keletkezett és 
a vétkek ideiglenes büntetéseire vo
natkozik, amelyeket az egyház elég
tételül szab ki. Midőn ezek mellett 
más jó cselekedetek, még pedig ala- 
raizsnálkodás, böjtölés, imádkozás, 
zarándoklás stb. is elégtételnek te
kintettek, azon germán jogszokás be
folyása, mely szerint a törvényszegés 
ki volt pénzzel egyenlíthető, azt 
eredményezte, hogy mindenféle egy
házi büntetést meg lehetett pénzzel 
váltani. így lett a b. a bűnök bün
tetéseinek árjegyzékévé. E visszaélés 
még inkább elharapózott a keresztes 
hadjáratok alatt. Az ezekben való 
részvételt, mely az egyház által kü* 
lönösen követelt cselekedet volt, úgy 
tekintették, mint minden elégtétel 
helyettesítőjét. Később az az elmélet

is kifejlődött, hogy a pápának joga 
van valami meghatározott vallásos 
cselekedet teljesítésével egyetemes bú
csút kötni össze. A gyakorlatban 
már megállapodott szokást dog
matikailag Halesi Sándor (1. e.)
és az Opera supererogationis (1. e.) 
tana rendszeresítette. Papuralmi érdek 
vezérelte III. Inczét, amikor 1215. 
a teljes búcsuk (indulgentiae plena- 
riae) engedélyezését a pápa számára 
tartotta fenn. Eme teljes búcsuk közt 
1300. óta a VIII. Bonifácztól kez
dett jubilaeurai b. (1. Jubilaeumi év) 
foglalja el az első helyet. Tudvalevő
leg a reformáczió külső okául épen 
a búcsuárulás szolgált, melyet Tezel 
és mások szemérem nélkül űztek. A 
reformátorok támadásával szemben a 
tridenti zsinat anathemát mondott 
mindenkire, aki tagadja, hogy az 
egyháznak a kulcshatalommal együtt 
a bűnök feletti biráskodásra s egy
szersmind elengedésökre jog adatott. 
Minthogy a purgatoriuraban való meg
tisztulás szintén az ideiglenes bünte
tések közé számíttatik, az egyház a 
búcsút arra is kiterjeszté, noha ezt 
sokan helyteleníték, még az ujabbkori 
egyházi tudósok közül is. De búcsú 
azóta nem volt többé áruba bocsátva. 
Ám viszont fenmaradt bizonyos egy
házi intézményekben, kivált mint né
mely rend, egyház, oltár és ünnep 
kiváltsága. Azoknak, akik megláto
gatják Kómát, igen könnyen lehet 
bőséges búcsút szerezniök. A b. tel
jes, vagy nem teljes ; továbbá ideig
lenes vagy állandó. Foganata —• leg
alább elméletileg — a hittől és töre- 
delemtől is függ, de tényleg legelső 
sorban az előirt cselekedetek teljesí
tésétől (L. Portiuncula-búcsu).

Búesujárások (peregrinatio- 
nes religiosae), a kath. egyházban 
szokásban levő azon zarándoklások, 
melyeket a liivek — menetközben éne
kelve és imádkozva — kegyeletes em-
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lékü helyekre tesznek. Az izraeliták 
évenkénti jeruzsálerai ünnepi útja már 
eféle volt. A görögök s rómaiak is 
rendeztek ilyeneket a távoli templo
mokhoz, valamint a germánok is a 
szent berkekbe. A kér. egyházban 
Ambrus után jöttek divatba a 4. 
században (L. Ilona). Erkölcsi szem
pontból, mindjárt a 4. század végén 
ellenezték az egyházi atyák, de az egy
ház mégis érdemszerző cselekedetet 
látott bennök s kivált a keresztes 
hadjáratok idején még nagyobb mér
vűek lettek, kivált a szent földre, 
mikor pedig ez újra a saracénok ke
zébe került, az ereklyékkel, csodatevő 
képekkel és szentek sirjaival dicsekvő 
helyek lettek a búcsujárások czél- 
pontjai, aminők voltak Péter és Pál 
apostol sírjai Rómában (Limina Apos
tolomra) s a Jakabé Compostellában. 
Ezek voltak a fő búcsujáró-helyek, 
(Peregrinationes primariae), a kevésbbé 
híres helyeket másodranguakkal ke
resték fel. A mohamedánoknál szintén 
kétféle a bucsujárás: 1 . hadzs a 
Mohamed raekkai sírjához, mely kö
telezett; 2 . cziaret, általában a szent 
sírokhoz, mely érdemszerző. Magyar- 
országon igen nagy divatban vannak 
még ma is a búcsujárások, különösen 
olyan helyekre, hol Mária-képekhez 
fűznek csodákat. V. ö. Északi Ká
roly : A vallásos szokások, különösen 
a búcsujárások hajdan és most. (Kér. 
Magv. 1890.) T.

Búcsúztatás, az alsóbb nép
osztályoknál dívó szokás, mely sze
rint temetésen a halott nevében a 
kántor vagy a lelkész (amaz versben 
is) búcsút mond a gyászolóknak. Újabb 
időben kezd kimenni divatból, mi a 
nép értelmi fejlődésének jó bizonysága.

Budai Ézsaiás, theol. és böl- 
csészetdoktor, ref. püspök, szül. Peér- 
ben (ma Szilágyra.) 17G6. máj 7 . 
Tanult Debreczenben, hol több iskolai 
hivatalt, végül seniorságot is visel

vén, 1792. külföldre indult. Göttin- 
gában két évet töltött, meglátogatva 
ez idő alatt Angliát és Hollandiát is. 
Göttingából való hazajövetele előtt böl- 
csészetdoktori czimet szerzett. 1794. 
nov. 1 . foglalta el debreczeni tanári 
állását, melyen 1808.-ig a történelmet 
és nyelvészetet, ettől fogva 1821.-ig 
a theologiát adta elő. A magyar nyel
vet ő vitte be a collegium tannyelvének 
s általában a tanrendszer korszerű á t
alakítása körűi kiváló érdemeket 
szerzett. 1813. egyházker. főjegyző 
lett. 1817. a göttingai egyetemtől 
theol. doktori oklevelet kapott. Mint 
már egy év óta debreczeni lelkészt, 
a tiszántúli kerület 1822. superinteu- 
densévé választotta. 1831. a magyar 
tud akadémia első nagygyűlése a tisz
teleti tagok közé sorozta. Mh. 1841. 
jul. 14. Nagyszabású irói munkássága 
a tankönyv-irodalom, történet és theo- 
logia közt oszlott meg. Egyházi ér
dekű művei: 1 . Commentatio de causis 
culturae. Göttingae, 1794. 2. Pro- 
paedeumata theologiae christianae. 
Debreczen, 1817. — továbbá ama 
prédikácziók, melyeket Rhédei La- 
josné Katsándi Terézia, özv. Simonffy 
Sámuelné Bellyei Erzsébet és Kis Orbán 
István temetésén, valamint I. Ferencz
születése napjain (1826. — 1828.) tar-

/ /  '
tolt. 0  irta az énekeskönyvbe a 6 . 
és 27. dicséretet. Egyháztörténete, 
erkölcstana, symbolikája, homiletikája, 
dogmatikája és egyházjoga kézirat
ban maradtak, melyek a legutolsó ki
vételével mind latin nyelvűek. V. ö. 
a halálakor tartott beszédeket (1841.), 
főleg az Aranyi Istvánét.

Budai gör. kel. szerb püs
pökség, 1690. alapíttatott, szék
helye Szentendre, kiterjed 32 magyar 
vármegyére.

Budai ref. zsinat, 1791. 
szept. 14. nyílt meg s okt. 13. vég
ződött; összesen 15 ülést tartott. 
Az 1790.- 91. XXVI. törvényezikk

X



a prot. egyházak vallásszabadságát
— ha nem is teljes mértékben — 
biztosítván, úgy az ev., mint a ref. 
egyház sietett a két egyház vezér- 
férfiai által Pozsonyban tartott egye
temes értekezlet határozata szerint a 
királyi engedély megnyerése után zsi
natot tartani, mely az egyház szer
vezetét a változott viszonyokhoz képest 
megállapitsa. A lutheránusok Pesten 
tartott zsinata egy időben nyilt meg 
a budai ref. zsinattal, melyen — mint 
az előjelek után bizton várható volt
— a mind hatalmasabbá váló küri- 
arohia és a jórészt csak képzeletben 
élő hierarchia szelleme küzdött meg 
egymással. A küzdelem, mely a jogait 
elég erélylyel védni nem bíró papság 
részéről felette nagy hullámokat úgy 
sem verhetett, az erőszakos és külön
ben is hatalmas világi elem javára 
dőlt el. Némelyek a lengyel dissidens 
egyháznak még nem egészen 1 0  évvel 
előbb alkotott, de tényleg már is ha
tályát vesztett törvénykönyvét töre
kedtek alapjául vétetni a zsinat tár
gyalásainak. Őri Fülep Gábor, sáros
pataki tlieol. tanár fordította e végett 
latinra s adta ki Patay József, tiszán- 
inneni főgondnok költségén a terje
delmes codexet, melynek alapelvei 
azonban teljességgel nem voltak a l
kalmasak arra, hogy az önállóan és 
különleges viszonyok közt fejlődött 
magyar ref., sőt általában akármely 
prot. egyházba átültettessenek. Alap
eszméjét, rendszerét s több intézke
dését a világiaktól uralt s csupán 
világi elnök (előbb id. Ráday Gedeon 
gr., majd Teleki József gr.) által 
vezetett zsinat mindazáltal elfogadta. 
A zsinat üléseiből nehányat az alaki
ságok és a Sinai ügye foglaltak el s 
igy voltaképen nem is értek reá be
hatóan megvitatni egyes fontosabb 
kérdéseket. Hiába volt a Tor más sy 
Jáno3 által vezetett lelkészi elem min
den ellenmondása avagy tiltakozása :

az űj egyházalkotraány, mely főleg 
a Domokos Lajos eszméi és tervei 
szerint épült fel, noha látszólag a 

zsinatpresbyteri rendszer elveit, első 
sorban a paritást igyekezett megvaló
sítói, tényleg arra törekedett, hogy a 
lelkészek jogait csaknem teljesen a 
világiakra ruházza át. A törvénykönyv 
öt szakaszra oszlik, melyekben az 
egyházkormányzás, az egyházi fegye
lem, a házasságügy, az iskolai szer
vezet és a vagyonügy van rendezve. 
Ám a zsinat e munkálata, melynek 
szinte egyetlen áldásos törekvését már 
a zsinati tárgyalások előkészítésében 
is a lutheránusokkal való szorosabb 
egyesülés módozatainak megállapítása 
képezte, soha törvényerőre nem emel
kedett, amennyiben királyi szentesí
tést nem nyerhetett s igy az általa 
szervezett házassági törvényszékek is 
halva születtek. Némely más intéz
kedése ellenben konventi végzések és 
kerületi statútumok utján később mégis 
megvalósult, de az egészet átható 
küriarchikus szellem mellőzésév^j. V.ö. 
Polgár Mihály : A magyarhoni belv. 
vallástételt követők Budán 1791. tar
tott nemzeti zsinatjok (Dunamelléki 
egyházkerület almanachja, 1842.) ; 
Révész Kálmán: A lengyel dissidens 
kánonok története s befolyása a budai 
zsinat törvényhozására (1887) —• és 
Emlékkönyv a budai és pesti zsinatok 
százados évfordulójára (1891.). A 
zsinat kánonait eredeti latin nyelven 
Kuzmány Károly (Urkundenbuch zum 
österr.-evang. Kirchenrecht 3 1 G —3 4 9.
I.) közölte; magyar nyelven a Prot. 
Egyh. és Isk. Lap s a Spataki Füze
tek 18G0. évi folyama. Jegyzőkönyve 
a Révész Figyelmezőjében 1874. je 
lent meg.

Budapesti ev. esperessé#,
1844. alakult s Budapesten és egy 
pár körülötte fekvő helységen kívül 
mindössze Yáczra és vidékére terjed 
ki. Népessége az 5 egyházban mint-
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egy 30,000. Nevezetes egyházai a 
pestiek (1. e.).

Budapesti ev. zsinat, al-
kotmányozó zsinata a magyarországi 
lutli. egyháznak, amelyről azonban az 
erdélyi (szász) egyházkerület a hozzá 
intézett testvéri meghívás daczára is 
elmaradt. Régóta érezte szükségét az 
ev. egyház az általánosan kötelező, 
törvénybe iktatott egyházi alkotmány
nak, mely erőt adjon neki úgy ki-, 
mint befelé. Hosszas készülődések után 
az 17 91. évi pesti zsinat százéves for
dulóján a régóta ápolt terv végre 
is a megvalósulás küszöbére lépett, 
amennyiben a zsinat 1891. decz. 5. 
összeült. Tisztikarának és a szakbi

zottságoknak megválasztása után azon
ban az ügyek behatóbb megfontolása 
czéljából már decz. 1 1 . elhalasztá tár
gyalásait s csak 1892. máj. 4. gyűlt 
ismét össze, amikor aztán e hónap 
27.-éig tartott ülésein letárgyalta az 
egyház egész belső életére vonatkozó 
törvényjavaslatokat. Miután a királyi 
szentesítés végett fölterjesztett egy
házi törvényekből a kormány három 
pontot kifogásolt, az 1893. febr. 7 .— 
1 1 . tartott harmadik ülésszak első 
munkáját e pontok módosítása képezte. 
Azulán a reformátusokkal közös ügye
ket tárgyalta le a zsinat, melynek ne
gyedik és egyúttal utolsó ülésszaka 
(máj. 4. — 6 .) márcz. 18. szentesített 
törvényeinek életbeléptetése iránt tette 
meg az előzetes lépéseket. A zsinat
nak úgy tanácskozásait, mint határo
zatait egyfelől valódi protestáns, más
felől igaz hazafias szellem lengé át. 
Ennek tulajdonítható, hogy az egy
ház kormányzásában a zsinat a pres- 
byteri rendszer alapjára helyezkedett, 
az egyház életébe befészkelődött pán
szlávizmust pedig kánoni vétségnek 
minősíté. Megalkotá az ev. zsinat egy
szersmind az országos közalapot is, 
melyre mindjárt a határozat megho
zatala után tekintélyes alapítványokat

tettek. A zsinat elnökei Karsay Sán
dor, dunántúli püspök és Péchy Ta
más, tiszai kerületi felügyelő; alelnö- 
kei pedig Zelenka Pál, tiszai püspök 
és Fabiny Teofil, bányai kerületi fel
ügyelő voltak.

Budapesti ref. egyház, 1.
Pesti ref. egyház.

Budapesti ref. theologiai 
akadémia, 1. Pesti prot. főiskola 

Budapesti ref. zsinat, egy
részről a debreczeni zsinat ama ren
delkezése folytán ült össze, mely sze
rint tízévenként zsinat tartandó, de 
szükségessé tették az időközben fel
merült s egyedül a törvényhozó tes
tület által elintézhető ügyek is. A kellő 
előkészületek megtétele után 1891. 
decz. 5. nyilt meg s az alakulások 
megtörténvén, azonnal hozzákezdett 
kilencz év óta érvényben levő szer
vezetének revideálásához. A 16.-án 
bezárt első ülésszakban mindössze két 
fontosabb határozatot hozott, t. i. 
kimondta, hogy a zsinati képviselőket 
jövőre az erdélyi kerület is a pres- 
byteriumok által leend köteles vá
lasztani, ugyszintéu, hogy a népesebb 
egyházak meghatározott arány szerint 
fokozatosan, de legfeljebb hatig emel
kedhető szavazattal bírjanak a pres- 
byteriumok által történendő választá
sok alkalmával. A második ülésszak 
1892. márcz. 9.-én nyilt meg s ápr. 
5 ért véget. A törvényrevisio közben 
hozott határozatai közűi azok a ne
vezetesebbek, melyeknél fogva az egy
házi bíróságok hatáskörét a fegyelmi 
ügyeken kivűl a közigazgatásiakra is 
kitérj észté, a lelkészválasztások elő
készítésénél a kijelölést el torié s egy
úttal megengedé a pályázat hirdetése 
nélkül, vagyis egyenes meghívás utján 
való választást; a konventi képvise
lők választását akép szabályozá, hogy 
azok valamennyi egyházkerületben a 
kerületi közgyűlés által választassa
nak ; megtevé az első lépést egy egye-
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temes lelkészi özvegy-árvái gyámintézet 
alapítására. Kimondó végül, hogy egy 
prot. tanárképző intézetnek Debre- 
czenben s egy ref. tlieol. fakultásnak 
Kolozsvártt való felállítását szüksé
gesnek tartja s ezek létesítésének 
lehetővé tételére, illetőleg ez irány
ban tervezet készítésére bizottságot 
küldött ki. A harmadik ülésszak ugyan
ez évi nov. 24. vette kezdetét s decz.
6 . végződött. Ez letárgyalta az iskola
ügyi törvényjavaslatot, intézkedett a 
debreczeni bölcsészeti és a kolozsvári 
theol. fakultás javára a közadakozás 
meginditása felől s határozott a luthe
ránusokkal közös ügyek tárgyában. 
Legfölemelőbb mozzanata a zsinat 
egész folyamának a lutheránus zsinat
tal 1891. decz. 6 . együttesen tartott 
ünnepélyes közgyűlés volt A zsinat 
elnökei Kun Bertalan tiszáninneni püs 
pök és Vay Miklós br. tiszáninneni 
főgondnok; alelnökei: Pap Gábor, 
dunántúli püspök és Tisza Kálmán, 
dunántúli főgondnok voltak.

Buddeus János Ferencz, német 
theologus és philosophus, szül. 1667. 
jun. 25. Anklamban. Tanult 168 >.- 
tői Wittenbergben. 1693. az erkölcs
tan tanára lett Halléban, honnan 1705. 
Jénába ment a theologia rendes ta
nárául. Mh. Gothában 1729. Törté
nelmi ismereteinek és a Wolft-féle 
bölcsészeinek érvényesítésével tudo
mányosabb alakot adott 9  luth. dog
matikának s a vallásban a pietistikus 
szempontnak tekintetbe vételével a 
theologiát a scholastika uralma alól 
felszabadító. Számos munkája közűi a 
legkiválóbbak: Institutiones theologiae 
morális (1711 ), História ecclesiastica 
veteris testamenti (2 k. 1709. -2 0 .) , 
Institutiones theologiae dogmaticae 
(1723. s azóta többször), História 
theologiae dogmaticae et morális 
(1725.). Előszót irt a Bél Mátyás 
„Preces christianae“ czimű művéhez.

Buddha ( =  a felvilágosodott),

igy nevezték követői Sziddhartát, a 
Gautama nemzetségből, Kapilavasztu 
királyának fiát. Ujabbkori tudósok 
Buddha egész életrajzát legendának 
mondják, sőt némelyek (Wilson) még 
létezését is kétségbe vonják. Szüle
tése idejére nézve nagyon eltérők 
a nézetek; a déli hagyományok 
szerint 623. szül. Kr. e. s 543. 
halt meg. Újabb kutatások szerint 
halála 390—370-re esik s születése 
ennek megfelelőleg 470 — 450. évekre 
Kr. e. Vallása inkább társadalmi re
form, amennyiben a kasztrendszer meg
szüntetése volt következménye, de tisz
tult erkölcsi nézetei s azon tana, hogy
külső áldozások helyett a szív indu
latainak megfékezése kötelesség, val
láserkölcsi szempontból is jelentékeny 
haladást mutatnak a brahmanismus fö
lött. A földi szenvedésektől a Nirvá
nába való visszatérés által mindenki 
megszabadulhat Követői, Buddha ta
nában isten nem lévén, magát Buddhát 
istenítették, sőt különös tiszteletben 
tartották mindazt, arai hozzá tarto
zott : csontjait (Ceylonban van bal 
szemfoga), öltönyeit stb. szóval kifej
lődött a Buddha-ereklyék imádása. 
Később a századok folyamán mind 
jobban kifejlődött a koldus és a ko
lostori élet, nőtelenség és ascetaság, — 
oly vonások, melyek a buddhizmus
nál és katholicismusnál közösek. IIuc 
abbé tibeti útleírásában utalt erre a 
közösségre, amiért műve az Indexbe 
került. „ Lehetetlen — mondja — meg 
nem lepetni a katholicismussal való 
rokonságuk által. A kereszt, a mise, 
a Dalai Láma által hordott felső ruha 
és süveg, a coelibat is, a zárdaélet, a 
szentek imádása, a bojt, a processiók, 
a litániák, a szentelt viz — mindezt
közösen bírjak a katholicismussalK. V. 
ö. Oldenberfj (II. kiad. 1890.); Kern 
(1882.), Sénart (1875.) és Bastian 
(1882.) róla szóló műveit, valamint 
Brassai Sámuel értekezését (Kér
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Magvető 1890.) és az 1893. magya
rul is megjelent buddhista kátét. A.

Bugenhagen János, a német 
reformácziónak Luther és Melanchtkon 
mellett legtekintélyesebb bajnoka, kit 
kortársai többnyire Doctor Pomera- 
nusnak neveztek, szül. 1485. Wollin- 
ban, tanult Greifswaldban s 1504. a 
treptowi iskola igazgatója lett. Luther
nek „A babyloni fogságról** irt műve 
által a reformácziónak megnyeretvén,
1521. Wittenbergbe ment. Itt Luther
rel és Melanchthonnal együtt mint 
egyetemi tanár és lelkész működött.
1522. megházasodott. 1525.Zwingli 
és Karlstadt ellen az úrvacsorájáról 
könyvet adott ki, melynek Reyssen 
Konrád, budai iró vállalkozott czá- 
folására. 1528. Braunsclnveigba ment 
az ottani egyházi élet szervezésére. 
1529. Hamburgban, 1530. Lübeck- 
ben, 1535. Pomerániában reformál
ván az egyházat, mindenhol rendezte 
a gyülekezeteket s buzgón működött 
az iskolák és szegények érdekében. 
1537. több évi tartózkodásra Kopen- 
hágába ment, hogy azt reformálja s az 
egyetemet újjá szervezze. Luther ha
lála után, aki felett halotti beszédet 
tartott, szomorú évek várakoztak reá. 
A vakbuzgó lutheránusokkal való vi
szályhoz, kik az ő igazhitűségét is 
kétségbe vonták, látásának elvesztése 
járult. Mh. 1558. ápr. 19. Nagy 
érdeme, hogy a Luther bibliafordítását 
alnémet nyelven is kiadta (1533.), de 
legnagyobb hírnevet egyházszervezési 
működésével szerzett. Ennek tulajdo
nítható, hogy Ramaschi Mátyás (1. e.)
1543. tőle kért tanácsot, hogy mi- 
képen hozza rendbe a török dulás 
alatt elpusztult egyházakat. Sok műve 
közűi legnevezetesebb a „Pomeraniau, 
mely ennek történetét tartalmazza, de 
csak 1728. nyomatott ki. (Újra kiada
tott 1857.) V. ö. Bellermann (1859.), 
Vogt (1868.), Zitzlaff (1885.) és 
Hering (1888.) róla szóló műveit.

Bugyii conferentia (a )
1773. szept. 2 . tartatott Beleznay Mik
lós gr., dunamelléki ref. főgondnok 
meghívására és birtokán 1 0  lelkész és 
27 világi jelenlétében, kikkel mind a 
négy ref. egyházkerület képviselve volt. 
A conferentia összehívására a királynő 
amaz óhajtása szolgált alapul, hogy 
a sérelmeket és egyéb egyházi ügye
ket ne külön az egyes kerületek 
terjeszszék föl, hanem az eddigi ne
hézkes eljárást valami czélszerűbbel 
váltsák fel. A conferentia erre a czélra 
az egyházkerületek consistoriumát pró
bálta megalakítni, mely a 4 püspök
ből s 4 főgondnokból állott volna. 
Elnökévé akkor Beleznay tétetett, ki
mondatván egyúttal, hogy jövőre az 
egyházkerületek hatáskörébe fog tar
tozni az elnök, vagyis egyetemes fő
gondnok megválasztása. Nehány ke- 
vésbbé lényeges ügyet ezen kivűl szin
tén letárgyalt a conferentia, melynek 
legfontosabb határozatát a királynő ke
gyesen fogadta ugyan, de az az által 
szervezett egyházi főtanács, mely mű
ködését tényleg meg is kezdte, a ref. 
egyházban, főleg a tiszántúli kerület 
ellenállása következtében, gyökeret 
nem verhetett. V. ö. Révész Figycl- 
mezője 1876. 319. 1. ps 1877. 8 8 . 1.

Bullák és brevék, a pápai 
reudeletek az ők ünnepélyes vagy ke- 
vésbbé ünnepélyes külső alakjok után 
neveztetnek úgy vagy imigy. A bullák 
ó-gall betűkkel iratnak, a pápa neve 
mellett ott áll bennök a „Servus Ser- 
vorum Dei“ czíra, függő pecséttel 
(bulla) vannak ellátva, mely többnyire 
ólom, néha arany. A brevék közön
séges latin betűkkel vannak leírva, ke- 
vésbbé ünnepélyes irályuak s az u. n. 
halász-gyűrűvel pecsételtetnek. Úgy a 
bullák, mint a brevék, rendesen kezelő 
szavaik szerint említtetnek.

BuUarium a bullák gyűjte
ménye. Legnevezetesebb a Coqueli- 

1 nes-é (28 k. 1739 s köv.), a Bar-



bérié (18 k. 1835.—-57.) s a Gaude- 
féle (24 k. 1857. —72.).

Buliinger Henrik, svájczi re
formátor, szül. 1504. jul. 18. Brera- 
gartenben (Aargau). Atyja pap volt, 
ki később nyíltan a reformáczióhoz 
csatlakozott s gazdasszonyával, ki öt 
fiának volt az anyja, házasságra lépett.
1520.-tél Kölnben tanult, hol Lu
thernek „a babyloni fogságról'4 írott 
műve a reformáczióhoz hajlítá. Mint 
a kappeli kolostor tanítója, Zwingli- 
vcl benső' barátságba lépett. Elkísérte 
őt a berni vallási értekezletre (1528.) 
s rövid idei breragarteni lelkészkedés 
(1529.—31.) után utódjává lett. Nem
sokára ő állott élére a reformátori tö
rekvéseknek s kitartóan küzdött úgy a 
katholikusok, mint a rajongók, nem
különben a lutheránusok ellen. Nagy
szabású irói működést fejtett ki; leg
népszerűbb műve a „Hausbuch“, mely 
igen sok kiadást ért. A Bucer „Con- 
cordiá“-ját kiszoritá Zürichből s leg
főbb része volt a második bázeli vagy 
első helvét (1536.), valamint a ki
válóan fontos második helvét hitval
lás (1566.) létrejövetelében. Vitaira
tai, melyeket az úrvacsorája felől 
Luther és Brenz ellen irt, sokszor igen 
eleshanguak. 0  alapította meg az u
n. frigytheologiát (1. e.), mely aztán 
a theologusok közt általánosan elter
jedt. Befolyása kiterjedt úgy a fran- 
czia és angol, mint a holland és ma
gyar ref. egyházra, melynek kebelé
ből többen váltottak vele leveleket 
(1551—69.), igy például Huszár Gál 
és Melius Péter is. 1559. pedig ter
jedelmes levélben jött tanácsaival se
gélyére az összes magyar ref. egyhá
zaknak és lelkészeiknek, kik még 
abban az évben kinyomatták levelét. 
Mii. 1575. szept. 17. Életét részben 
maga is megírta „Diariumu-ában. A 
reformáczió történetéről szóló műve
1838.—40. jelent meg. V. ö. Pesta- 
lozzi (1858.) és Christoffel (1875.)

róla írt munkáját és Van HHooft: 
De theologie van II. B., in betrek- 
king tót de Nederlandsche reforma- 
tie (1888.).

Builgener Lőrincz Lajos Bó- 
| dog, német eredetű franczia ref. egyh. 

író, szül. 1814. Marseille-ben. 1832. 
kezdte tanulmányozni a theologiát 
Genfben, hol 1843. giran. igazgató 
lett. Ez állásából 1848. az uj radi
kális kormány elmozditá. Ettől fogva 
teljesen irói munkálkodásnak adta 
magát. Mh. 1874. Széles körben is
mertté tette nevét ama műveivel, me
lyek regény-alakban a protestant.ismust 
védelmezik és dicsőítik.

Bllll se 11 Keresztély Károly Jó- 
zsiás br., német diplomata és thcolo- 
gus, szül. 1791. aug. 25. Korbach- 
ban. 1808.-tól Marburgban és Göttin- 
gában theologiát és philologiát tanult. 
1827. Poroszország meghatalmazott 
minisztere lett a pápai udvarnál, mely
től 1838. a vegyes házasságok fölötti 
német egyházi viszály miatt megvált. 
Még nehány évig hivataloskodott, az
után nyugalomba vonult s 1860. nov. 
28. Bonuban halt meg. Mint egyházi 
férfi, szintén kiváló érdemeket szer
zett. A római ev. követségi kápolna, 
a római és londoni ev. kórházak, a 
jeruzsáleini angol-porosz püspökség, 
valamint hymnologiai és liturgiái, 
aegyptologiai és egyháztört. tanulmá
nyai mind eltörpülnek ama tette mel
lett, hogy IV. Frigyes Vilmos porosz 
királyiyal való benső barátsága da
czára, az egyh. reactio veszélyeit fel
ismervén, azok ellen 1855. bátran 
síkra szállt. Maradandó becsű s ál
talános érdekű művei: „Gott in dér 
Geschichtew (3 k. 1857.— 58.) és „Bi
béi werk für die Gemeindeu (1858-tól), 
melyet halála után mások fejeztek be. 
Életrajzát először özvegye irta meg, 
angolul; németre Nippold fordította 
(1 8 6 8 -7 1 . 3 k.); újabban Bahring 
irt egy róla szóló művet (1892.).



Blinyan (olv. bönnyen) János, 
angol theosophus, szül. 1628. Elston- 
ban. Ifjú korában üstfoltozó volt, majd 
vallásos rajongás szállta meg s 1655. 
a baptistákhoz csatlakozott, kiknél 
vándor-prédikátor lett. Mint az állami 
egyház ellensége, 1660.-tól 1 2  évig 
fogságban volt ; ez alatt írta : „The 
pilgrims progress“ ez. könyvét ( 2  k.
1678. — 84.). Fogságából 1672. ki
szabadult, de csak 1687. ért véget 
üldöztetése. Mh. Londonban 1688. 
aug. 31. Összes műveit 1736. adták 

* ki. Közűlök az imént nevezett szám
talan kiadást ért s több idegen nyelvre 
le lett fordítva. Magyarul 1777. — 78. 
és 1782. („Keresztyén utazásw Szi
geti Sámuel és Tordai Sámuel ford.), 
majd 1867. („A zarándok utja“
Ballagi László ford., életrajzzal) je
lent meg. V. ö. Froude (1880.) és 
Brown (1886.J által írt életrajzait, 
valamint Weingarten: Baxter und B. 
(1864.) ez. művét is. T.

Burgherek és Antiburghe- 
rek, 1. Secederek.

Burgio János Antal br., pápai 
követ Magyarországon, hova 1523. 
közepén küldte VI. Adorján pápa, 
hogy megóvja a papismus érdekeit s 
egyúttal előkészítse a török elleni had
járatot. Három évet töltött a magyar 
király udvarában s ez alatt buzgón, 
de hiába küzdött a reformáczió ter
jedése ellen. A mohácsi vész után, 
1526. szept. távozott el az országból, 
melyet 1527. ismét meglátogatott. 
1530. Angolországba küldetett. Mh. 
1538. Követi jelentései megjelentek a 
Monuraenta Vaticana Hung. (II. sor. 
I. k. 1884.) közt.

Burins János, ev. lelkész, 
szül. Liptó-Szentandráson. 1657. Je
nában, 1659. Wittenbergben tanult, 
honnan visszatérve Urvölgyén lett ta
nító. 1666. Korponára hívták német 
lelkésznek. A magyar prot. egyház 
gyásztizedében ő is bujdosni kény

szerűit s csak 1686. tért vissza Kor
ponára, hol 1688. decz. 7. mh. Mű
vei: 1 . De perioecis. Wittcbergae,
1659. 2. Motiven oder Ursachen den 
exulanten evang. Predigern Gutes zu 
thun. II. n. 1680. 3. Micae hist.- 
chronologicae evang.-pannonicae ab 
anno 1673 ad 1688. ^Kiadta Lich- 
ner Pál) Pozsony, 1864. — Kézirat
ban is maradt egy egyháztört. tárgyú 
munkája.

Burrnanii Ferencz, holland 
theologus, szül. 1632. Leidenben. 
Gyermekkorát német földön Emrne- 
richben tölté, honnan 1643. elején a 
közel levó' leideni egyetemre ment. 
1662. az egyháztörténet tanára lett 
az utrechti egyetemen, két év múlva 
egyszersmind odavaló lelkész is. Mh.
1679. nov. 1 2 . Művei latin és hol
land nyelvűek. Amazok közűi legne
vezetesebb a „Synopsis theologiae" 
(1671.), melyben közvetítő' állást 
foglalt el az általa ápolt cartesianus 
coccejanismus és a scholasticismus 
között. „De moralitate sabbathiu és 
„Narratio de controversiis nuperius 
in academia ultrajectina motis“ ez. 
vitairatai egyháztört. szempontból ér
dekesek. Otrokocsi Fóris Ferencz, 
ki magyar tanítványai közűi legköze
lebb állott nézeteihez, a gályarabság
ból hozzá intézte egy levelét, melyben 
a hollandok számára leírta szomorú 
sorsukat. Hasonnevű fia és unokája 
szintén utrechti theol. tanárok voltak.

Bursfelde-i szövetség (con-
gregatio v. unió) 75 északnémet ben- 
czéskolostor szövetsége, melyet Hagen 
János, bursfelde-i apát (1439—69.) 
Busch Jánossal (1. e.) együtt a szer
zetszabályok szigorú megtartása vé
gett alapított. E szövetséget a bázeli 
zsinat (1440.) és két pápai bulla is 
(1458. és 1461.) megerősítette. A 
reforraáczióval megszűnt e szövetség, 
só't maga a bursfelde-i zárda is, mely
nek birtokát elfoglalták s egy luth.i



czimzetes apátot ültettek bele. V. ö. 
Eveit: Die Anfange dér Bursfelder 
Benediktiner Congregation. (1865.). R.

Busch János, a zárdaélet 15. 
századbeli reformátora, szül. Zwollé- 
ban 1400. Először a közös élet test
vérei, majd a benedekrendiek közé 
lépett s egész erejével a szerzetes 
élet reformálásához fogott. Ezen mű
ködése egész 1473.-ig ismeretes, ha
lála ideje azonban bizonytalan. „De 
reformatione Monasteriorum quorun- 
dam Saxoniaeu ez. munkájában rá
mutatott a zárdái élet hibáira, fer- 
deségeire, a barátok és apáczák egy
más közti gyűlölködésére. Y.ö. Grube: 
J. Busch. (1881.) R.

Busenbaum Hermann, szőr
szálhasogató erkölcstanáról ismeretes 
jezsuita, szül. 1600. Nottelnben. 1619. 
a jezsuiták közé lépett. Kölnben er
kölcstant tanított, azután a jezsuita- 
kollegium rectora lett először Hildes- 
heimben, majd Münsterben, hol 1668. 
jan. 31. mh. Híres műve, a „Medulla 
theologiae morálistt több mint 70 ki
adást ért (Nagyszombatban is ) ; utol
jára 1848. jelent meg. Midőn Dami- 
ensnek XV. Lajos elleni gyilkossági 
kísérletét a közvélemény a jezsuiták
nak tulajdonította s azt a vádat, hogy 
e rend czéljainak szolgálatában a gyil
kosságtól és forradalomtól sem riad 
vissza, épen a B. könyvéből bizonyí
tották be : a toulouse-iparlament 1757. 
nyilvánosan elégettette, a párisi pe
dig 1761. elkárhoztatá azt. Zaccaria 
olasz jezsuita aztán védelmére kelt 
Busenbaumnak.

Buttlar Éva, szül. 1670, 
Eschwegében. Miután 1697. elvált 
férjétől, 1702. egy társaságot alapí
tott, mely chiliasta rajongását és a 
szellemi házasság mystikus tanát is
tenkáromlással és undorító bujálko- 
dással hamar váltotta fel. A társa
ság 1704. a kath. egyházba tért, de 
a következő évben újra a régi élet

hez kezdett, mig végre 1706. fel-
Í »

oszlott. B. E. újból tisztességes éle
tet folytatott s 1717. után halt meg. 
V. ö. Christiany: Éva v. B. (1870.)

Buxtorf (a) család a 16. és 
17. században négy jeles hebraistát 
adott a tudományos világnak. 1 . János 
Wesztfáliában szül. s 1591. a héber
nyelv tanára lett Bázelben. Az egész 
rabbinikus irodalmat felölelő képzett
ségével azt akarta kimutatni, hogy az 
ószövetség héber szövege változatlan 
maradt fenn. Midőn 1629. mh., fia 2 . 
János lépett a helyére, ki atyja el
méletét Cappellussal szemben odáig fo
kozta, hogy az ószövetség szövegében 
még a magánhangzók és pontok is 
ihletés eredményei. E felfogás kifeje
zésre talált a „Formula consensus 
helvetica“-ban is. Ó fejezte be atyjá
nak két nagy művét: „Concordantiae 
bibliorum hebraicaeu és „Lexicon chald. 
talmud. et rabbinicumu. Mh. 1664. s 
fia 3 .János Jakab lett az utódja, kit 
1704. történt halála után unokaöcs- 
cse4. János követett ugyanazon a tan
széken, melyről 1732. a halál távolí
totta el. V. ö. Kautzsch: J. B., dér 
Aeltere (1879.); Schnedermann: Die 
Kontroverse des L. Cappellus mit den 
Buxtorfen (1879.).

B uzgóság, a vallásos lélek
nek az a tulajdonsága, mely voltaké- 
pen nem egyéb, mint a külsőleg is 
nyilvánuló áhitat, de ezzel teljesen 
egyenlő értelemben is használják.

Bűbájosság, amagia régi ma
gyar neve, mi ama * boszorkánymester
ség jelzésére szolgál, mely természet- 
feletti módon csodás hatásokat igyek
szik elérni. Ma már a babonák közé 
tartozik.

Bűn, a megismert isteni tör
vénytől tudva és akarva elhajlás. A 
bűn tana, Pál apostol által megala
pítva, képezte a kér. egyház hittaná
nak egyik legvitatottabb pontját. Az 
egyházi dogmatika megkülönböztet ere-
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deti bűnt (peccatura originale) s 
cselekedet szerinti bűnt (p. actuale). 
A cselekedet szerinti bűn lehet, 1 tár
gya szerint: Isten elleni bűn (p. in 
Deum), felebarátaink elleni bűn (p. 
in proximum) s önmagunk elleni bűn 
(p. in nosmetipsos); 2 . az alak sze
rint, melyben a törvény megjelen: 
cselekvési bűn (p. commissionis) s mu
lasztási bűn (p. omissionis); 3. a bűn 
elkövetési módjára nézve: belső bű
nök (peccata interna),. meg nem enge
dett gondolatok s akarat elhatározá
sok és külső bűnök (p. externa), meg 
nem engedett beszédek és cselekede
tek (mások szerint: p. cordis, oris 
et operis); 4. a beszámíthatás tekin
tetéből : a. szándékosak (p. voluntaria) 
s nem szándékosak (p. involuntaria), 
mely utóbbiak ismét legyőzhető vagy 
le nem győzhető tudatlanságból (p. 
ignorantiae vincibilis és invincibilis), 
hebehurgyaságból (p. praecipitantiae), 
vagy pedig a test erőtele őségéből (p. 
infirmitatis) eredők lehetnek; b. meg
bocsátható (p venialia) és halálos bű
nök (p. mortalia). Ez utóbbiak kizárják 
a hitet és igy a szellemi élettől meg
fosztanak. A Szentlélek elleni bűn 
(Máté XII. 31. — 32.), mely alól feloldás 
nincs, a megátalkodott és saját jobb 
meggyőződését elfojtó hitetlenség. A.

B ű n b á n a ti  1. Poenitentia-
tartás.

Bűnbánati napok, istentisz
teletre szentelt napok, melyeknek az 
a különleges czéljok van, hogy a 
gyülekezetét figyelmeztessék lelki szük
ségeire. Megkülönböztetnek rendkí
vüli, bizonyos esetekben elrendelt bűn
bánati napokat (dies supplicationum) 
és állandóan, minden évben bekövet- 
kezőket (dies rogationum). Állandó 
bűnbánati időül eleinte csak az adven
tét és nagyböjtöt ismeré az egyház; 
hozzájok csatlakozott később a négy 
kántorbőjt. A magyar prot. egyház 
az úrvacsorája kiosztása előtti napo
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kat. a legtöbb helyen az egész hetet 
tekinti bűnbánati napoknak.

Bűnbánati zsoltár a kö
vetkező hét: 6 ., 32. (a vulgata sze
rint 31.), 38 (37.), 51. (50.), 102. 
(101.), 130. (129.) és 143. (142.), 
melyekben a bünbánat a legmegra- 
gadóbban nyilatkozik s amelyekből a 
kath. egyház a liturgiába is vett föl, 
igy például a Miserere (50., ill. 51.) 
és De profundis (129., ill. 130.) 
kezdetüeket.

Bűnbeesés, 1. Eset.
Bünbocsánat (lat. condona- 

tio vagy reraissio peccatorum), Isten 
általi helyreállítása a közte és az 
ember közt levő viszonynak, melyet 
ez a bűnnel megszakított. L. Gyónás.

Büntetések (Egyházi), 1. Egy
házi büntetések.

BŰVÖlés, alapjában ugyanaz, 
ami a varázslás, de újabban ennek 
azt a nemét értik alatta, mely valami 
a rendestől vagy természetestől el
térő alakba vagy állapotba való el- 
varázsolásban áll.

Byzanczi Leontius, kiváló
görög egyházi tanító, szül. 485. körül, 
szerzetes volt Scythiában; először a 
nestorianusokkal tartott, majd azokkal 
a scytha barátokkal, kik 519. Konstán- 
tinápolyban és Rómában a theopaschita 
vitában (1. e.) részt vettek. Mint szer
zetfőnök részt vett a severianusokkal 
(a monophysiták egy árnyalata) Jeruzsá
lemben 531. folytatott vitában. Élte 
utolsó éveit Palesztinában és Konstán- 
tinápolyban töltötte. Mh. 543. körűi. (A 
nestoriánusoknak, kiktől teljesen elfor
dult, és a monophysitáknak erős ellen
fele volt, mint ilyen írta két fő művét: 
„Adversus Nestorianos et Eutychia- 
nosw és „Adversus argumenta Se veriu. 
„Scholia“ czim alatt összeállította a 
korabeli eretnekségek jegyzékét, e 
műve azonban eredeti alakjában ma 
már nincs meg. Y. ö. Loofs: L. v. B. 
a Gebhardt és Harnack által kiadott
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„Texten und Untersuchungen zűr 
<jesch. dér altehristl. Literatur“ 3. kö
tetében (1887.). R.

Byzantinismus, az a leg
először Byzanczban uralkodó felfogás, 
mely szerint az államfő a maga sze
mélyes vallásos meggyőződésének bár
mely egyházi, még tisztán dogmatikus

kérdésekben is érvényt szerezhet. E 
felfogás aztán mindenütt elterjedt, ahol 
csak alkalom nyilt reá s habár újabb 
időben neves theologusok — köztök 
Schleiermacher is — határozottan el
lene nyilatkoztak, még mindig lehet 
vele találkozni. Átvitt értelemben álta
lában szolgalelküséget jelent. T.

c .

Cadraon vagy Caedmon, 
Ceadmon (olv. kedmön), 7. század
beli angolszász kér. költő; állítólag 
pásztor volt, egyszerre költői tehet
séget nyert, majd szerzetessé lett s 
683. halt meg. Állítólag irt „álom
látást a szent keresztről és paraphra- 
sist Mózes I. könyvére s Dánielre. R.

Caelestius, 1. Coelestius.
Caeriinonia, 1. Szertartás. 
Caerularius Mihály, 1046.- 

tól konstantinápolyi patriarcha, a nagy 
egyházi szakadás fő okozója. Midőn 
János tranii püspökhöz Írott levelé
ben a római egyházat a fuladt álla
tok élvezése és főkép a kovásztalan 
kenyér használata miatt eretnekség
gel vádolta, IX. Leó pápa követeket 
küldött Konstantinápolyba, kik C.-tól 
vádjai visszavonását és az „egyetemes 
patriarcha“ czím letételét követelték. 
Midőn e kívánságra C. tagadólag felelt, 
a római követek a Zsófia-templom 
oltárára egy átokbullát tettek le, 
melyben C. a keleti egyház összes in
tézményeivel együtt eretneknek lett 
nyilvánítva, 1054. jul. 16. Ezzel az 
ogyház kétfelé szakadása bevégzett 
ténynyé vált. Később I. Kommenus 
Izsák császárral jött összeütközésbe a 
keyély patriarcha, kinek ezt mondá: 
„Én adtam neked a koronát, tehát el 
is vehetem tőledu ; ezért a császár 
1059. száműzte. Nemsokára mh. V. ö. 
Pichler: Gesch. dér Kirchl. Trennung. 
(I. k. 1864.); Halfmann : Kardinai 
Humbert (1883). R.

Caesareai Eusebius, ki az
egyháztörténelem atyjának neveztetik, 
valószínűleg Palesztinában szül. Szoros 
összeköttetésbe lépett Caesareában 
Pamphilusszal, a tudós origenistával, 
ezért aztán a későbbi történészek ren
desen a „Pamphilus Eusebiusaa név
vel különböztetik meg a többi Eusebi- 
ustól. A Diocletianus-féle üldözések 
elől Tyrusba. azután Egyptoraba me
nekült; itt azonban fogságba esett. 
Palesztinába visszatérve, 313. körül 
caesareai püspökké választatott. Nem
sokára ezután Nagy Konstantin csá
szár által az ariusi viszályba is bele
vonatott, de abban nagyon kétszínűén 
viselte magát. Origenesi theologiája 
az arianusokhoz vonzotta s ezért a
nicaeai zsinaton is egyre közvetítni

\

próbálta az ellentéteket, de végre is 
aláírta az Athanasius győzelmes vallás
tételét. Mh. 340. körül. „Chronikonu- 
ja, melynek első része világtörténel
met (Kr. u. 325. évig) tartalmaz, má
sodik része pedig „Canones chronici* 
ez. a. táblázat alakjában annak kivo
natát adja, századokon át nagy tekin
télyben állott. Legújabban Schöne adta 
ki ( 2  k. 1866 —75.); nélkülözhetlen 
pótléka e kiadásnak: „Eusebii cano- 
num epitome ex Dionysii Telmaha- 
rensis chronico petitaw (Siegfried és 
Gelzer kiadása 1884.). Egyháztörté
nete (legújabb kiadása 1871.-ből, né
metre is le lett fordítva 1870.) a 
nyilvános levéltárak, egyh. könyvtárak 
és magán gyűjtemények dús kiakná-
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zása, mely sok helyen az események
ben résztvevő egyének felvilágosításai
val is bővítve van. E munka kritika 
és pártatlanság tekintetében nem igen 
állja meg a helyét, de általában véve 
mégis magán viseli a hűség és hite
lesség jellegét. T íz könyvből áll s a 
kér. egyház előállásától 324. tájáig 
terjed. Folytatását maga C. E. irta 
meg teljesen pártszempontoktól uralt 
„Konstantin élete" (legújabban 1863., 
németül 1880. jelent meg) ez. művében, 
mely 4 könyvre terjed. (L. Egyháztör
ténet.) Többi történeti művei közűi 
még a Nagy Konstantinra mondott di
csőítő beszéd (335.) s a Palesztina vér
tanúiról írott értekezés (303— 310.) 
érdemel figyelmet. Művei közűi leg
gyengébbek dogmatikai és exegetikai 
művei. Becsesebb az „Onomasticon14 

(legújabb kiad. 1870.), az ószövetség
ben említett helyek jegyzéke. Kivá«r 
lóbb jelentőségű még két apológiája: 
„Praeparatio evangelica" (1843.) és 
„Demonstratio evangelica“ (1852.). 
Műveinek teljes kiadása a Migne-féle 
Patrologiae Graecae XIX—XXIV. kö
tetében. Y. ö. Stein: E. nach seinem 
Leben, Schriften und dogmatiscbenCha- 
racter (1859.); H ély : Eusébe de 
Césarée, premier historien de l’église 
(1877 ); Crivelluci: Della fede sto- 
rica di Eusebio nella vita di Constan- 
tino (1888.). és Brieger értekezését 
(Zeitschrift für Kirchengesch. 1879.)

Caesareopapia vagy caesa- 
reopapismus, az a rendszer, mely 
szerint a püspöki hivatal alá van ren
delve a világi hatalomnak. (L. Byzan- 
tinismus.) A prot. egyházban általában 
a földesúri egyházkormányzat szélső
ségét, a territoriális rendszer erősza
kos gyakorlását jelenti. T.

Caesarius (Arlesi), 1. Arlesi 
Caesarius.

Cagliarii Lucifer, a nicaeai 
álláspont védője az ariusi vitában, aki, 
mivel a milánói zsinaton (3 5 5 .) az

Athanasius kárhoztatását nem irta alá, 
száműzetett. Visszatérte után 361. An- 
tiochiába ment, ahol Athanasiusnak 
egy követőjét, Paulinus presbytert püs
pökké szentelte. Ez által a Meletius- 
féle szakadás csak erősebbé vált, 
amennyiben az antiochiaiak többsége 
ezt tekinté törvényes főpásztorának. 
Minthogy C. L. azt követelte, hogy akik 
Constantius császártól való féltőkben 
nem mertek a nicaeai orthodox elvek
hez csatlakozni, csak azon feltétel alatt 
vétessenek fel újra az egyház kötelé
kébe, ha lemondanak egyh. elöljáróik
ról, merev ellentétbe jutott addigi elv
társaival, akikkel meg is szünteté min
den, még egyházi összeköttetését is. Az 
egyház zömétől való eme visszavonulá
sában maradt haláláig, mely püspöki 
székhelyén, Cagliariban 371. követke
zett be. Sardiniában mint szentet tiszte
lik. Ellenfelei az őt követő schismatiku- 
sokat luciferianusoknak (1. e.) nevezték 
el. Száműzetésében több művet irt, a leg
terjedelmesebbet „ de sancto Athanasio. “ 
Ezeket mind kiadta Hartel a „Corpus 
seriptorum ecclesiasticorum latinorum" 
(XIY. k. 1886.)ez. gyűjteményben. Y. ö. 
Hartel: L. v. C. und sein Latéin (Archív 
für lateinische Lexikographie 1886.); 
Krüger: L. Bischof von Calaris und 
das Schisma dér Luciferianer (1886.).

Cajetanus Tamás (eredetileg 
De Vio Jakab), bibornok, szül. 1469. 
Gaötában. 1508. a Domokos-rend fő
nöke, 1517. bibornok lett. 1518. tár
gyalásokat folytatott Lutherrel. 1523. 
közepén YI. Adorján Magyarországba 
küldötte, hogy a török elleni hadjárat 
szervezésére s a reformáczió terjedé
sének megakadályozására mindent el
kövessen. Itt azonban egy évet sem 
tölthetett, az uj pápa visszahívta. Mh. 
1534. Több bibliamagyarázó művet irt, 
melyeket itt-ott kritikai szellem is 
érintett („Opera omnia“ 5 k. 1639.). 
Y. ö. Schillbach: De vita ac seriptis 
Thomae deYio Cajetani (1881.)
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Cajetanus, (szent) 1. Kajetán 
(szent).

Cajus pápát (2 8 3 .-2 9 6 .) , 
mint szentet tisztelik. Emléknapja 
ápr. 2 2 .

Calas János, prot. vértanú Tou- 
louse-ban,szül. 1698.márcz. 19. Ama 
valótlan hir folytán, hogy fiának a kath. 
hitre való áttérését meg akarván akadá
lyozni, azt megölte, a parlament ren
deletére 1762. minden behatóbb vizs
gálat nélkül kerékbe töretett. Ezt a 
törvényes gyilkosságot Voltaire „Sur la 
tolérance“ ez. művében nyilvánosságra 
hozta, mire Calast a párisi parlament 
1765. ártatlannak nyilvánítá. V. ö. 
Coquerel A .: J. C. et sa famille (II. 
kiad. 1869.); Köhler: Die Familie 
€ , (1871.)

Calasanzai József, 1. Ke
gyesrendiek.

Calatrava-rend, spanyol egyh. 
lovagrend, mely 1158. a mórok el
leni harezra szervezkedett s 1164. 
nyerte meg a pápai megerősítést. A 19. 
században inkább világi jellegűvé fej
lődött a rend, melyet 1872. a köztár
sasági kormány eltörölt, deXII. Alfonz 
két év múlva ismét életre hozott.

Calixtiimsok, 1. Husziták.
CalixtQS, pápák neve. 1. Ca- 

lixtus (217.— 222.), voltaképen Cal- 
listus, Hippolytusnak nem épen pártat
lan előadása szerint eredetileg rabszolga 
volt Rómában s valami közönséges bűn
tényért taposó malomba záratott, ké
sőbb pedig a zsinagógában általa okozott 
zavargások miatt Sardinia bányáiba 
száműzetett. Zephyrinus pápa egyh. 
méltóságokra emelte s ennek halála 
után pápa lett. Patripassianus nézetei
vel s szelidebb fegyelemtartásával ma
gára vonta egy római párt ellenszenvét, 
mely Hippolytust ellenpüspökké tévé. 
Vértanú-halála nem valószinfí. V. ö. 
a Hippolytus alatti irodalmon kivűi 
Jaffé: Regesta pontificum Romano- 
rum (II. kiad. I. k. 1885.) és Neu-

marin: Dér Römiscke Staat und die 
alig. Kirche bis auf Diocletian (I. k. 
1890.). — 11. Calixtus (1119.— 
1124.) a reimsi zsinaton kiátkozta 
V. Henrik császárt s az ez által tá
mogatott ellenpápát VIII. Gergelyt 
(1. e.). Az utóbbit 1121. foglyul 
ejtvén, a császárral 1 1 2 2 . megkö
tötte a wormsi concordatumot, mely 
az investitura fölött folytatott harcz
nak véget vetett. V. ö. Maurer: Papst
C. II. (I. r. 1886.), továbbá a Gelasi- 
us és Investitura alatt idézett műveket. 
—  III. Calixtus (1455.— 58.) a törö
kök ellen keresztes háborút indíttatott, 
sőt Scarampo bibornok vezérlete alatt 
maga is küldött egy pápai hajórajt a 
Rhodushoz s a görög szigetcsoport 
egyéb szigeteihez. Hunyady Jánosnak 
és a Kapisztrán János által vezetett ke
reszteseknek nagy diadala a törökök 
fölött Nándorfehérvárnál 1456. köz
vetve a Calixtus munkájának tekint
hető. A német püspökök, élőkön a 
mainzi érsekkel, Erbachi Detre gróífal 
felléptek a pápa ellen a konstanczi és 
bázeli zsinatok megsértése s a német 
nemzetnek a búcsú-levelekkel s tize
dekkel előidézett zsarolása miatt. A 
pápa legelkeseredettebb ellene Alfonz, 
nápolyi király volt. Midőn ez 1458. 
elhalt, a pápa nem ismerte el házassá
gon kivül született fiát, Ferrantét ná
polyi királynak s Siciliának Faron in
neni részét, mint hűbért, magának 
követelte. A nepotismust C. a legsze- 
mérraetlenebbül űzte; az egyházra kü
lönösen végzetes volt azon tette, hogy 
erkölcstelen unokaöcscsét Lanzol Rod- 
rigót, aki később mint VI. Sándor gya- 
lázta meg a pápai trónt, bibornokká 
emelte. V.ö. Gregorovius: Gesckickte 
dér Stadt Rom im Mittelalter (III. ki
ad. 7 .k. 1880.); Creighton: A history 
of the papacy (II. k. 1882.); Pas'or : 
Gesch. dér Papste seit dem Ausgang 
des Mittelalters (I. k. 1886 ). — H L  
Calixtus ellenpápa, kit Rőtszakállu
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Frigyes római hívei 1168. léptettek 
föl III. Sándorral szemben, azonban a 
császár a Yelenczében 1177. kö
tött egyezség értelmében megvonta tőle 
további támogatását. III. Sándor, mi
után C. bünbánólag esdett tőle bocsá
natot, 1178. Beneventum helytartó
jává nevezte k i ; azonban még ez év
ben mh. A.

CalixtU S György, egyike a 17. 
század legkiválóbb lutli. theologusai- 
nak, szül. 1586. decz. 14. Medelbye- 
ben (Schleswig). Helmstedtben tanult 
philosophiát és theologiát, azután négy 
évig utazott Német-, Angol- és Fran- 
cziaországban. 1614. theol. tanár lett 
Helmstedtben, hol csaknem egy fél
századon át működött. A lutli. ortlio- 
doxiával ellentétben a felekezeti válta- 
nok szelidebb felfogását sürgette; az 
öt első század összhangzó tanfogalmát 
a kér. egyházak ujm-egyesűlésé- 
nek alapjául tekintette. A bibliai irá
nyú theologiának nagy lendületet adott; 
kísérletet tett továbbá a kér. erkölcs
tannak a dogmatikától elkülönített tár
gyalására. A katholikusok a legszelle
mesebb ellenfelüknek tartották. A 
lutheránusok viszont a „De praecipuis 
religionis christianae capitibus“(l 613.) 
ez. művéért kryptopapismussal, az 
„Epitome theol. morálisw (1634.) és 
„De tolerantia reformátorunk cziműe- 
kért kryptokalvinismussal, a thorni 
colloquiumon (1645.) a lutli. és ref. 
theologusok kiegyeztetése érdekében 
kifejtett buzgalmáért (synkretismussal 
vádolták. Dogmatikai rendszerét „Epi
tome theologiaeu (1619.) ez. könyvé
ben és számos folyóiratban fejtette ki. 
Mh. 1656. márcz. 19. Y. ö. Gass: 
GeorgC. und dér Synkretismus (1846 ); 
Henke : Georg C. und seine Zeit ( 2  k. 
1 8 5 3 .- 60). Fia, C. Frigyes Ulrik 
(1622.— 1701.) szintén helmstedti 
theol. tanár, elszánt védelmezője volt 
atyja elveinek.

C alm et (olv. kálraé) Ágoston,

tudós benedekrendi, 1672. szül. Tóul- 
bán. 1698. Moyen-Moutier-ben tanítóy 
1704. Müusterben (Elzász) alperjelr 
1718. Nancyban, 1728. Senones-ban 
apát lett s mh. 1757. Párisban. 
„Dictionnaire historique et critique... 
de la bibleu (4 k. 1722. —28. ; IY. 
kiad. 1845.— 46.) ez. műve le van 
fordítva angol, holland és német nyelv
re. Nevezetes műve még; „La Sainto 
Bibié... avec un commentaire littéral 
et critiquew (23 k. 1707.— 16.), mely
ből szemelvényeket latinul Nagyszom
batban is (5 k. 1754.— 55.) adtak 
ki. Ugyanezen müvéből két kötetnyit 
magyarra fordított Szeredai Antal 
(„Szentirásbeli dolgokról való beszél
getésed 1791.). Y. ö. Guillaumei 
Nouveaux docuraents inédits sur la 
correspondance de Dóm C. (1875.).

CalovillS (Kalau) Ábrahám, 
luth. theologus, szül. 1512. ápr. 16. 
Mohrungenben. 1637. rendkívüli theol. 
tanár lett Königsbergben, 1643. Dan- 
zigba ment gimn. igazgatónak, 1650. 
wittenbergi tanár lett s ott mint püs
pök halt meg 1686. febr. 25. A 17. 
század vakbuzgó lutheránusainak re
mek képviselője. Különösen a Calixtus 
unió-törekvései ellen harczolt elkese
redve. Ennek a nyilvánulása volt az ál
tala szerzett „Consensus repetitus fidei 
vere lutheranaett (1655.). Ennél azon
ban jelentékenyebbek teljesen scholasti- 
kus szellemű munkái: Systema locorum 
tlieologicorum" (12 k. 1655— 77.); 
„História syncretisticaw (1682.) és 
,.Bibliaillustratau(4k. 1672 — 167 6 .).

Calvaireapáczák, 1617. ala
pította rendjöket Orleansi Antónia, a 
longueville-i herczeg leánya. XV. Ger
gely erősíté meg szabályzatukat, mely 
arról nevezetes, hogy egybe vannak 
benne olvasztva a szent Benedek és 
szent Ferencz utasításai.

Calvaria, 1. Kálvária. 
Camalduli apáczák, női 

rendje a camalduli remetéknek (1. e.),



akiknek negyedik majorja, Rudolf 
1086. alapítá. Ma már nem léteznek.

Camalduli remeték, (ka-
maldulisták vagy romualdinusok is), 
a benedekrendieknek egy ága, melyet 
szent Romuald alapított s amely első 
telepéről, az Arezzo melletti Caraal- 
doliról (Campus Maldoli) vette nevét. 
A C. 1072, nyerték meg a pápai 
megerősítést. Hosszú fehér kabátot, 
kerek csuklyát, scapulariuraot és sa
rukat viselnek. Gyakori böjtöléseik 
alkalmával csupán kenyér és viz volt 
táplálékuk ; a hústól teljesen el voltak 
tiltva. Nagyböjtben némelyek 40 napig 
hallgattak, alapítójok példáját követve. 
Ez ugyanis a Benedekrend szabályza
tával ellenkezőleg a világtól teljesen 
elvonuló, szemlélődő remete-életet vitte
be közéjök, úgy, hogy még egymástól 
is elzárkózva, külön házikókban lak
tak és étkeztek s egyedül imádkozni 
gyűltek össze. A camaldolii perjel volt 
a főnök, major czimmel. A negyedik 
major, Rudolf adá ki Írásban először 
rendszabályukat, mely a régi szigorú 
szokásokat némileg enyhíté. Később 
viszálkodások és szakadások támad
tak köztök. Alig hagytak fel a Mu- 
ranóban levő rendtagok 1300. a re- j 
raetéskedéssel, melyet rendes zárdái 
életre változtattak át, az observans, 
vagyis az eredeti szabályzathoz ra
gaszkodó camalduliak már is ellenök 
fordultak s lassanként öt congregatióra 
oszoltak :acamalduli, muránói (1476.), 
koronahegyi (1520.), turini (1600. 
körül) és a franczia (1635.) congre- 
gatiókra. Ezek a 17. és 18. század
ban mind nagyon népesek voltak, de 
most már csak pár helyre szorultak 
össze Olaszországban és Galicziában. 
Magyarországon három kolostoruk volt, 
melyek II. József korában szűntek 
meg. A rend történetét sokan meg
írták, igy Florentini (1579.) Lucas 
(1587.), Rctzzi (1600.), Mittarelli 
és Costadoni (1755 .—73 ).

Camerarius (Liebhard) Jo- 
achim, humanista és reformátor, szül. 
1500. ápr. 1 2 . Bambergben. Lipcsé
ben és Plrfurtban tanulmányozta a 
humanista tudományokat. Luther ta
nának megnyeretvén, 1521. Witten- 
bergbe ment, hol jó viszonyba lépett 
Melanchthonnal. 1526.-tól Nürnberg- 
ben időzött, mint az ottani főiskola 
igazgatója. 1535. tübingai, 154L. 
lipcsei egyetemi tanár lett A refor- 
máczó ügyét higgadtan, de szilár
dan védte később is több Ízben, 
mint például a naumburgi gyűlésen 
(1554.), az ágostai országgyűlésen 
(1555.) és az Osiander-féle viták al
kalmával Nürnbergben folytatott tár
gyalásokon (1556.). Mh. 1574. ápr. 
17. Müvei közűi a legkiválóbb: Nar- 
ratio de Melanchthonis ortu, totius 
vitae curriculo et morte (1566 ). Meg
írta még az Anhalti György és Hes- 
seni Eobanus életét is.

Caraeratícum beneficium,
Erdély prot. fejedelmeitől az állam- 
kincstár vagyonából egyes erdélyi és 
tiszántúli ref. egyházak és iskolák 
részére adományozott állandó jel
legű javadalmazás (termények, külö
nösen kősó), melyet a Leopoldinura 
diploma is megerősített. Mindazáltal 
alig pár évvel ezután az osztrák ura
lom elvonta a javadalmasoktól, akik
nek kérelmére Erdélyben újra folyóvá 
tétetett, de már ekkor nem termé
szetben, hanem nagyon olcsón számí- 
lott pénzértéke szerint kevéssel több, 
mint 3000 frtban. Később ezt is 
többször beszüntették s újra meg újra 
alább szállították, sőt belőle még kath. 
papok díjazására is vontak le ; a deb- 
reczeni collegium számtalan folyamo
dása daczára sem tudott hozzájutni e 
jogos követeléséhez. Az uj alkotmá
nyos korszak felderűltével az erdélyi 
kerület lépéseket tett az őt megillető 
összeg teljes visszanyerésére. Hosszas 
tárgyalások után 1881. végre 14000



írt évi átalányban egyezett ki az ál
lammal a kerület. Nemsokára ezután 
a tiszántúli kerületnek is sikerült 
évenkénti 4000 irtot főiskolája ré
szére kárpótlásul kieszközölnie. V .ö. 
Kolosvári Sándor: A „c. b .a (Érd. 
Prot. Közi. 1872.).

Camerlengo (di S. Romana 
Chiesa), la t.: camerarius =  kamarás, 
a pápai udvar ama hivatalnoka, ki a 
kincstárt gondozza s az egyh. állam 
fennállása idejében élén állott az 
igazságszolgáltatásnak, a pápai trón 
üresedése esetén pedig viszi az ideig
lenes kormányzást. Többnyire bibor- 
nokok vannak e hivatalban.

Camero Archibald, skót pré
dikátor, ki Cargillal együtt a mo
narchiának, mint az egyház megha
misítása kutforrásának eltörlését kö
veteié s az airs-mossi ütközetben 
1681. esett el. Követői, a camero- 
nianusok vagy cargilliták 1743. tü
relmet nyertek. Ezek egyedül a pres- 
byterialis rendszert tartják istentől 
rendelt alkotmányos formának.

Camisardok, franczia elne
vezése a Cevennekben lakó ref. pórok
nak, kik a király térítési dühének 
kegyetlensége által a végletekig vive, 
kivált 1702. után példátlan elszánt
sággal, de rajongó prófétai kijelenté
sek buzdítása alatt, — és nagy si
kerrel, de egyszersmind ellenfeleiknek 
fanatikus üldözésével s mészárlásával 
küzdöttek vallásszabadságukért. 1704. 
béke jött ugyan létre, egyfelől a cami
sardok vezéie Cavalier, másfelől Villars 
marsall között, de a többi camisard 
vezérek, kikCavaliert árulónak jelen
tették ki, tovább folytatták a harczot, 
habár siker nélkül. Csak 1710. ért 
véget a felkelés a lázadók kegyetlen 
bünhödésével. V. ö. Uofmann: Gesch. 
des Aufruhrs in den Sevennen (1837.); 
B r a y : The revolt of the protestants 
of the Cevennes (1870.).

Campanella Tamás, domokos-

rendi szerzetes, szül. Stilóban, 1568. 
szept. 5. Szabadelvű nyilatkozataiért 
a spanyol kormány 1599. elfogatta s 
27 évig fogságban tartotta. Később
VIII. Orbán pápának bizalmas embere 
lett. Mh. 1639. máj. 31. Párisban. 
Bölcsészeti nézetei némileg hasonlítnak 
a Cartesiuséihoz; a pápai világura
lomnak s általában a katholicismus- 
nak buzgó védője volt. V. ö. Cyprictn : 
Vita et philosophia Th. C. (1705.).

Campeggio Lőrincz, bibornok, 
szül. 1472. nov. 7. Bolognában. 1512. 
püspök, 1517. bibornok lett. Egy
házpolitikai ügyekben többször já rt 
Angol- és Németországban. Magyar- 
országon is töltött 1524. decz.-tol 
hét hónapot, melyet a reforraáczió 
elnyomására igyekezett felhasználni. 
Mh. 1539. jul. 25 Rómában.

Campello Henrik gr., Sava- 
rese-vel együtt megalapítója az „olasz 
kath. egyháznak4* Rómában, ahol 1831. 
szül. Atyja kívánságára papi pályára 
lépett s 1855. áldozárrá szentelték.
1861. kanonok lett s egy titkos tár
sulatot szervezett a kér. népet s főleg 
a római polgárságot megillető jogok 
visszaszerzésére. Ezt a pápa csakha
mar kiátkozta, Campellót pedig mint 
annak megalapítóját felszólította, hogy 
1 1  vádpontra feleljen. C. erre 1881. 
kanonoki hivataláról lemondott s el
hagyván a kath. egyházat, először a 
püspöki methodistákhoz, azután az 
amerikai episkopalisokhoz csatlakozott 
Rómában, hol meginditá aa „ll La- 
baro“ ez. lapot, melyben az ó-katho- 
licismus alapeszméit saját meggyőző
déseként fejtegeté. Savarese társasá
gában raegteremté az „olasz kath. 
egyházat44 s főleg Umbriában buzgón 
működik a kath. reformpárt érde
kében.

Cancellaria apostolica, l.
Curia Romana.

Candidatus theologiae =
lelkészjelölt. A német és holland a



maga nyelvi sajátságainak megfelelő 
alakban szintén használja e kifejezést.

Canisíus (de Hondt) Péter, 
az első német jezsuita, szül. 1521. 
Nimwegenben. 1543. lépett a jezsuita
rendbe. 1547. theol. doktorrá avatták, 
1549. ingolstadti egyetemi tanár lett, 
honnan 1552. Bécsbe ment udvari 
lelkésznek. 1556. visszament Ingol- 
stadtba, mint rendjének Németország
ban első provinczialisa. E minősé
gében kiváló szerepet játszott kora 
vallási mozgalmaiban. Nagy ered
ménynyel terjesztette rendjét és sokat 
tett a reformáczió elnyomására, kü
lönösen Kölnben, Bajorországban és 
Ausztriában. 1569. letette a provin- 
cialisságot, 1580. pedig a freiburgi 
(Svájcz) rendházba vonult, hol 1597. 
mh. Számos műve jelent meg, melyek 
közűi első sorban katechismusai érde
melnek említést: „Summa doctrinae 
christianae s. catechismus major * 
(1554.) és „Institutiones christianae 
pietatis s. parvus catechismus catholico- 
rum“ (1566.). Százakra menő kiadást 
ért mindkettő, úgy latinul, mint számos 
más nyelven. Magyarországon is sok
szor megjelentek, egészen e század 
elejéig, idegen nyelveken is, de főleg 
magyar fordításban. A kisebbiknek 
első fordítója Telegdi Miklós volt 
(1562.; többször is), utána Vásárhelyi 
Gergely következett (1599 ; többször 
is).A nagyobbik csak 1760. nyoma
tott ki magyarul először. Canisius 
1864. boldoggá avattatott. Emlék
napja ápr. 27. Életrajzát megírták; 
Rauscher (1865.), Riess (1865.), 
Marcour (1881.).

Canonica visitatio, 1. Egy-
liázlátogatás.

Canstein Károly Hildebrand 
br., a róla nevezett hallei biblia-tár
saság alapitója, szül. 1667. Linden- 
bergben. 1691. szoros viszonyba lé
pett Spenerrel és később Franckéval. 
Mh. 1719. Két munkát hagyott hátra: •

„Harmonie dér vier Evangelistenw 
(1718.) és „ Leben Spenersu, mely csak 
halála után (1729.) jelent meg. Emlékét 
azonban a nevét viselő biblia-társaság 
örökíté meg, melynek javára nagy 
összegeket adott. Ez 1712. kezdé 
meg működését s nemsokára össze
köttetésbe hozatott a Francke-féle in
tézetekkel. V. ö. Plath : K. H. Frei- 
herr von C. (1861.) és Bertram : 
Gesch. dér Cansteinschen Bibelan- 
stalt (1863.).

Canonisatio, 1. Szentté avatás.
Cantate a neve a husvét utáni 

negyedik vasárnapnak. Az ekkor éne
kelt mise bevezető szavairól (Cantate 
Domino =  énekeljetek az urnák . . . 
XCVIII. Zsolt.) kapta e nevet. T.

Canterbury-i Anselinus,
kiváló scholastikus, szül. Aostában 
1033. Bec-ben tanult Lanfranc alatt; 
1078. a bec-i kolostor apátja, 1093. 
canterbury-i érsek lett. 1097. szám
űzetett II. Vilmossal szemben tanú
sított magatartásáért s csak I. Hen
rik trónraléptével 1 1 0 0 . tért vissza, 
aki azonban a hűbéri eskü megtaga
dása miatt megfosztotta érseki mél
tóságától. A kibékülés 1106. jött 
létre s ettől fogva C. A. annyira 
bírta a király bizalmát, hogy Henrik 
egy ízben, midőn országából hosszabb 
időre távozott, kormányzóvá tette.
C. A. daczára rendkívül szigorú 
ascetai életmódjának 76 évet élt 
s 1109. ápr. 21. hunyt el. Anselmus 
nevének nem annyira a Gergely-féle 
egyházi reformok melletti állásfog
lalása, mint inkább tudományos iratai; 
a „Monologium* és „Prologium“, 
melyek a Szentháromságról, s a „Cur 
Deus homo?14, mely a Krisztus elég
tételéről értekezik, biztosították a 
fenmaradást. Az utóbbi értekezésben 
letett eszmék uralják még most is a 
katb. és prot. orthodoxia felfogását. 
Ép ily föltétien tekintélynek örven
dett egész Kantig az ontológiai bizo-



uyiték, melyszerint C. A. Istennek 
az emberi észben meglevő fogalmá
ból következtet annak valóságos léte
zésére. (L. Ckristologia és Isten) 
V. ö. Hasse: Anselm von Canterbury 
(1843. — 52., 2  k.); Sclimitz: Dér eng- 
lische Investiturstreit (1884); Rul#, 
Life and times of A. (2 k. 1882.); 
Rémusat: Saint-Anselme de C. (II. 
kiad. 1868.); Church: St. Anselme 
(II. kiad. 1888.); Ocsenyi: De theo- 
logia S. A. (1884.); Ragey: His- 
toire de St. Anselm (2 k. 1891.); 
Antal Géza: Anselmus és az onto
lógiai bizonyiték (Dunántúli Prot. 
Lap 1890.).  ̂ A.

Cailtionale, 1. Énekeskönyv.
- Cantor, 1. Éneklő-kanonok és 

Ériek vezető,
Camis (Cano) Menyhért, kath. 

dogmatikus, szül. 1509. Tarancon- 
ban Toledo mellett. A Doraokos- 
rcndbe lépvén, 1543. alcalai, 1546. 
salamancai theol. tanár, 1557. pedig 
provinciális lett. Egyike volt ama 
tekintélyeknek, akik a tridenti zsinat 
első ülésszakának a jezsuiták által 
uralt másodikétól eltérő színezetét 
megadták. A jezsuitákban az „Anti- 
krisztus előfutárátw látta C., kinek 
1559. Rómában igazolnia kellett ma
gát a protestantismus iránti állítóla
gos vonzalmáért. Csak 1 560. bekö
vetkezett halála után, 1563. jelent 
meg „Loci theologiciw ez. munkája, 
mely a katholicismus thomistikus irá
nyának főképviselője. V. ö. Caballero: 
Yida dél ill. Fray M. Cano (1871.).

Capadose, (Cappadose) Ábra
hám, holland orvos, izr. vallásban szül. 
1795.-ben. Da Costával egyidejűleg 
1822. megkeresztelkedett. Tevékeny 
részt vett abban a törekvésben, mely a 
szigorú kálvinismus uralmát Németal- 
föidön helyre akará állítni. Emléke
zetes ama buzgó működéséről is, melyet 
Matamoros, spanyol protestáns ki
szabadítása érdekében fejtett ki. Mii.

1874. Y. ö. az általa irt „Vonások a dr.
C. élettörténetébőlw ez. művet (IY. 
kiad. 1859.).

Capellanus non succedit
(lat. =  a káplán nem következik), a 
magyar prot. egyházban sokáig ural
kodott elv, melynek értelmében va
lamely lelkészi állásra a megürese- 
déskor helyben szolgáló segédlelkész 
semmi esetre se volt választható.

Capito (Köpfel) Farkas Fab- 
ricius, reformátor, szül. 1478. Ilagen- 
auban (Elzász). Br.-Freiburgban ta
nult, először orvosi, majd jogi, végül 
theologiai tudományokat. 1512. pré
post lett a bruchsali benezés-apátság- 
ban, 1515. pedig prédikátor és theol. 
tanár Bázelben. Görög és héber tanul
mányai elidegenítették a scholastiká- 
tól s minden előtt az evangélium 
buvárlásának szentelé magát. Ezután 
leginkább exegetikai előadásokat tar
tott. Luther fellépésével rokonszen
vezett, de azért 1 520. Albert mainzi vá
lasztófejedelemnek szolgálatába lépett,
1521. pedig elfogadta X. Leótól a 
szent Tamásról nevezett strassburgi 
prépostságot, melyet azonban csak 
két évvel később foglalt el. Itt végleg 
a reforraáczióhoz csatlakozott, mely
nek érdekében nagy tevékenységet 
fejtett ki. A szelidlelkü Capitónak 
nehéz küzdelmeket kellett a strass
burgi anabaptistákkal kiállania, akik
kel egy ideig, inig csak Zwingli meg 
nem inté, sok tekintetben egyet értett 
volt. 0  irta Bucerrel a „Confessio 
Tetrapolitaná“-t, segélyére volt annak 
ama fáradozásaiban is, melyek a lut
heránusok és reformátusok egyesíté
sét czélozták. A vittenbergi concor- 
dia létrehozásában jelentékeny része 
volt. Mh. 1541. uov. V. ö. Betűm 
J .F .:  C. und Bucer (1860.); Baum 
A : Magistrat und Reformation in 
Strassburg (1887.); és Usteri érteke
zését (Studien und Kritiken. 1884.)

Capitlllarék néven ama tör-
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vények ismeretesek, melyeket a frank 
birodalom részére a Karolingek és 
Merowingek az egyházi és világi nagyok
kal való megbeszélés után kiadtak s 
amelyek nagyon sok tekintetben egy
házi viszonyokra vonatkoznak. Anse- 
gisus, fontanellai apát 827. össze- 
gyüjté őket négy könyvbe. (L. Ká
non-gyűjtemény ) Közölve vannak a 
Monuraenta Germaniae Historica közt 
(1835. — 37. s újra 1883.) V. ö. 
Boretius: Die Kapitularien in Lan- 
gobardenreich (1864.) és Beitrage 
zűr Kapituíarienkritik (1874.)

Capitlllaris, 1. Káptalan.
Cappellus Lajos, francziaheb- 

raista, szül. 1585. St.-Elierben. Az 
oxfordi egyetemen tanulta a keleti 
nyelvészetet, melynek 1613. tanára 
lett Sauraurben, hol később átlépett 
a theologia tanszí kére s egyúttal lel
kész! tisztet is folytatott. Mh. 1658. 
Fő műve a ,,Critica sacrau (1650., 
majd 1775.— 86.); ezen kivűi még 
több munkát is adott ki. Szabadelvű 
nézetei nagy tetszésben részesültek s 
kutatásai uj korszak alapjául szol
gáltak az ószövetségi kritika terén. 
V. ö. Sclmedermann: Die Kontro- 
verse des L. C. mit den Buxtor- 
fen (1879).

C ap u tiu m , 1. Csuklya.
Cara cognatio, 1. Péter szék

foglalása.
Caraccioli Galeazzo, vicoi őr

gróf, olasz reformátor, szül. 1517. 
Miután a De Yaldez-zel való érint
kezés és a Vermigli Martyr Péter 
prédikácziói által megnyeretett a re- 
formácziónak, hogy a fenyegető ül
dözést kikerülje, 1551. Genfbe me
nekült. Eredménytelen volt családjának 
és nagybátyjának, IV. Pál pápának 
valamennyi kísérlete, hogy Olaszor
szágba és a kath. egyházba vissza
térítsék. Haláláig (1586.) dísze és 
oszlopa volt a genfi olasz egyháznak.

Cardinalis, l. Bibomok.

Cargilliták, l. Camero.
Carnesechi Péter, olasz vér

tanú a reformáczió korában, szül. 
1509. körűi Florenczben. Ifjúkori 
barátja, VII. Kelemen pápai titkárrá 
és protonotáriussá nevezte ki s ez ál
lásában igen nagy befolyással birt. 
E pápa halála után elhagyá C. Rómát 
s 1540. a De Valdez körébe jutott. 
Noha ez csakhamar megnyerte a hit 
általi megigazulás tanának, a kath. 
egyháztól elszakadni mégsem akart. 
Velenczében, hol 1542.— 45. idő
zött, belemélyedt a Luther műveibe. 
Nemsokára figyelmessé lett rá az in̂ * 
quisitio is, III. Pál pedig 1546. sa
ját itélőszéke elé hívta. Öt évet Fran- 
cziaországban töltvén, 1552. huza
mosabb időre Páduába ment Hosszas 
zaklatás és meg-raegujuló inquisitori 
eljárás után 1567. okt. 3 Rómábau 
lefejeztetett, hulláját aztán elégették. 
V. ö. W itte : Pietro C. (1883.)

Carolina resolutio, III. Ká-
rolynak 1731. márcz. 21. kiadott s 
a magyar prot. egyházi viszonyokat 
rendező határozata, melynek intéz
kedései a jobbára csak akatholiku- 
soknak nevezett protestánsok törvé
nyes jogait csaknem teljesen meg
semmisítették, a prot. egyházat pedig 
fejlődése összes feltételeitől megfosz
tották. A protestánsok mindent meg
kísértettek a rendelet hátrányos intéz
kedéseinek megváltoztatására, de ez 
csak szerfelett parányi részben sike
rűit nekik. Minthogy a rendelet meg
engedte superintendensek választását, 
de számuk meghatározását további 
királyi engedély számára tartotta fenn : 
a protestánsok megújított kérelmére 
1734. okt. 20. csakugyan kiadatott 
a második Carolina resolutio, mely 
úgy az ág., mint a helv. hitv. evan
gélikusokat négy-négy superintendens 
választására hatalmazta fel. Ennek 
alapján történt a magyarországi prot. 
egyház ama rendezkedése mely nagy
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részben még most is érvényben vau. 
Az első resolutiót közli R ibin i: Me- 
morabilia eccl. aug. conf. in Hun
gária, II. k. 249. 1. és Kuzmánif: 
Urkundenbuch zum öst.-evang. Kir- 
chenrecht, 133. 1., — németül Bau- 
hofer : Gesch. dér. ev. Kirche in 
Ungarn, 365. 1 . ,— magyarul Csuthy 
Zsigmondi Magyar.prot. egyháztörté
net 1711.— 1782., 97. 1.; a máso
dik resolutiót latinul szintén Ribini 
(II. k. 311. 1.), magyarul pedig szin
tén Csuthy (110. 1.).

Carolini libri, Nagy Károly 
császár parancsára szerkesztett négy 
könyv, melyekben a II. nicaeai zsi
natnak I. Adorján pápától előterjesz
tett aktái és a képtiszteletről szóló 
tételek czáfoltattak meg. A frank
furti zsinat 794. helyeselte a bennök 
kifejtett nézeteket. A katholikus tu
dósok kétségbe vonják ugyan a C. 1. 
hitelességét, de abban kételkedni 
nem lehet. Y. ö. Floss: De su- 
specta librorum Carolinorum . . .  fide 
(1860.); Hefele: Konziliengesch. (3 k.
1877.) (L. Alkuin és Képtisztelet.) R.

Carpenter Estiin József, an
gol unit. theologus, szül. 1844. Theo- 
logiát Londonban tanult, hol 1866. 
magister artium lett. Ez évben Clif- 
tonba, 1869. Leedsbe ment pap
nak, majd 1875. Londonban tanári 
állást foglalt el a Manchester New 
College theol. akadémián, mely 1889. 
Oxfordba lett áthelyezve. Folyóira
tokban megjelent számos értekezésén 
kivűl több önálló művet adott ki, 
melyek közűi legjelesebbek: Palesz
tina a Jézus korában (1884., ma
gyarra ford. Derzsi Károly 1888.) 
és The First three Gospels, their 
Origin and Relations (1890.). An
golra fordította 1877. Tielének „A 
vallás-történet alapvonalai“ ez. mun
káját.

Carpzov, egy spanyol eredetű 
német család neve, melynek tagjai a

jogi és theol. tudományokban több 
ágon keresztül kitűntek. 1 . János 
Benedek, szül. 1607. Rochlitzban, 
mh. mint lipcsei theol. tanár 1657. 
„Isagoge in libros ecclesiarum Lut- 
keranarura symbolicos“ ez. munkájával 
megalapítá a symbolica tudományát. —
2 . János Benedek, az előbbi fia, szül. 
1639. Lipcsében. 1668 a keleti nyel
veknek, 1684. a theologiának lett 
tanára u. o. s 1699. halt meg. A 
pietisták elleni küzdelméről neveze
tes. — 3 . Sámuel Benedek, az előbbi 
testvére, szül. 1647. Lipcsében. 1674. 
drezdai udvari prédikátor, 1692. u. o. 
főprédikátor lett(orth.utódja Spener- 
nek). Mh. 1707. — 4. János Gottlob, 
az előbbi fia, családjából a legjelesebb 
theologus, szül. 1679. Drezdában. 
1719. a keleti nyelvek tanára lett Lip
csében, 1730. pedig superintendens 
Lübeckben, hol 1767. ápr. 7. halt meg. 
Mint az ihletés tanának hive, Simon 
Richard és Clericus ellen irta köv. 
műveit: „Introductio in libros cano- 
nicos bibliorum Veteris Testamenti 
omnes“ (1714.— 21.) és „Critica 
sacra Veteris Testamentitt (1728.). — 
5 . János Benedek, a 2 . számúnak 
unokája, szül. 1720. Lipcsében, hol 
1747. bölcsészettanár lett. 1748. a 
görögnyelv, 1749. a theologia tan
székét foglalta elHelmstedtben. 1759. 
a königslutteri apátságot nyerte meg 
s mh. 1803., miután elődeitől át
öröklött orthodoxiáját és nyelvtudo
mányát a jelen századba is áthozá.

Carranza Bertalan,toledói ér
sek, szül. 1503. Navarrában. Mint 
dominikánus Valladolidban theol. tanár 
lett. 1545. es 1551. V. Károly kö
vetül küldé a tridenti zsinatra. Fü- 
löpöt, a spanyol infanst Angliába 
kisérvén, ott ennek és feleségének, a 
vérszomjas Máriának segítségére volt 
a protestánsok üldözésében. Ezért 
1558. a toledói érsekséggel jutal
maztatott, de arra a hírre, hogy a
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haldokló V. Károlynak a kath. hittől 
való állítólagos elszakadását ő vitte 
ki, Valdes főinquisitor eretnekséggel 
vádolta, mit 1558. kiadott katechis- 
musában vélt fölfedezni. Részint Spa
nyolországban, részint Rómában kiál
lott 17 évi fogsága után 1576. eskü
vel kellett megtagadnia 16 luth. irányú 
tételét. Kevéssel ezután mh. Rómában. 
Y. ö. Langwitz: Barthol. C. (1870.).

Cartesius (Descartes) René, 
híres franczia bölcsész, szül. 1596. 
márcz. 31. La-Iíaye-ben. Egy ideig 
katonáskodott, azután Németalföldön 
élt visszavonulva. Krisztina, svéd ki
rálynő által Stockholmba hivatván, 
ott halt meg 1650. febr. 11. Bölcsé
szeti rendszere a kétkedésből indult 
ki, de az egyházi tant mégsem támadta 
meg. Mindamellett a scholasticismus- 
hoz ragaszkodó theologusok, úgy kath., 
mint prot. részről hevesen megtámad
ták. Nézetei azonban ennek daczára 
óriási hatást tettek s a theologiai gon
dolkozás átalakítására lényegesen be
folytak.

Casalei Ubertino, az elvilá- 
giasodott pápaság elleni ferenczrendi 
ellenzék vezetője(1035.), aki szerint 
a romlott pápaság már a Jelenések 
könyvének állatában meg volt jöven
dölve. Arra a kérdésre, hogy Krisz
tusnak és az apostoloknak volt-e va
gyonuk, XXII. Jánosnak úgy felelt, 
hogy igenis volt közös vagyonuk, 
melyet Judás kezelt, de semmi feles
leges pénzök nem volt s mint egye
sek, teljesen vagyontalanok voltak. 
(L. Ferenczrendiek és XXII. János.) R.

Caspari Károly Pál, norvé- 
giai luth. exegeta és egyháztörténész, 
izr. vallásunak szül. 1814. Dessau- 
ban (Németország). Tanult Lipcsében 
és Berlinben (1834.— 41.), 1838. ki
keresztelkedett. 1847. Christianiába7
ment, hol 1857. theol. tanárrá nevez
tetett ki. Hírnevét, mint orientalista 
„ Gramraatica arabicá u -jával (1844. —

184. III. kiad. 1876.), mint ószöv. 
exegeta az Abdiás profécziájára írott 
magyarázataival (1842.) és több újabb 
művével, mint dogmatörténész főleg 
az apostoli hitformára vonatkozó dol
gozataival alapította meg. 1857. óta 
szerkeszti a „Theologisk Tidsskrift 
fór den evangelisk-lutherske Kirke i 
Norgeu ez. folyóiratot. 1887. mások 
társaságában kiadta az ószövetség uj 
norvég fordítását.

Cassander György, a k a to 
likusok és protestánsok közti unió kath. 
hive, 1513. szül. Brügge környékén. 
1549. Kölnben neki adta magát a két 
egyház közötti vitás kérdések tanul
mányozásának. Több munkát irt az 
újra egyesülés érdekében, amelyek 
mind az Indexbe kerültek, noha mind
össze az úrvacsorájának két szin alatti 
osztásában és a papok házasságát 
illetőleg akart tényleges engedmé
nyeket adni a protestánsoknak. Mh.
1566. Y. ö. Friederich: G. Cassandri 
vita et theologia (1855.); Birk : 
C.-s Ideen über die Wiedervereini- 
gung (1876.).

Cassianus János (marseille-i), 
a semipelagianismus tulajdonképeni 
megalapítója, szül. 360 körül. Ifjú 
korában az asceták közé állt s 390.— 
397. közt bejárta a thebai és sceti 
pusztákat. Később Chrysostomus kons- 
tántinápolyi püspökhöz ment, ki őt 
diakónussá szentelte. Midőn pedig párt
fogója száműzetett, Rómába és 415. 
Marseillebe vonult. Provenceban ő 
alapította meg a zárdaéletet a Pacho- 
mius szelídített szabályai szerint, me
lyeket „De institutis Coenobiorum“ és 
„Collationes patrum Sceticorum* ez. 
munkáiban fejtett ki. Más műveiben 
mint a semipelagianusok pártfogója 
és a nestorianusok ellensége lépett fel. 
Mh.432. (448.) körül. Műveitlegjobban 
kiadták Gazaeus (1616.3 k.) és Petsche- 
nig (1886. —88. 2 k.)Y. ö. Wiggers: 
De J. C. (1824.) és Yersuch einer
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pragm. Darstellung des Augustinisraus 
u. Pelagianismus. (1833.) R.

Cassiodorius Magnus Aure- 
lius Senator, tudós szerzetes és állam
férfi, szül. 477 körül Bruttiában. Mint 
Theoderich keleti gót királynak és 
utódának minisztere, igyekezett hon- 
fiai és a hóditók közt a kiegyenlí
tést előkészíteni, ezért irt 12 kötet
ben „gót történeteketu s egy Theo- 
dericliet dicsőitő Krónikát Witiza 
király bukása után (540.) az általa 
alapított vivariumi zárdába vonult, 
hol 93 éves korában (570— 75. kö
rül) bekövetkezett haláláig szerzete
seit a tudományos foglalkozásokhoz 
szoktatta. A zárdában irt művei kö
zött legkeresettebb volt a középkor
ban a História Ecclesiastica Tripartita. 
Y. ö. Thorbecke : C. Senator (1867.); 
F ra n z : M. A. C. S. (1872.) R.

í'astellio (Cháteillon) Sebes
tyén, humanista theologus, szül. 1515.- 
ben. Kálvin ajánlatára, kivel 1540. 
Strassburgban ismerkedett meg, a köv. 
évben a genfi iskola igazgatójának hiv- 
ták meg. Azzal, hogy az énekek 
énekét szerelmi költeménynek nyil- 
vánitá, összeütközésbe jutott a kál
vini rendszer merev hitkényszerével, 
miért is 1544. Bázelbe menekült, 
hol 1551. kiadá ügyes latin biblia- 
fordítását s 1553. a görög nyelvta
nára lett Mh. 1563. decz. 23. „Dia
lógomra libri IV.u ez. művét néhány
szor Magyarországon is kiadták egészen 
a múlt század végéig; továbbá Bél 
Mátyás (1. e.) több, kivált biblia
magyarázati művét szintén újra közre 
bocsátotta. Y. ö. Mahly : Sebastian C. 
(1862.); Broussoux: Séb. Castellion, 
sa vie, ses oeuvres (1867.).

Castelnaui Péter, 1. Al-
bigensek.

Castigatio a neve az önkin- 
zásnak, melylyel egyesek, főleg a kö
zépkorban, az érzékiséget akarták ma
gokban megölni. T.

Casualia néven neveztetnek 
egyházi nyelven a lelkészi hivatalnál 
alkalmilag előfordulni szokott végezni 
valók, minők a keresztelés, esketés, 
temetés. T.

Casualisnuis (uj-latin) a böl
csészeiben ama nézet, mely szerint a 
világ jelen alakja tisztán az esetle
gesség műve. A casualismus képvise
lői az ókorban az atomisták s külö
nösen Epikurus, kinek nézeteit ismét
lik az újkor materialista irói. Ellentéte 
a teleologia, a czélosság tana, mely a 
természeti erők munkájában is bizo
nyos czélosságot lát. A.

Casuistika (uj-latin), az er
kölcstannak azon része, mely az élet
viszonyok bizonyos alakulásai közt, 
különösen a kötelességek összeütkö
zésénél, a bűnösség s annak fokoza
tai felett dönt s a lelkiismeret meg
nyugtatására szolgál. A casuistikának 
kiképzésére az ó-keresztyén egyház
ban egyre nagyobb és uagyobb mér
veket öltő bünbánat és gyónás szol
gált s első, alapjait némelyik egyházi 
atyánál, majd később aP poenitenti- 
alis könyvekben látjuk, melyekben a 
valóságos és lehető bűnök felsorolva, 
osztályozva voltak s egyben hozzájok 
volt csatolva a rájok szabandó egy
házi büntetés is. A fülbegyónás zsi- 
natilag történt elrendelése (1215.) az 
erkölcstan ezen irányú fejlődésének 
még nagyobb lökést adott, amennyi
ben a 13. században találkozunk 
az első valódi casuistikus művel, 
Pennafortei Rairaund „Summa de ca- 
sibus poenitentialibusw-ával, melynek 
czíraéről a casuistika tanítói surnmis- 
táknak neveztettek. A casuistika to
vább fejlesztésében a dominikánusok
nak s a jezsuitáknak jutott a legki
válóbb, erkölcsi szempontból azonban 
szomorú szerep. A probabilismus (1. e.), 
mely az erkölcsi fogalmak teljes meg
döntésére vezet, a casuistikában s a 

I casuistikus íróknak az egyes bűnök-
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ről nyilvánított különböző felfogásá
ban találja alapját. A reformált egy
házak első időkben az erkölcstant 
nem tárgyalták casuistikus alapokon, 
azonban már 1560 körül itt is meg
kezdték némelyek, de világos tilta
kozással a casuistika régi módja ellen.
A 18. században ez is teljesen meg
szűnik, mig a római egyházban az 
erkölcstan jelenleg is jó részt casu
istikus modorban tárgyalta tik. A.

Casula, 1. Öltözet (Lelkészi.). 
Casus reservati, a pápának 

vagy püspököknek fentartott fölmen
tési esetek. A pápaiak, melyeket az 
„In coena Dominiw (1. e.) bulla so
rol fel, többnyire olyan halálos bű
nökre vonatkoznak, melyek excom- 
municatiót vonnak magok után. A 
tridenti zsinat állapítá meg azt a tant, 
hogy a pápák „pro supreraa potes- 
tate in ecclesia universa tradita cau- 
sas aliquas criminum graviorestt ma
goknak fentarthatnak. Ezek közűi 
némelyiket az ötödéves felhatalmazá
sok át szokták utalni a püspökök 
hatáskörébe. A püspököknek fentar
tott esetek egyházmegyénként külön
bözők, s a fölmentési jogot némelyikre 
nézve át is szokták ruházni a püspö
kök az esperesekre. Ám a casus re
servati minden fajára érvényes az az 
alaptétel, hogy „in articulo mortis 
nulla est reservatio.“ A reforraáczió 
ezeknek is azonnal ellene nyilatko
zott; Luther már ,,A német nemzet 
keresztyén nemességéhez1 ‘ intézett mű- ! 
vében elveté őket*

Catenae ecclesiae vagy pa-
trum, 1. Exegetikai gyűjtemények.

Cella, (lat. =  kamara, szo- 
bácska), különösen az egyes szerze
tesek elkülönített lakóhelye.

Celsus’, a keresztyénségnek 
legrégibb irodalmi ellenfele, platói 
bölcsész és Lucianus barátja, 178. 
körűi az „Igaz szó“-t irá a keresz
tyének ellen, melynek tartalma az

Origenes czáfoló művéből ismeretes. 
Szövegének megállapítását megkísér
tették: Keim (1873.) és Anbé( 1878.). 
V. ö. Pélagaud: Etűdé surC. (1878.); 
Schulz (Studienund Kritiken 1884.); 
Fűnk (Theol. Quartalschrift 1886.).

Centuriák (Magdeburgi), 1. 
Egyháztörténet.

CerillthüS (Kerinthos), az 
első ismeretes kér. gnostikus, az 
ephesusi Jánosnak ifjabb kortársa, ki 
a nem egészen egyező adatok szerint 
az ezeréves országot, a megtisztított 
mosaismusnak a keresztyénséghez való 
hasonlóságát, a legfőbb istennek a 
teremtőtől különböző voltát s végül 
azt tanította, hogy az ember-Jézus- 
sal csak a keresztségben egyesült az 
isteni szellem.

Cesarini Julián, bibornok, 
szül. 1398. Rómában. V. Márton 
pápa 1426. mint új bibornokot Cseh
országba küldé, hogy a husziták el
len működjék, majd 1431. a bázeli 
zsinaton képviseltette vele magát. 
Ugyanezen évben Ferrarában a keleti 
egyház híveivel vitatkozott. A bázeli 
zsinaton 1439. azt az Ígéretet tette 
I. Ulászló magyar királynak, hogy 
ha a Jenő pápa hive lesz, kibékíti 
Erzsébettel, az Albert király özve
gyével, ami aztán sikerűit is. Ettől 
fogva Magyarországon tartózkodván, 
az országnak minden ügyébe bele
avatkozott. Ő vette reá Ulászlót, hogy 
a törökkel 1444. aug.-ban kötött bé
két megszegje. Az ekkor kezdett 
hadjáratnak nov. 10. a szerencsétlen 
kimenetelű várnai ütközet vetett vé
get, melyben C. is életét veszté. V. 
ö. Fraknói Vilmosnak róla írott 
életrajzát és Vaszary Kolos „A vár
nai csata“ ez. munkáját.

Cesenai Mihály, a ferencz- 
rendiek generálisa, szül. Cesenában 
(Romagna), ifjúsága kezdetén a Fe- 
renezrendbe lépett, Párisban^ theolo- 
giát tanult s rendtársainak Nápoly-
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bán 1316. tartott gyűlésén főnöknek 
választatott meg. Mint ilyen, a rend 
kebelében keletkezett vitákban az u. 
n. közösség-testvéreknek (fratres de 
coramunitate) pártján volt s XXII. 
Jánostól is pártoltatva, erőteljesen 
járt el az u. n. spiritualistákkal szem
ben. Nemsokára azonban ellentétbe 
jött a pápával azon vita alkalmából, 
mely a ferenczesek és domokosrendiek 
közt azon kérdés felett fejlett ki, volt-e 
Krisztusnak és az apostoloknak egyé
nenként vagy összeségben vagyonuk, 
mely kérdésre a ferenczesek nemmel, 
a domokosrendiek igennel feleltek. 
Ámbár II. Miklós pápa még 1279. 
„Exiit qui seminat" ez. decretalejá- 
ban a ferenczesek álláspontját helye
selte, s ez által a vitát ezek javára 
bezárta, XXII. János vele ellentét
ben 1322. kiadott „Quianonnunquam* 
bullájában ismét vitathatónak nyilvá
nította a kérdést. Erre C. M. Peru- 
giában rendi nagy gyűlést tartott, 
mely kétségbe vonta XXII. János azon 
jogát, hogy elődjének rendelkezését 
egyszerűen megszüntesse; egyúttal 
Krisztus és az apostolok teljes sze
génységét vitatta. Erre a pápa „Cura 
inter nonnullosw ez. 1323. nov. 12. 
kiadott bullájában a perugiai nagy 
gyűlés nézetét eretnekségnek nyilvá
nította, a rendfőnököt pedig Avi- 
gnonba idézte. C. M. jobbnak látta 
menekülni s két rendtársával (Occam 
és Bonagratia) együtt Bajor Lajos 
császárhoz Pizába futott A pápa 
csakugyan kiátkozta és letette, mi ellen 
C. M. az egyetemes zsinathoz föleb- 
bezett. Rendje hütlenül elhagyta, uj 
generálist választott. C. M. ettől kezdve 
egészen 1343. nov. 29. bekövetke
zett haláláig Bajor Lajos védelme 
alatt Münchenben élt, folyton protes
tálva letétele ellen s nézete mellett 
állhatatosan megmaradva. Hogy ha
lálos ágyán bünbánólag visszavonta 
volna a pápa ellen intézett táma

dásait, egyszerűen koholmány. Y. ö. 
Marcournak, Hiezlernek, Müllernek 
és Pregernek a XXII. János alatt 
felsorolt művein kivül: Gudenatz :
M. v. C. (1876.) R.

Chalcedoni hitvallás (lat.
Symbolum Chalcedonense), a Bithy- 
niában, Chalcedonban 451. több mint 
600 püspök részvételével tartott ne
gyedik közönséges zsinatnak a nes- 
teriano-eutyehianus viszály megszün
tetése végett szerkesztett hitvallása, 
mely egyfelől a 433. évi ephesusi unio- 
syrabolumon, másfelől I. Leó (1. e.) 
római püspöknek Flavianus (1. e.) pat- 
riárchához 448. intézett levelén alap
szik s épen úgy, mint a nicaeai hit
vallás, a hit titkának eszméje alatt 
két egymásnak ellenmondó meghatá
rozást helyez egymás mellé : Krisztus 
két természetének egy személyben való 
legszorosabb összeköttetését egyfelől, 
a két természet elkülönített, össze 
nem vegyített életét másfelől. Y. ö. 
Hefele: Konziliengeschichte (2. köt. 
II. kiad. 1875.) R.

Chald keresztyének, 1. Nes- 
torianusok és Tamás.

Chaldaea, ősrégi ország. „Kal- 
ditt voltak assyr-nyelven, „Chászdima 
héberül a Babylon lakói, főleg az 
Eufrátes déli partvidékén levők, kik 
valamennyi régi népnél behatóbban 
foglalkoztak & csillagvizsgálással. Jó- 
részben tőlök vették astronomiai is
mereteiket a görögök is. Már a Dá
niel könyve is egy tudós osztály tag
jait érti chaldaeusok alatt, és pedig 
Babylon astronomusait s astrologusait; 
a római korszakban aztán az ezen 
tudományukból- élő vándor-chaldaeu- 
sokról az összes csillagjósokat clial- 
daeusoknak nevezték.

Chalmers (olv. csámersz.) Ta
más, hires angol theologus és egyli. 
szónok, a skót szabad presbyteri egy
ház megalapítója, szül. 1780. márcz. 
17. Anstrutherben; St.-Andrewsben

i
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tanulta 1795. —1798. a tkeologiát 
és egyéb tudományokat. 1803.-tól 
kilmanyi, 1815.-től glasgowi lelkész 
volt. 1823. az erkölcs-bölcsészet ta
nára lett Íát.-Andrewsben, 1828. pe
dig a tlieologiáé Edinburgben. Előbbi 
rationalis álláspontjáról 1810. supra- 
naturalisra tért át, nyelvezet és tar
talom tekintetében egyiránt kitűnő 
prédikácziói azonban nem dogmati
kus, hanem morális jellegűek voltak. 
Sikeresen fáradozott az egyh. diako- 
nusság kiképzése és életbeléptetése 
körül s a glasgowi János-egyházban 
szervezte a szegények ápolását. Az ő 
buzdítására szaporították 1834. az 
egyházakat mintegy kétszázzal. A 
franczia akadémia levelező tagjává 
választá, az oxfordi egyetem pedig 
jog-doktorrá nevezte ki. Midőn 1843. 
másokkal együtt kilépett az állami 
egyházból, megalapító a skót szabad 
egyházat, melynek első gyűlésén ő 
elnökölt s mint annak első papja, 
nagy tevékenységet fejtett ki szer
vezésében. Mh. 1847. máj. 31. Volta- 
képen C. alapította az „Evangélikus 
szövetséged is. Művei 25 kötetben 
vannak kiadva, újabban 1849. Hát
rahagyott dolgozatai ezen kivfíl 9 
kötetre terjednek. Életrajzát megír
ták : Hanna (1850.), Ramsay (III. 
kiad. 1866.), Todds (1870.), Watson 
(1881.) és Fraser (1881.). (L. Skót 
egyház).

Clialnpka János, ev. lelkész, 
szül. 1791. okt. 28. Felső-Micsiuyén.
1816. a jénai egyetemre ment, honnan 
visszatérve 1818. késmárki tanár,
1824. breznóbányai lelkész lett. Ké
sőbb esperes és kevés ideig superin- 
tendens-helyettes is volt. Mh. 1871. 
jul. 15. Sokoldalú irói működését 
több nyelven folytatta. Leginkább sa- 
tyrikus színműveivel vívott ki magá
nak hirt, de egyh. téren is sikeresen 
működött. Ez irányú művei: 1. Duo- 
decira orationes scholasticae. Leu-

tschoviae, 1826. 2. Schreiben des Grá
fén Cári Zay an die Professoren zu 
Leutschau Lipcse, 1841. (Névn.)3. 
Szent beszédek (Tótul). U. o. 1847.

Chamier (olv. sámjé) Dániel, 
franczia ref. theologus, szül. 1565. 
s 1612. montaubani tanár és lel
kész lett Mh. 1621. e város ostro
ma alkalmával. Mint egyházának el
szánt védője, a legtöbb nemzeti zsi
naton ő elnökölt. Munkái leginkább 
polemikus irányúak s közűlök leg
kiválóbbak : Panstratiae catholicae 
(1626.) és Corpus theologicum (1653.) 
V .ö .R ead : D. C. (1858.).

Champeaux (olv. sámpó) 
Vilmos, scholastikus, szül. 1070. kö
rül, tanult Párisban, majd Compiégne- 
ben Roscellinus alatt, kinek nominalisti- 
kus irányát azonban nem követte. 
Majd Párisban lett tanító s itt, mint 
realista, híres tanítványával Abaelard- 
dal ellentétbe jött. Később St.-Victorba 
vonult, 1113. chálons-sur-marnei püs
pök lett. Mh. 1121. V. ö. Michaud: 
Gu. d. C. et les écoles de Paris au 
XII. siécle (2. kiad. 1868.). R.

Channing (olv. csenning) Ellery 
Vilmos, amerikai iró, az „unitáriu
sok apostola*, szül. 1780. ápr. 7. 
Newportban. Előbb orvosi tudomá
nyokat tanulmányozott, azután theo- 
logiára lépett s 1803. bostoni prédi
kátor, idő folytán pedig az unitarismus 
elismert vezére lett. Szellemének ki- 
válólag erkölcsi iránya volt s mun
kássága körébe hazájának minden tár
sadalmi és vallási baját felöleié; kü
lönösen a rabszolgaság ellen küzdött 
hatalmasan. Nagybecsű és sikeres mű
ködésének 1842. okt. 2. vetett véget 
a halál. Az északamerikai és angol 
unitáriusok 1880. nagy ünepélyessé- 
gek közt ülték meg születése százéves 
emlékünnepét. A theologusokra való 
befolyása Magyarországot is körébe 
vonta, hol tisztelői közé nemcsak unit., 
hanem egyéb prot. egyházi férfiak is
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sokan tartoznak. Müveinek egy része 
több nyelven megjelent, igy „Váloga
tott muveitt (6 k. 1870.— 1874.) ez. 
alatt magyarul is. Önéletrajza „Memoir 
of W. E. C.u (uj kiad. 1876.) czimmel 
jelent meg; ennek kivonata a Channing 
V. H. műve: Life ofW. E. C, (1880.). 
Megírták még életrajzát: Lavollée 
francziául (1876.) és Brooks angolul 
(1880.). A Kér. Magvető és Unitárius 
Közlöny több Ízben közölt reá vonat
kozó czikkeket. V. ö. „Válogatott mü
vei “ elébe Kriza Jánostól irt élet
rajzát és Szász Károly: C. E. W. 
(Sárospataki Fűzetek 1863.).

Chantal (deFremiot) Johanna 
Francziska, a Sarlós Boldogasszony 
rendjének megalapítója, szül. 1572. 
Dijonbao. Férjének 1604. történt meg
gyilkoltatása után 1610. Salesi szent 
Ferencz ösztönzésére Annecyben a ne
vezett rendet szervezte. Mh. 1-641. 
XIV. Benedek 1751. boldoggá, XIII. 
Kelemen pedig 1767. szentté avatta. 
Neve napja aug. 21. V. Ö. Bougaud 
(IX. kiad. 1879.) és De Menthon 
grófnő (1878.) által irt életrajzait.

Chaos(gör., voltaképen=mély- 
ség) szó jelzi a régiek kosmogoniá- 
jában az alakulására váró anyagot, 
a dolgok ős állapotát, mi a biblia 
tohuvaboku-jának (I. Móz I. 2. „kiet
len és puszta“) felel meg.

Character indelebilis a
róm.kath. egyház tana szeriut némely 
szentségnek, nevezetesen a kereszt- 
ségnek, bérmálásnak és pupszentelés- 
nek hatása az emberi lélekre. E szent
ségek ugyanis nemcsak a bűn által 
előidézett fogyatkozásokat szüntetik 
meg, hanem egyúttal képesitik is a 
lelket a valódi kér. istentiszteletre. 
Amaz közös tulajdona valamennyi szent
ségnek, emez csak az említett három
nak. A keresztség Aquinói Tamás 
szerint a többi szentségekhez vezető 
ajtó, a bérmálásnak hatása a kereszt
se" kegyelemajándékának növelése,
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tehát attól csak fokozatilag külön
böző, a papszentelés pedig jogot ad 
a többi szentségek kiszolgáltatására. 
Ha pedig valaki valamire képesítte- 
tik, azt megszokták jelölni, mint péld. 
a katonát ellátják katonai jelvények
kel. Épen igy azok, akik az említett 
három szentség által az Isten szol
gálatára avattatnak fel, egy szellemi 
jegy (character spirituális) által je
gyeztetnek meg, mely mivel a Krisztus 
papságában való részvételre jogosít, 
a Krisztus papsága pedig örök, a lé
lekre kitörülhetetlenül van bevésve. A.

* * i

Charron Péter, kitűnő franczia 
egyh. szónok és iró, szül. 1541. Pá- 
risban. Először ügyvéd volt, majd 
papi pályára lépvén, nagy hírnevet 
szerzett a protestánsok elleni po
lémiáival és prédikáozióival. Mint 
Margit királyné udvari prédikátora 
halt meg 1603. „Traité des trois 
vérités“ (1594.) czimü könyvében 
a kér. s különösen a róm. kath. val
lás igazságát iparkodott kimutatni; 
„Traité de la sagesseu (1601.) ez. 
művéért némelyek — kivált egy Ga- 
resse nevű jezsuita — atkeismussal 
vádolták.

Chartresi (olv. sártri) Fül-
bért, az első scholastikusok egyike, 
szül. 952. s 962. közt a laoni megyében. 
Rheimsban Gerbert (1. II. Sylvester) 
tanítványa lett, később diakónus, majd 
tanító Chartresben, s iskoláját oly 
nagy hírre emelte, hogy Angliából,. 
Német- és Olaszországból is.sereglet
tek a tanítványok a „franczia Sok- 
rateshez.u Mint chartresi püspök 
(1006.-tól) is folytatta a tanítást s 
hallgatóit hűségre intette az atyák 
tanítása iránt. Kora politikai zavarai 
miatt sokat szenvedett. Határozottan 
ellene volt annak, hogy a fejedelmek 
az egyházi javakat laikusoknak ado
mányozzák. Mh. 1028. Műveinek, 
melyek Francziaország egyháztörté-
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nelmére rendkívül becsesek, legjobb 
kiadása Migne-nél (Patrologiae latinae 
CXLI. k.) van. V. ö. Werner: Ger- 
bert von Aurillac, die Kirche und 
Wissenschaft seiner Zeit (1878.); 
P fister : De Fulberti Carnotensis epis- 
copi vita et operibus (1885.). R.

Cliartresi (olv. sártri)Iyo , a
franczia egyház jeles kanonistája és fő
papja, szül. 1040. körül. Párisban böl
csészetet, a bec-i zárdában Lan franc 
alatt theologiát tanult, majd kanonok, 
1090. pedig cliartresi püspök lett. Mi
vel I. Fülöp franczia királynak nejétől 
Bertától való elválását nem helyeselte, 
felségsértési perbe fogatott ; ezért a 
pápa a királyt kiátkozta. Nem kisebb 
bátorsággal lépett fel C. I. a pápa
ság ellen, melynek hibáit és tulhaj- 
tásait erősen ostromolta. Az investi- 
tura (1. e.) kérdésében közvetítő ál
lást foglalt el. Mh. 1116. vagy 1117. 
decz. 23. Két kánonjogi munkája van : 
„Decretum* és „Pannormia“. Nagy 
kortörténeti fontosságú a 287 fen
nmaradt levele. Összes műveit, aPannor- 
mia kivételével, kiadta Souchet (1647.) 
s ezen kiadás alapján Migne (Patr. 
Lat. CLVII. és CLXI. k.). V. ö. 
Dombrowski: I. Bischof v. Ch. sein 
Leben u. Wirken (1882.); Foucault: 
Essai sur Yves de Chartres d’aprés 
sa correspondance (1884.); Sieber:
I. v. Ch. und seine Stellung zu
den kirchenrechtlichen Fragen seiner 
Zeit (1885.). R.

Chastel István Lajos, svájczi 
franczia ref. theologus, szül. 1801. jul.
I I .  Genfben,hol 1819. — 23. tanulta a 
theologiát. Ugyanott lett 1832. lelkész,
1839. pedig theol. tanár. 1881. nyu
galomba lépett s 1886. febr. 24. halt 
meg. Számos jeles egyháztört. műve 
közűi különösen említést érdemel: His- 
toire duChristianisrae depuissonorigine 
jusqu’á nos jours (5 k. 1881. —83.).

Chaszideusok (héberül cha- 
szidim =  a jámborok) az I. Makk. II.

42. és VII. 13. említett zsidók, kik 
a törvényhez a syriai vallási kényszer 
idejében is hívek maradtak Némelyek 
a farizeusok, mások az essenusok 
elődjeit látják bennök. A múlt szá
zad közepe óta szintén ezt a nevet 
viseli egy zsidó szekta, mely Lengyel- 
országban s a dunai tartományokban 
terjedt el.

Chateaubriand (olv. satobri- 
án) Ferencz Ágoston vicomte, a kér. ro
mantika megalapítója Francziaország- 
ban, szül. 1768. szept. 14. St.-Maló
ban. Fényes politikai pályáján több 
ízben volt majd miniszter, majd nagy
követ, mig végre visszavonult s 1848. 
jul. 4. mh. Párisban. Egyike volt a 
legkiválóbb, habár nem a legmélyebb 
és legtartalmasabb franczia Íróknak, 
ki az újkor vallásos fejlődésére leg
inkább köv. két művével gyakorolt 
befolyást: „ A keresztyénség szelleme.* 
(1802.; magyarra ford. Gubicza I. 
4 k. 1876,— 77.) és „A vértanuk* 
(1809.; magyarra ford. Nagy F. 1858.). 
Munkái a vallást az aesthetikai Ízlés 
tárgyává tették s a kath. bölcsészet- 
nek bizonyos faját az előkelő körök 
számára ájtatos történetekben, álmok
ban és képekben fejtették ki. Műveit 
legjobban Sainte-Beuve (12 k. 1859. - 
1860.) adta ki. V. ö. a Villemain 
(1858.), Sainte-Beuve (3 k. II. kiad. 
1873.), Radeau (1874.) és Carné 
(1874.) által róla irt monograpbiá- 
kat, továbbá Nippold : Handbuch dér 
neuesten Kirchengesch. (2. k. III. 
kiad. 1883.) és Bodnár Zsigmond: 
C. és kora (1876.).

C h a te l Ferdinánd Toussaint 
Ferencz, franczia egyházreformáló, 
szül. 1795. Gannat-ban. 1818. pappá 
avattatott s 1823.-tól mint a kir. 
testőrség tábori lelkésze szabadelvű 
prédikáczióival ismertté tette magát. 
Az 1830. évi júliusi forradalom után 
maga köré gyűjtött nehány lelkészt, 
akikkel együtt aztán reformokat (a
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fülbegyónás és coelibatus eltörlését 
stb.) követelt úgy szertartásokban, 
mint egyházalkotmányban. Magát „Gal
lia prímásának" nevezvén, berendezé

*  '

az „Eglise unitaire fran^aise" isten
tiszteleteit. De 1842. nov. 28. az uj 
egyház templomát bezárta a rendőr
ség. C. ekkor Belgiumba ment, hol 
a műveiben hirdetett természetvallás 
papja lett. A februári forradalom 
visszavitte Párisba, hol azonban siker 
nélkül igyekezett franczia kath. egy
házát újból szervezni 1850. aztán be 
is tiltatntt az uj cultus gyakorlása. 
C. mh. 1857. Párisban. V. ö. Holz- 
apfel (Zeitschrift für hist. Theologie 
1844.) és Vályi Pál (Spataki Fűze
tek 1857.) czikkeit.

Chelczicky Péter, 1. Cseh-
morva testvérek.

Chemilitz Márton, a 16. szá
zad második felének legjelentékenyebb 
luth. hittudósa, szül. 1522. nov. 9. 
Treuenbrietzenben. Mathematikai és 
astrologiai tanulmányait egy tanítói 
állomás elfogadásával háromszor sza
kította félbe, hogy tovább folytatá
sukra megszerezze a szükséges ösz- 
szeget. Midőn Königsberget, hol 1549. 
theologiávalkezdett foglalkozni s 1550. 
köuyvtárnok lett, Osiander elleni állás- 
foglalása miatt kénytelen volt elhagyni, 
1553. Wittenbergbe ment, a köv. év
től pedig Braunschweigban volt lel
kész és esperes. Theologusi hirnevét 
fő műve alapítá meg: „Examencon- 
cilii Tridentini4* (4 k. 1565. — 73 ; 
újra kiadatott 1862.,németül 1884.). 
Befolyásos volt működése a luth. tan
fogalom megszilárdulására. Részt vett 
a Concordiae formula készítésében 
is. Egyéb művei: „Corpus doctrinae 
Pruthenicum* (1567.; Mörlinnel irta), 
„Loci Theologici" (1591.), „Corpus 
doctrinae Julium- (1569.) Mh. 1586. 
V. ö.: Préssel (1862.), Lentz {1866.) 
és Hachfeld (1867.) által irt élet
rajzait.

Cherül) (többesben: cherubim), 
egy szárnyas teremtmény neve, melynek 
emberi ábrázata van. Miután a keleti 
mythologiát általában emberi és külön
féle állati alakok keveréke jellemzi, Ba- 
bylonból a zsidók közé is származtak át 
hasonló képzetek. Az ószövetségben ré
szint csak a mondákban (mint a para
dicsom őre) és a költői művekben (zsol
tárokban), részint a vallásos képzőmű
vészetben (ők őrizték a frigyládát, mint 
az indiai hegyek aranyát a griffek), 
részint a próféták (E'.ékiel) látomá
saiban fordulnak elő a cherubok. A 
zsidóságnak a theologiájában jelképes 
alakokból valóságos felsőbb lényekké 
változtak át a cherubok, melyek azon
ban az angyaloktól meg voltak külön
böztetve. A kér. művészetben a négy 
evangélista syrabolumai.

Chiliasmus (gör.), a Krisztus 
visszajövetelével kezdődő s ezer évig 
tartó isten-ország hite. A chiliasmus
a zsidó messiási eszmétől ered, ameny- 
nyiben már a próféták kilátásba he
lyeztek egy a Messiás által alapítandó 
földi birodalmat, melyben a sokat 
szenvedett zsidó nemzet békét és jól
létet élvez s amelyben a természet is 
hozzájárul e jóllét emeléséhez termé
sének fáradtság nélkül elnyerhető nagy 
bőségével. A messiási eszmének Krisz
tusban megvalósulása természetszerűleg 
magával hozta a keresztyének azon vá
rakozását, hogy most már a prófétáktól 
megjövendölt egyéb dolgok is meg
valósulnak s a Messiás országa Krisztus 
közel jövőben várható visszajövetelé
vel kezdetét veendi. Ezen birodalom 
tartamának ezer évre tevése a hexaeme- 
ronnak a XC. zsoltár 4. versével való 
combinálásán alapul. A chiliasrausban 
való hit a prófétai könyvekben s Krisz
tusnak nehány, ez értelemben magya
rázható szaván (Máté V. 4., XIX. 29., 
Luk. XIV. 12. s köv.) kivűl Pál 
apostolnál (I. Kor. XV. 25. s köv.), 
különösen pedig a Jelenések könyvé-



ben találja bibliai alapját. Az üldö
zések s elnyomatás, a méltatlanul 
kiállott szenvedések megboszulásának 
vágya s általában a jóllét utáni só
várgás adják magyarázatát általános 
elterjedettségének s azon körülmény
nek, hogy a kér. vallás uralomra ju tá
sával a chiliastikus ábrándok mindin
kább háttérbe szorultak.

Az ezeréves uralom kiszinezé- 
sében a keresztyén irók nem marad
tak a zsidó protéták mögött. A 2. 
században élő Papias állítólag Krisz
tustól származó nyilatkozatokat közöl 
a természet buja gazdagságáról. Az 
apokalypsis mellett Barnabás levelében 
(XV.) lehet találkozni a chiliasmusnak 
legrégibb egyházi felfogásával. Cerin- 
thus szerint az ezeréves birodalomban 
naponként megújulnak a menyegzői 
lakomák; az ebioniták Ízletes ételek
kel rakott asztalokon kívül tömérdek 
kincsesei s pogány rabszolgákkal re
méltek rendelkezhetni; a sibyllai köny
vek nyilvánvalóig a pogány Íróktól 
rajzolt aranykorra vonatkozással tej-, 
méz- és borfolyókról beszélnek. Jus- 
tinus vértanú a tiszta kér. tan záró 
kövét látja a chiliasmusban, hasonlóan 
nyilatkoznak Irenaeus és Tertullianus. 
Az első támadást a zsidós érzéki chi- 
liasraus ellen Cajus, római presbyter 
intézte a 2. század vége felé, aki a 
chiliasmust az eretnek Cerinthus talál
mányának mondta. Midőn a kér. egy
ház uralomra jutásával, a chiliastikus 
eszmék kezdik veszteni erejöket, Ágos
ton érvényre juttatja azou nézetet, 
mely szerint az ezeréves uralom a 
keresztyénség megalapításával tényleg 
kezdetét vette. Ettől fogva a chilias- | 
mus csak szórványosan lép föl. s föllé
pése azon üldözéseknek tulajdonítható, 
melyeket egyes szektákuak az uralkodó 
egyháztól szenvedniök kellett.

A reforraáczióval a chiliasmus 
hite újra fölelevenül. Bár az ágostai 
és a helvét hitvallás (amaz a 17.,

ez a 11. fejezetben) elvetik a chili
astikus ábrándokat: magok a refor
mátorok is táplálták a világ közelgő 
megsemmisülésében való hitet. Aztán 
meg az anabaptisták, labadisták, swe- 
denborgianusok, mormonok, irwingia- 
nusok vagy épen chiliastikus reményekre 
alapult szekták, vagy olyanok, melyek
nél a chiliasmus hite jelentékeny szere
pet játszik. A Weigel, Böhme s a rózsa- 
keresztesek (1. e.) theosophiájában a chi
liasmus igen tekintélyes helyet foglal 
el. A cseh-morva testvérek között, az 
őket ért üldözések folytán, egyre-má>;ra 
támadtak chiliastikus próféták, kiknek 
jövendöléseit a nevelésügy nagy mes
tere Comenius, ki maga is chiliasta 
volt, gyűjtötte össze (Lux in tenebris 
1657.). Francziaországban a nantesi 
edictum visszavonása után, midőn a 
hugenották erőszakos üldözése újra 
kezdetét vette, egyre-raásra támadtak 
az „inspiráltak“. Angolországban kü
lönösen Mede József s Leade Johanna 
említendők. Németországban a 18. 
században a chiliasmusnak uj bajnoka 
támadt a tudós Bengelben, ki a Jele
nések könyvében az egyháztörténet 
compendiumát látta s annak ily irányú 
magyarázatával a chiliasmusnak is uj 
irányt adott. Az őt követő újabb chilias- 
ták az ezeréves uralmat nem érzéki, ha
nem szellemi értelemben fogják föl, 
s igy kísérlik meg nézeteiket elfogad
hatóvá tenni Ily alakú chiliasmussal 
találkozunk Oetingernél, Rothenál stb. 
WürttembergbŐl e század elején chi
liastikus reményekben többen vándo
roltak keletre (L. Exodus-gyülekeze
tek) ; a mormonok pedig a nagy Sós
tó környékén rakták le az Uj-Sion 
alapját. V. ö Corrodi: Kritische 
Geschichte des Chiliasmus ÍI1 kiad. 
1794. 4 k .) ; Kvacsala János: A 
17. századbeli chiliasmus történetéhez 
(Prot. Szemle 1890.); Deyll: Hét 
chiliasme ten tijde dér hervor- 
ming (1872.) A.
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Chiniquy (olv. csiniki) Károly, 
amerikai presbyterianus lelkész, szül. 
1809. jul. 30. Kanadában 1833. 
szentelték fel kath. papnak. Mint 
ilyen, nagy tevékenységet fejtett ki 
az iszákosság ellen. 1858. a presby
terianus egyházhoz csatlakozott. Óriási 
feltűnést keltett két müve: . „A pap, a 
nő és a gyóntatószék“ és „Ötven 
év a róm. kath. egyházban", me
lyeket magyarra Révész Mihály for
dított (1890. —91.).

Chladni Márton, theol. doktor 
és tanár, szül. 1669. okt. 25 Kör- 
möczbányán, honnan lelkész-atyja az 
üldözés elől vele együtt Görlitzbe 
menekülvén, ő ott kezdett tanulni. 
1688.-tól Wittenbergben bölcsészetet 
és theologiát hallgatott. 1695. Ubi- 
gauba s még abban az évben Jessenbe 
ment lelkésznek és esperesnek. 1704.- 
től licentiatus, 1710.-től theol. tanár 
volt Wittenbergben, hol 1719. a vár- 
templom prépost-lelkésze lett. Mh. 
1725. szept. 12. Igen buzgó irodalmi 
működést fejtett ki a theol. tudomá
nyok terén.

Choral a neve annak a lassú, 
ünnepélyes, de azért rythmikus me
netű dallamnak, melylyel az egyh. éne
keket a nyilvános istentiszteleteken az 
egész gyülekezet énekli. E szó, leg
alább a prot. egyházban akkor kapta 
eme jelentését, midőn a gyülekezeti 
énekek gyűjteményeit orgona-kiséretre 
kezdték berendezni. Choral-könyv a 
choralok gyűjteménye. T.

Ckorepiscopusok („epis-
copi ruris“ czimmel is), önálló püs
pökei egyes nagyobb vidéki egyhá
zaknak keleten, akiknek azonban a
4. század zsinatai mindinkább korlá
tozni kezdték hatalmokat; a püspö
köknek alárendeltettek s csakis a 6 
századig tudták magokat fentartani. 
Nyugaton a 8. században ismét elő
tűnnek, és pedig a frankok között, 
mint a püspökök segédei. Ára ezek

nem a keleti chorepiscopusok utódai 
s nem is csak vidéki egyházak élén 
állottak. A 9. század közepétől püspö
keikkel illetékességi összeütközésekbe 
jutottak, mi a 10. században végre 
is teljes megsemmisülését okozá ez 
intézménynek.

Chorus a kath. templomok ama 
része, mely valószínűleg a régi bazi
likái emelvényből származott s a zsidó 
szentek-szentjének felel meg. Rende
sen keletre fekszik. Ez a fő-oltár s✓
a papság helye. (L. Építészet.) Chorus 
a neve a prot. templomokban a kar
zatnak. T.

Chorus-székek, a papoknak 
a nagyobb templomokban levő, fából 
készült ülőhelyei, melyek egymástól 
elkülönítve a chorus két oldalán van
nak elhelyezve. Rendesen két sor van 
egymás mögött, a hátsó egy lépcsővel 
fennebb, mint az első. Ezek a székek 
fontosak a művészet történetében, 
amennyiben a középkor vége felé s a 
renaissance korában gazdagon voltak 
ellátva ékítésekkel, melyek bibliai, 
vagy közéleti jeleneteket ábrázoltak T.

Chorus-szolgálat, a róm.
kath. lelkészek és szerzetesek köte
lességeinek egy része. Az ős egyház 
egészen megtartotta a zsidó ima-órákat 
(d. e. 9 és 12, d u. 3) s ezeknek 
figyelembe vételét úgy a papoknak, 
mint a világiaknak kötelességévé tette. 
Ehhez jött a kolostorokban a 4. szá
zadban az éjféli, hajnali, esti s lefek- 
vési imádkozás. A Vita canonica aztán 
ezeket az ima-órákat, mint chorus- 
szolgálatot a káptalanoknál rendsze
ressé s megszabott imádságokat irt 
elő számukra (L. Breviárium.). A 
középkorban ez ima-órák együtt tar
tásával mindinkább felhagytak, úgy 
hogy a 14. századtól fogva csupán a 
szerzetesek és apáczák, valamint a 
kanonokok gyűlnek össze azokra, a 
többi pap ellenben csak magán imád
ságokra van kötelezve. T.

t



Christna (gör. =  kenőcs), a 
kath. egyházban az ünnepélyesen meg
szentelt kenő olaj, melyet bizonyos 
szertartásoknál használnak. Már az 
ószövetség említi, hogy a prófétákat, 
papokat s királyokat fölkenték hiva
talba lépésök alkalmával, mintegy azt 
jelezvén ezzel, hogy valóban elhivat
tak Isten szolgálatára s közöltetett 
velők Isten lelke. A kér. egyházban 
a 3. század elején jött divatba a püs
pök által megszentelt olaj használata 
a keresztségnél. E kenőcs először olaj
bogyókból készült, de csakhamar bal
zsamot s más jó illatú anyagokat is 
kevertek bele s igy használták a ke
resztelésnél, bérmálásnál, papszente
lésnél, utolsó kenetnél, koronázásnál 
s templom és más szent tárgyak szen
telésénél. Rendesen kereszt-alakban 
történik a megkenés. T.

Christolatria (gör. =  Krisz- 
tus-imádás), Krisztusnak az Istennél 
is nagyobb imádásban részesítése. A 
hernnhutiakat illetik e váddal. A.

Christologia (gör. =  Krisz
tusról szóló tan), a dogmatikának az 
a része, mely első sorban Krisztus 
személyéről, azután pedig a váltság 
munkájáról tanit. Amennyiben a theo- 
logia részéről tekintve a keresztyén- 
ség, mint az izraelitáknál honos Isten
tudatnak az ószövetségben munkáló 
erők által előidézett virágzási foka 
tűnik fel: annyiban a keresztyén gon
dolatvilágnak a zsidóságtól való külön
válására nem lett volna szükség. Ami 
ezt magával hozta, az Krisztusnak 
azon igénye volt, hogy ő ama meg
ígért Messiás. Igaz ugyan, hogy a 
messiási eszme maga is csak mint az 
egész ószövetségi fejlődésnek érett gyü
mölcse tűnik fel, és mikor Jézus ma
gát ember fiának’nevezi, s másoktól is, 
különösen élete vége felé magát Dávid 
fiának, Isten fiának nevezteti, ezt ő is 
csak azon értelemben tette,amelyben az 
ószövetség ezen kifejezéssel él. Az
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első kér. dogma a Pál nyomain járó 
harmadik evangéliumban s az apos
tolok cselekedeteiről írott könyvben 
nem is hangzik másként, csak igy : 
„A názáreti Jézus a Messiás" (Csel.
IX. 22.), mint ilyen újból felépíti 
Izrael országát (Luk. XXIV. 21. Csel. 
I 6.); „Dávid trónján* ül (Luk. I. 32. 
Csel. II. 3.); népét „megmenti ellen
ségeitől" (Luk. I. 71.). Ennyiben 
tehát a keresztyénség teljesen a zsi
dóság népies gondolat-világába lépett. 
Annyival kevésbbé volt azonban össze
egyeztethető a zsidó igazhitüséggel s 
a nép egész vallásos tudatával azon 
tény, hogy ezen Messiás a keresztnek 
gyalázatos halálával halt meg. Hogyan 
illett ezen tény az Isten fiának messiási 
méltóságához? Ez volt az első égető 
kérdés a keresztyénségben, Az ős 
keresztyén gyülekezet e kérdés felett 
azon tudatban nyugodott meg, hogy 
a halál ténye a feltámadás egyetlen 
csodája által kiegyenlíttelett. Ehhez 
jött mint második mozzanat a Krisztus 
visszajövetelében való hit. Támasz
kodva ugyanis Jézusnak saját elneve
zésére: „ember fia", aki Dán. VII. 
13. — 14. szerint a menny felhőivel 
eljövend és örök országot alapít, már 
a legközelebbi jövőben váiták a Mes
siás visszajövetelét, hogy az Ítéletet 
megtartsa s az ezeréves birodalmat 
felállítsa (L. Chiliasmus.). Ezzel meg 
volt adva az első, következményekben 
gazdag tovább képzése a zsidó mes
siási tannak. Az utóbbi a Messiásnak 
csak egyetlen megjelenéséről tudott, 
a keresztyénség kettős megjelenést 
tanit, melyek közül az egyik a múlt • 
bán tényleg megtörtént, a másik a 
jövőben fog megtörténni. Amaz meg
jelenés az erőtlenségben, emez a dia
dalban. De mire való volt egyáltalán 
az a kereszten végződő előjáték? 
Avagy nem állott-e ez a próféták által 
a theokratikus király felől oly pom
pásan kiszínezett képpel a legerősebb
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ellenmondásban ? Nem ! igy felelt már 
a Pál előtti keresztyénség; az őszöv. 
kép felfogása helytelen, ha az ember 
a fénypontok mellett nem látja az 
árnypontokat is. A megtörtént tényre 
való tekintettel bekövetkezett átku
tatása az ószöv. könyveknek azon 
eredményre vezetett, hogy már ezek
ben sem volt ismeretlen egy szenvedő 
Messiás eszméje. A tanítványok vissza
emlékeztek, hogy a XXII. és LXIX. 
zsoltár a szenvedő Igazról tesz erali- 
tést; visszaemlékeztek, hogy Ezs. 
L ili. az Isten bűnhődő szolgájáról 
beszél, s ily helyekben kerestek ma
goknak a gyötrő ellenraondásból sza
badulást. Megkezdődött a kér. gyü
lekezetben a tanítás Istennek elhatá
rozásáról és örök tanácsáról, amelynél 
fogva a Messiás első fellépése alkal
mával a gonoszok kezeibe került. A 
Jézus ezen halálra adatását, prófétai 
ujjmutatást(Ézs. Lili. 4. 5. 12) kö
vetve oda magyarázták, hogy ez szük
séges volt a bűnös nagy tömeg meg
mentésére. vagyis Jézus halálát a mi 
bűneinkért való engesztelődési áldo
zatnak kezdték tekinteni (I. Kor. 
XV. 3. 4.).

Daczára azon ellentéteknek, 
amelyeket az őskeresztyénség magában 
rejtett, volt tehát egy dogmatikai 
egyesítő pont t. i. a megváltó engesztelő 
halálában és feltámadásában s az ezer
éves ország megalapítását czélzó visz- 
szajövetelében való hit. (I. Kor. XV. 
11.) Minél inkább érezték a keresz
tyének, hogy Isten fiának ezen tisz
teletében magával Istennel egyesülnek 
s vele kibékülnek: annál nagyobb 
jelentőséget nyert e kifejezés: „Isten 
fiatt s annál inkább vonta maga után 
a Jézus messiási méltóságáról való 
hit az ő emberi mértéken felül 
álló természetéről és méltóságáról 
táplált képzetet. A Jelenések köny
vében Jézus már mint az első és 
utolsó (I. 17.), mint a teremtmények

kezdete (III. 14.), mint Isten igéje 
(XIX. 13.) jelen meg. Amily bi
zonyos már, hogy ehhez hasonló a 
zsidó messiási tanban is található, ép 
oly kétségtelenül érintkezik a zsidó
keresztyén Jelenések könyvének chris- 
tologiája egyrészről a páli, másrész
ről ajánosi theologiával. E két utóbbi 
alak tünteti fel az ujszöv. christolo- 
gia legmesszebb menő s a zsidóságot ha
tározottan túlszárnyaló két typusát. Pál 
és János tanításaiban Krisztus többé 
nem úgy jelen meg, mint az ószöv. 
fejlődésben az .utolsó tag, hanem a 
zsidó nép ideális képviselőjéből, a 
Messiásból Pálnál már az emberiség 
ősképe, az Isten hasonmása lett. Azon 
eszközöket, amelyek által Pál az ő 
christologiájában a népies Messiás esz
méjét eképen túlszárnyalta, az akkori 
theologia szolgáltatta neki, mely a 
gondolati elsőséget idői elsőség alakjá
ban szokta kifejezésre hozni. Ekáiit lett 
Krisztus praeexietáló lénynyé, vagyis 
olyanná, ki történelmi megjelenése előtt 
már személyiséggel birt (I. Kor. X.
4.). Föl kellett pedig lépnie mint 
embernek azért, hogy a halált elszen
vedhesse. Ama már előbb említett 
nézetét, Jé/usnak a bűnhöz való vi
szonyáról Pál t. i. oda módosította, 
hogy ő azt mint engesztelő áldozatot 
fogta fel, — mint szükséges eszközt a 
bűnös emberiségre a törvény által ve
tettátok feloldására (Gál. III. 10., 13 ), 
— mint elengedhetlen előfeltételét 
minden megváltásnak s kiengeszte- 
lődésnek, — mint forrását egy új 
igazságosságnak (Róm. IV. 25 ). 
Lényegében ugyanazon czélt, de más 
alakban éri el a zsidókhoz írott le
vél, amely — épen úgy, mint a IV. 
evangélium — a platói stoikus logos- 
tant, melyet már a zsidó Philo az 
ószövetség fogalmával összeköttetésbe 
hozott, a Jézus történeti személyisé
gére alkalmazta, mi által ez új vilá
gításba lépett s véglegesen mint a



már a világ teremtésénél részes, előre 
megbatározott időpontban testet öl
tött és a végrehajtott kiengesztelés 
után Istenhez visszatért ,,logos<l je
lent meg. Ezen lépést a IV. evangé
lista tette meg teljesen, mig a két 
első megelégedett azzal, hogy az evan
géliumi történetnek egyik régebbi ty- 
pusát, amelyben Jézus mint József 
és Mária fia lépett fel, egy előtörté
nettel toldják meg, amelynél fogva 
az istenfiuság, melyet különben csak 
a keresztségnél kezdődőnek képzeltek, 
magára a nemzésre lett vonatkoztatva 
s úgyszólván physikailag fogták fel. 
(Máté I. 1 8 .-2 3 .,  Luk. I. 35.). 
így szűnik meg az ujszöv. fejlődés
ben a christologia, mint Messiástan, 
s lesz belőle az Istentannak egy ré
sze. A Krisztusról való emberi néze
teket ugyan megtartották oly alak
ban, hogy a páli és jánosi körök 
Krisztusban továbbra is az isteni czé- 
lok teljhatalmú megvalósítóját láthat
ták, egyúttal azonban oly lénynek te
kintették, kinek létezése az isteni 
léttel érintkezett, vagy azzal egybe
forrott. Eretnekként volt azonbau 
már a 2. század vége felé jelezve a 
határozott zsidó keresztyének (naza- 
rénusok), az úgynevezett ebioniták 
(1. e.) képzete, akik Krisztus isten
ségét a szellemi tehetségekkel való 
legmagasabb fokú megáldatásban, az 
ószöv. profétaság tökéletességre jutá
sában találták, őtmagát azonbau tisz
tán csak embernek tekintették.

Krisztusnak az ekkor előálló 
kath. egyház felfogása szerinti örök és 
isteni személyisége azonban a szigo
rúan egységes Isten-fogalmat látszék 
megsemmisíteni. Viszont nem akart 
és nem is akarhatott az ős-keresz- 
tyénség két istent tanítani, mert ez
zel a pogányságba sülyedt volna visz- 
sza. Szükség volt tehát e két kiegyez
tetésre, s a rejtély feloldására, mi 
meg is történt kettős alakban. Tá

maszkodva a jánosi tanra, mely sze
rint Isten és ennek a történeti Jé
zusban testet öltött igéje között a 
lényeg-egyenlőségnek sajátszerü viszo
nya állott fenn, már a 2. században 
alig ismerték e két személynek kü
lönbözőségét. Krisztusban csak egy
szerűen az Atyának megjelenését lát
ták (monarchianismus, modalismus). 
Az ebből előállható veszélyt, hogy 
t. i. vagy Isten vész el teljesen az 
emberben, vagy az ember az Isten
ben, úgy akarták a 3. század legki
válóbb egyházi atyái elhárítani, hogy 
határozottan Pál tanítására mentek 
vissza, amely a Fiút az Atyától sze
mélyileg annyira megkülönbözteti, hogy 
amazt ettől határozottan függő vi
szonyba helyezi (liyposta^ianismus, 
subordinatianismus). Egyesitő formula 
ezen időben még nem létezett. Csak 
az úgynevezett ariusi harczban, mely 
majdnem az egész 4. századot betölté, 
jutott a két fél között a vita meg
oldásra. Ez különösen Athanasiusnak 
volt a munkája. Az Atyának a Fiú
hoz való viszonyát végleg megálla
pító nicaeai (325.) és konstantiná
polyi (381.) zsinatok a fennálló ellen
téteket egyszerűen egymás mellé tették, 
vagyis mint hittitkokat elfogadták, 
hogy a Fiú az Atyával lényegileg 
egyenlő, de attól személyileg külön
böző, — hogy nem nemzetien, mint az 
atya, de nem is teremtett, mint a 
világ, hanem az Atyától öröktől fogva 
nemzett „valóságos Isten valóságos 
Istenbol“. Ehhez aztán a chalcedoni 
hitvallás 451. a valóságos, de bünte- 
len emberi természetet csatolta.

Ezen egész folyamatnak az a 
vallási érdek képezte alapját, hogy a 
keresztyén üdv végtelen jelentőségét 
annak személyében állítsuk szem elé, 
aki azt magával hozta s egyszersmin- 
denkorra megalapította. A christolo- 
giát az egyház az egész keresztyén- 
ség értékének kifejezője gyanánt tekin-
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tette. Amint ez absolut: alapítójának 
személye is absolut volt, és a dog
matikai gondolkodás fejlődése csak 
akkor juthatott nyugalomra, midőn 
e személy emberi jellegének megőr
zése mellett Istenhez oly viszonyban 
állt, amelynél magasabbat már kép
zelni nem lehetett. Mint egyedüli köz
vetítője az isteni kijelentésnek, mint 
a hivő keresztyénséget kielégítő Isten- 
tudat tulajdonképen való teremtője, 
Krisztus az a szerv is egyúttal, amely- 
lyel a keresztyén emberiség Istent ész
reveszi, épenugy, mint a szem az a 
szerv, amelylyel a természeti ember 
a világosságot észreveszi. Mint ez 
utóbbira nézve a világosság a szem
ben van, úgy az előbbire Isten a 
Krisztusban és a christologia lénye
ge legkönnyebben érthető ezen mon
dás analógiája alapján: „a szem a 
test világossága14 (Máté VI. 12.). 
Az ókori egyház azonban ama gon
dolatformák szerint, amelyekben moz
gott, a vallási viszony ezen vallásos 
megítélésének helyére metaphysikai 
szempontot helyezett s ariusi, nesto* 
riusi, monophysita és monotheleta 
harczok után végre a 7. század vé
gén oda jutott, hogy mint a dogma
tikának kész képe, ott állott egy 
isten-emberi személy két természettel 
s két akarattal, egylényegü egyfelől 
a nemzetien atyával, másfelől a te
remtett emberrel (kivéve a bűnt), maga 
azonban se nem nemzetien, se nem 
teremtett, hanem öröktől fogva nemzett.

Míg így a christologia ezen ha
tározatának megtartására irányozta az 
egyház a maga kizárólagos figyelmét 
és azt, aki a fejlődés ezen menetébe 
beleélni magát nem tudta, magában 
meg nem tűrte, sőt, mint eretneket, 
még rajta kivűl is üldözte : addig az 
egész ezredév alatt Krisztus műkö
déséről, a christologia ezen második 
részéről, a legkülönbözőbb tanok és 
vélemények voltak érvényben. Csak a

scholastika tért vissza szigorúbban a 
Pál-féle nézetekhez. Az első, ki e 
nézeteknek dialektikai, a középkor 
jogi felfogása által befolyásolt kifeje 
zést adott, Canterburyi Anselmus volt, 
aki a bizonyításnak addig el nem ért 
teljességével vitte keresztül azt a gon
dolatot, hogy 'Istennek szükségképen 
emberré kellett lennie azon czélból, 
hogy mint Isten-ember önkéntes ha
lálával a bűn terhét, melyet rajta 
kivül senki elvenni nem volt képes, 
elvegye s az isteni szeretetnek az is
teni igazságossággal és szentséggel 
való ellentétét kiegyenlítse. (L. En- 
gesztelés.) Ezen úgynevezett satisfac- 
tio-elmélet felett heves küzdést foly
tatott egymással az Aquinoi Tamás 
és Duns Scotus iskolája, amennyiben 
az első, Anselmus nyomdokain haladva, 
különös súlyt helyezett Jézus halá
lának felesleges érdemére, a második 
ellenben annak elégséges voltát ta
gadta s az úgynevezett acceptilatio 
(1. e.) tanát állapította meg. A mys- 
tikusok majd minden dogmatikai meg
határozás mellőzésével raélyedtek ér
zésűkkel a kereszten halált szenvedett 
szeretetbe, majd a magok ascetai 
önmegsemmisítésével igyekeztek Jézus 
munkáját kiegészíteni. A reformáczió 
kora meghagyta a Krisztus két ter
mészetéről szóló tant, mint egyetemes 
kér. alapdogmát. Egyedül a luthe
ránusok és reformátusok között tá
madt az úrvacsorájáról szóló tannal 
Összefüggőleg nézeteltérés. Mig a re
formátusok a véges és végetlen szi
gorú megkülönböztetésénél fogva az 
emberré lett „logosM emberségét, a 
földi lét korlátái között fejlődőnek te
kintették, amelynek ugyanazon „logos*‘ 
istenségénél fogva végtelenül fölébe 
emelkedik: addig a Formula Concor- 
diae a lutheri urvacsorai tan meg
erősítésére azon tant állította fel, 
hogy Krisztusban az isteni s emberi 
természet teljes és maradandó egye-
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sűlésbe lépett (unió personalis), amely- 
nélfogva a két természetnek oly kö
zössége áll elő (communio Daturarum), 
hogy a „logosu ezentúl csak testben 
létezik, isteni természete ezentúl csak 
a vele személyileg egyesült emberi
ben és ez által bizonyítja meg magát, 
épen ezért azonban ez utóbbival a 
maga isteni tulajdonait közli (commu- 
nicatio idioraatum) úgy. hogy p. o.
Krisztus emberi természete szerint is

/

mindenütt, tehát az Úrvacsorájában is 
test és vér szerint jelen lehet. A ref. 
egyház a tulajdonságok ilyen közlését 
a kifejezések puszta elcserélésének 
tulajdonította (alloeosis) s a lutheri 
theologiát a két természet összeve
gyítésével vádolta. Krisztus munkáját 
illetőleg a prot. egyház Anselmus 
tanát magánjogi jellegének elhagyása 
s a bibliai áldozati eszmével való 
combinálása után oda módosította, 
hogy az Istenember halálával betető
zött helyettesítő szenvedésében az egész 
emberiség bűne helyett feltétlen elég
séges áldozatot hozott, Isten igazságos 
haragját lecsillapította s Isten bűn
bocsátó irgalmának a hívőkhöz való 
juthatását lehetővé tette. E mellett 
mindkét prot. felekezet hangsúlyozta 
Krisztus szenvedő engedelmessége mel
lett a cselekvőt is, t. i. a törvény 
tökéletes betöltését s mindkettő szólt 
Krisztus két állapotáról (status) t. i. 
a megaláztatás és felmagasztaltatás 
állapotáról (status exinanitionis és 
exaltationis), mely utóbbiban emberi 
természete is az isteni dicsőség bir
tokába lépett. E mellett azonban a lut
heránusok és reformátusok azon vi
táztak, hogy az úgynevezett poklokra 
szállás már ezen, vagy pedig még 
amaz állapothoz tartozik-e?

A dogmatikai gondolkodás kö
rébe tartozó eme Krisztus-kép helyet
tesítésére az első lépést a socinianusok 
tették, visszamenvén az egyszerűbb 
újszövetségi képzetekhez; tovább men

tek a rationalisták, midőn azt, ami 
Krisztus önmagában volt. megkülön
böztették attól, ami Krisztus Pálra 
és Jánosra nézve volt s Jézus halá
lának csak a saját ügye győzelmét 
feltételező vértanuság jelentőségét tu
lajdonították. Még tovább ment a 
speculativ theologia, amennyiben a 
két természetről s a megváltóról szóló 
dogmákat olyan formáknak tekintet
te, amelyekben a végtelen s véges 
szellem egységének örök igazsága a 
népies felfogásra nézve hozzáférhetővé 
Ion téve s a Krisztus személyében, 
mint klassikus példányképben, úgy
szólván ad oculos demonstrálva. A Jé
zuséletének Strauss-szalkezdődő kriti
kai tárgyalása Krisztus személyét mind
inkább a való történet körébe vonta ; 
a dogmatika békéitől emancipált egy
ház- és dogma-történelmi kutatás pedig 
a christologia fejlődésének egész pro- 
cessusát felmutatta s megérthetővé 
tette. Ugyanezen történelmi proces- 
susra támaszkodnak másrészről a con- 
servativ irányúak is, midőn abból vagy 
egy dogmatikailag megállapított, vagy 
egy speculative construálható ered
ményt igyekeznek levonni, részben 
pedig az egész christologiai metaphy- 
sikát Krisztusnak, mint Isten országa 
megalapítójának erkölcsi jelentősége 
előtt háttérbe szorítják. V. ö. Baur: 
Die christliche Lehre von dér Ver- 
söhnung (1838.) és Die christliche 
Lehre von dér Dreieinigkeit und dér 
Menschvverdung Gottes 184 1. - 43. 
3 k .) ; Dorner: Entwickelungsge-
schichte dér Lehre von dér Perso'n 
Christi (II. kiad. 1845.— 56. 4
k.); Hitschl: Die christliche Lehre 
von dér Rechtfertigung und Ver- 
söhnung (III. kiad. 3 k. 1888 ); 
Schultz: Die Lehre von dér Gottheit 
Christi (1881.). A.

Chrodegang (szent), előkelő 
családból származott, Martell Károly 
alatt udvari hivatalnok volt 742.
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metzi püspök lett. Mh. 766 raárcz. 
6. Szigorú fegyelmet hozott be pap
sága közé, amenuyibeu őket Nursiai 
Benedeknek a szerzetesek részére ho
zott szabályai alá vonta. A papoknak 
együtt kellett lakni (monasteriura), 
étkezni és aludni, bizonyos meghatá
rozott órákban (éjjel is) együtt éne
kelni és imádkozni (liorae canonicae). 
Különösebb fogadalom letételét azon
ban nem kivánta papjaitól, kik magán 
vagyont is szerezhettek. 0 a káptala
nok (1. e.) megalapítója. V. ö. Schmitz : 
Chrodegangi Metensis episcopi regula 
canonicorum (1889.). R.

Chronicon paschale, ke
resztyén krónika, mely a világ terem
tésétől 1042.-ig terjed, Három sza
kaszra oszlik, három ismeretlen szer
zője szerint. Határpontul a 354. és 
629. év szolgál. T.

Chronologia (Bibliai), 1. Kor
tan (Bibliai).

Chrysorrhoas Jáuos, 1. Da- 
maszkusi János.

Chrysostonnis János (szent), 
konstantinápolyi patriárkha, egyike a 
leghíresebb egyházi atyáknak és szó
nokoknak. szül. 347. körűi Antiochiá-i

bán. Atyjának, Secundusnak a halála 
után kegyes anyja, Anthusa helyesen 
nevelte s Libaniussal a híres pogány 
rheiorral taníttatta. Eleinte ügyvéd 
volt. de csakhamar elégedetlenséget 
érzett pályája iránt. Miután 3 évi 
előkészület után megkeresztelkedett, 
23 éves korában Meletius püspök a 
szentirás felolvasójává avat:a; azután 
súlyos castigatióknak vetette alá ma
gát, raig betegsége 380. vissza
tértté Antiochiába. Itt diakónussá, 
386. pedig presbyterré szenteltetvén, 
népes gyülekezete előtt ragyogtatta 
ritka szónoki tehetségét, mi ama 2 1 ho- 
miliájából (magyarul nehány a Vallási 
és Egyházi Tár 1832. évi folyamában 
és a Pesti Növendékpapság Munkála
tainak egyes köteteiben) is kitűnik,
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melyeket ,,Destatuis ad populum Anti- 
ochenura1 • akkor tartott, midőn az anti- 
ochiaiakat egy lázadásuk után vezek- 
lésre szólítá fel. 398. Byzancz püspö
kéül hivá meg a császár. Szigorúságával 
a felsőbb körökben számos ellenséget 
szerzett magának, akik, midőn a go
nosz Eudoxia császárnét sem kímélte, 
ennek megsértésével és egyh. javak el- 
pazarlásával vádolták. A Chalcedon kö
zelében egy császári birtokon (ad quer- 
cum) tartott zsinat, melyen legnagyobb 
ellensége, Alexandriai Theophilus el
nökölt, letette hivataláról, sőt 403. 
számkivetésbe küldetett, de gyüleke
zetének egyhangú óhajtására ismét 
visszahívták. Ám a királyné elleni 
kifulladásaival nem hagyván fel, már 
404. újra száműzetett, először Ni 
caeába, azután Kukususba. végre Pi- 
tyusba a Fekete-tengei mellé. Ide való 
útjában azonbaD mh. 407. szept. 14. A 
C. ( =  Aranyszáju) névvel csak később 
említik, mintegy ékesszólása tökéle
tes voltának jelzéséül. A gör. egyház 
nov. 13 , a római pedig jan. 27. ün
nepli emlékét Szeretettel párosult szi
gorú erkölcsi komolyság képezi leg
főbb jellemvonását, mi „A papságról 
irt hat könyvéw-ben (Magyarul P.
N.-P. Munkálatai XXII. k.) is elő
térbe lép. Gondolkozásmódja egy va
lódi keresztyént tükröz vissza, ámbár 
nézeteinek néha az akkor uralkodó 
orthodoxia ad irányt s kiváló elősze
retettel viseltetik a korabeli szerze
tesek ascesise iránt. A nép „Alamizs- 
nás Jánosnak*' nevezé. Prédikáczióiban 
és homiliáiban, melyek szinte az egész 
ó- és újszövetségre kiterjeszkednek, 
általában véve minden erőltetettség 
nélkül s művészi sikerrel fejtegeti a 
bibliát. Műveit legjobban Montfaucon 
adta ki (13 k. 1718.—38.). V. ö. 
Neander: Joh. C. (III. kiad. 1858. 
2 k.); Thierry : Aranyszáju szent
János és Eudoxia császárné (II kiad.• •
1874; francziából ford. Öreg János
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1888.); Busch : Life and Times of C. 
(1885.); Chase: C. (1887.); Pa- 
ulson : Symbolae ad Chrysostomum 
patrera (2 k. 1889. — 1890.). A P. 
N.-P. Munkálatainak XIII kötete szin
tén közli életrajzát.

Churi (máskép Rütbergi) Já
nos, Jundt szerint r a nagy felföldi 
Istenbarát“ ki Churban szül. A Rüt- 
berg melletti Ganderschwil faluban az 
Istenbarátok társaságát (1. e.) alapí
totta s Taulert (1. e.) megtérítette. 
Denifle szerint pedig nem történeti, 
hanem csak képzeleti alak, kit Merswin 
Rulmannból formáltak. Legújabban 
Jundt is elfogadta e nézetet. V. ö. 
Ju n d t: Rulman Merswin et Tarai de 
Dieu de l’Oberland (1890.). R.

Chytraeus (voltaképen Koch- 
haff) Dávid, befolyásos lutk. theolo- 
gus, szül. 1530. Württembergben. 
Melanchthonnak tanítványa és lakója, 
később pedig tiszttársa volt Wittenberg- 
ben. 1551. rostocki tanár létt; 1569. 
Ausztriában, azután Stájerországban 
segített rendezni az ev. egyh. éle
tet. Része volt a Concordiae for
mula készítésében is. Mh. 1600. Ros
tockban, mint theol. tanár. „Opera 
theologica“ 1599. jelentek meg. Élet
rajzát Préssel ^1863.) és Krahbe 
(1870.) Írták meg.

Ciborium (latinositva e görög 
szóból: kiborion), eredetileg az egyp- 
torai bab (colocasia) magtartójának a 
neve, melyet az egyptomiak ivó-edényül 
használtak. Innen aztán a görögök és 
rómaiak is ciboriuranak nevezték az 
érczből való ivó-edényeket. A kath. 
egyházban főleg a megszentelt ostya 
megőrzésére szolgáló nagyobb kehely 
neveztetik igy, de ez volt a neve az 
oltár oszlopokon nyugvó, mennyezet
szerű felsőbb részének is, mi ma már 
nincs divatban. T.

Cilicium, barátruha, mely dur
va kecskeszőrből készült, s mely
nek későbbi időben kiegészítő részét

képezte az ugyanazon anyagból ké
szült öv. T.

Cmgulutu, 1. Öltözet (Lelkészi). 
Circumscriptionalis bul

lák, 1. Concordatumok
Cisterciták (citeaux-i rend), 

szerzetesrend, melyet egy champagnei 
származású benczés-apát, Róbert (szül. 
1024.) a szent Benedek szabályainak 
legszigorúbb megtartására alapított. 
Az elvilágiasodott zárda-élet reformá- 
cziójára ez több ízben tett kísérletet s 
először a molesme-i erdőben, végül
1098. pedig 20 elvtársával a Díjon köze
lében levő citeaux-i erdőségben alapított 
zárdát. A pápa parancsára ugyan már
1099. vissza kellett térnie Molesme-be, 
hol 1108. mh., de utódja Alberich (mh. 
1109.) a citeauxi kolostornak is ki 
tudta nyerni a pápa tetszését. Elké
szítette az „Instituta monachorum Cis- 
terciensiumu, melyben az uj szerzetet 
egyetlen igazi benczés szelleműnek 
tünteté fel. Utódai a 12. század ele
jén hasonló irányban kormányoztak 
s ez időre esik a rend tekintélyének 
a Clairvaux-i Bernát belépése és mű
ködése folytán történt nagy mértékű 
gyarapodása s egész belső életének 
átalakulása is. A szabályzatokat szük
séges volt egyre bővítni s végre is sok 
tekintetben merev ellentétbe jutottak 
a cisterciták a Clugny-beliekkel (1. 
Clugny). A rend élén a citeauxi apát 
állt, ki a 24 apátból álló „Collegium 
definitoruma segélyével a rendhez tar
tozó valamennyi kolostort kormányoz
ta. A fő felügyeletet az összes apátok és 
perjelek főkáptalanja gyakorolta, mely 
eleinte évenként, később minden har
madik évben gyűlt össze. Francziaor- 
szágon kívül, hol a c. még ma is 
bernhardinusoknak nevezik magokat, 
főleg Spanyolországban és Portugál- 
liában terjedt el nagyon a rendjök, 
mely a 13. század közepéig 2000 
apátságra szaporodott s lassanként 
nagy gazdagságra tett szert. HiábaI
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adták ki a pápák egymásután a régi 
egység és szigor helyreállítására tö
rekvő rendeleteiket: a spanyol apát
ságok a 15. században külön szakad
tak, sőt Franczia- és Olaszországban 
is keletkeztek önálló congregatiók, 
mint a feuillansok (1. e.) és trappisták 
(1. e.). Hogy a pápák reformáló kísér
leteit ellensúlyozzák, a franczia c. 
Richelieut választák főapátjokká abban 
a reményben, hogy benne oltalmazót 
találnak a pápával szemben. Ám Riche- 
lieu határozottan a visszaélések meg
szüntetésén munkálkodott. Amit az 
egyh. reformáczió még meghagyott a 
cistercita kolostorokból, azt megsem- 
raisíté Ausztriában és Magyarorszá
gon II. József, Francziaországban pe
dig a forradalom. A német biroda
lomban 1803., Poroszországban 1810. 
és 1815., Portugalliában 1834., Spa
nyolországban 1835., Francziaország
ban 1880. szűnt meg e rend, melynek 
ma már csak Olaszországban, Belgium
ban, Ausztriában és Magyarországon 
van nehány kolostora. Ez utóbbi or
szágba II. Béla telepíté őket, majd III. 
Béla alapított volt nehány kolostort szá
mukra s rövid időn 37 apátság ke
letkezett, melyek közűi jelenleg már 
csak a zirczi és szentgotthárdi létezik. 
Amily kevés a c. szerepe a tudományok 
történetében, épen oly nagy jelentő
ségük van a mezőgazdaságban. Az épí
tészet történetében, mint a gót Ízlés 
terjesztői ismeretesek. Női zárdáik 
közűi a port-royal-des-champs-i (L. 
Jansenismus) lelt a legnevezetesebb. 
Ezek a bernátrendi apácza-zárdák idő 
folytán szintén raegfogytak s most csak 
mintegy 40 létezik. V. ö. JanauscheJc: 
Origines cisterciensiura (1877.) és Dér 
Cist.-Orden (1884.); Brunner: Cis- 
tercienserbuch (1881.); Békefi Ré
mig : A zirczi, pilisi, pásztói és szent
gotthárdi cistercita apátságok tört. (2
k. 1891.—92.).

Citeauxi Róbert, 1. Cisterciták.

Ciudad János 1. Irgalraasok. 
Clairvaaxi (olv Klervói) 

Bernát, (szent', a legkiválóbb közép
kori latin mystikus, szül. 1091. Fon- 
tainesban Dijou mellett, 1113. har- 
minczadmagával a citeauxi zárdába lé 
pett ; 1115. az újra szervezett clairvauxi 
zárda első apátja lett. Szigorú erköl
csénél, igazi kegyességénél s lángoló 
szónoklatainál fogva tisztelték és cso
dálták s igy kora küzdelmeiben nagy 
és hatásos szerepet vitt. Ő eszközölte 
ki, hogy II. Inczét az estarapesi zsi
nat (1131.), majd a franczia és angol 
király és a német császár elismerték, 
s hogy 1136.— 38. II. Anakletus el
lenpápától Milánót és Rómát elvehet- 
ték. Hatalmának tetőpontján akkor 
állott, midőn egykori tanítványa, III. 
Jenő, Bresciai Arnold elől futva, hozzá 
menekült. Ékesszólásával hozta létre 
a vezelay-i zsinaton (1146.) a máso
dik keresztes hadjáratot, melynek szo
morú vége nagyon elkeserítette. Abae- 
lard elleni eljárása, kit a sensi zsi
naton elítéltetett, méltán érdemel meg
rovást. Gilbert poitiersi püspök vallás
bölcsészeti nézeteinek kárhoztatását is 
kivitte a rheimsi (1148.) zsinaton; 
hasonló buzgalommal küzdött a dél- 
francziaországi eretnek szekták ellen, 
bár külső erőszak alkalmazását el
lenezte. Mh. Clairvauxban 1153. aug.
20. III. Sándor 1173. szentté avatta.
VIII. Pius pedig 1830. a „doctores 
ecclesiaew közé sorozta. Müveit (érte
kezések, prédikácziók, énekek) kiadta 
Mabillon (III. kiad. 1719. 2 köt.) 
Magyarul megjelentek: „Szép ájtatos 
elmélkedést (Madarász Márton ford. • 
1649.; újra kiadta ifj. Ács Mihály 
1710.) és „Értekezése a megtérés
r ő t  (Pesti Növendék-Papság Műnk. 
XI. k., hol életrajza is adva van). 
V. ö. Neander: Dér h. B. und sein 
Zeitalter (III. kiad. 1865.); Ellendorf: 
Dér h. B. und die Hierarchie seiner 
Zeit (1837.); Ratisbonne: Histoire



de S. B. et de són siécle (VI. kiad. 
1867. 2 k . ) ; Morison: Life and 
times of St. B. (II. kiad. 1868.); 
Tlüffer: Dér heil. B. v. C. (1886.); 
Chevalier: Histoire de St. B (2 k.
1889.); Rofmeister: B. von C. (2 k. 
1889. — 90.). R.

Ciarendoni constitutiók,
1. Becket.

Clareni fratres (clareninu- 
sok), szigorú rendtartásu minorita 
congregalio, melyet 1302. az Ancona 
melletti Clarene pataknál Cordonai 
Angelo (mh. 1340.) alapított. Miután 
a minoriták felsőségének felügyelete 
alól kivette, Olaszországban nagyon 
elterjesztette. A ferenczrendieknek 
conventualisokra és observansokra való 
szakadása után először azokhoz tar
toztak, de azután állandóan ezekhez 
csatlakoztak.

Clarké Freeman Jakab, híres 
unit. theologus Amerikában, szül. 
1810. Hanoverben (Egyesült álla
mok). Bostonban tanult. 1833. Louis- 
ville-ben. 1840. Bostonban lett lel
kész, hol egy űj egyházközséget ala
pított. Mh. 1888. jul. 8. Számos je
les munkája közűi legnevezetesebbek: 
,,Ten Great Religions (tiz nagy val
lás), mely több nyelvre lefordittatott 
és ,,Ortbodoxy, itsTruths and Errorsu 
(az orthodoxia igazságai és tévedései). 
Magyarul a Kér. Magvető különböző 
évfolyamaiban jelent meg nehány egy
házi beszéde és értekezése; ;,The 
ideas of the Apostle Paul“ ez. műve 
alapján pedig Varga Dénes u. o. 
(1886.—87.) több tanulmányt közölt. 
Életrajzát az 1888. évi folyam adta ki.

Clarké Sámuel, anglikán theo
logus, szül. 1675. Norwichban. A 
cambridgei egyetemen Newton tanít
ványa volt, azután a theologiára adta 
magát s 1709. Anna királyné udvari 
lelkésze és a westminsteri Jakab-tem- 
plom papja lett. Több müvében har- 
czolt a deismus ellen. Miután „The

seripture-doetrine of the trinity“ 
(1712.) ez. munkájában azt állitá, 
hogy a Szentháromság tanát a szent- 
irásból nem lehet levezetni, hivatalo
san megtiltatott neki, hogy e tárgyat 
akár szószéken, akár Írásban fejte
gesse. Ennek eredménye udvari lel
készségének elvesztése lett. Mh. 1729. 
Theol. könyveken kivfíl még termé
szettudományiakat és nyelvészetieket 
is irt. V. ö. Zimmermann érteke
zését (Denkschriften dér Wiener Aka- 
deraie, 1870.).

Classes (osztályzsinatok), igy 
nevezik a német és holland ref. egy
házban azokat a zsinatokat, melyeket 
az egy meghatározott körbe, u. n. 
„classis“-ba tartozó presbyteriumok 
(egy világi és egy lelkészi) küldöttei 
időnként uj választás alá eső elnökség 
alatt tartanak.

Claude (olv. klód) János, fran- 
czia ref. egyh. iró, szül. 1619. déli 
Francziaországban. 1654. Nimesbe 
hívták lelkésznek és tanárnak, de úgy 
itt, mint Montaubanban hallgatásra 
kényszeríté a kormány. Párisba ment 
azután s tekintélyes nevet szerzett 
apologetikai müveivel, főleg a „Dé- 
fense de la réformationw (4 k. 1673.) 
czimüvel. Közben 1666. charentoni 
lelkész lett. Midőn a nantesi edictum 
meg lett szüntetve, rendeletet kapott, 
hogy 24 óra alatt elhagyja hazáját. 
Hágába ment, hol 1687. mh. Összes 
müvei 1688. jelentek meg 5 kötetben.

. Claudius (Turini), 1. Turini 
Kolos.

Clauseil Henrik Nikolai, dán 
theologus, szül. 1793. Maribóban. A 
bölcsészetdoktorság megszerzése után 
1818.— 20. beutazá Német-, Olasz- 
és Francziaországot. Theol. irányára 
különösen Sckleiermackernek volt be
folyása. 1821. lector, nemsokára pro- 
fessor lett a kopenhágai egyetem theol. 
szakán. Ettől fogva kiváló szerepet ját
szott hazája történetében. Mint az al-
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kotmányos törekvések buzgó harczosa, 
sokáig képviselő, egy Ízben miniszter 
is volt. Rationalis szellemű dogmatikai 
és exegetikai iratai, melyeknek egy 
része németre is le van fordítva, 
Grundtvig és Lindberg részéről táma
dást vontak magokra. Több mint 30 
éven át szerkeszté a „Zeitschrift für 
auslándische theol. Literaturu-t. 1874. 
lemondott hivataláról s 1877. rab.

Clausura, a barátok és apá- 
czák ama kötelezettsége, hogy elvon
ják magokat a külvilággal való érint- 
kt zéstől. így neveztetik aztán a ko
lostornak az a része is. melyet annak 
lakói csak engedélylyel hagyhatnak el, s 
amelybe mások viszont csak enge
délylyel léphetnek. A clausurára vo
natkozó szabályok különbözők egyfelől 
a pápától megerősített, tulajdonképen 
való rendeknél, másfelől az ily pápai 
megerősítéssel nem biró congregatiók- 
nál Amazoknál a pápától, az utób
biaknál rendesen az illetékes püspöktől 
függenek e szabályok, melyeknek szi
gorú végrehajtása és súlyosbítása iránt 
a tridenti zsinat intézkedett. A jelen
leg érvényes szabályokat IX. Piusnak
1869. okt. 12. kelt „Apostolicae 
sedis“ bullája állította össze. Ezek 
szerint férfi-zárdákba nő-személy
nek kiátkozás terhe alatt tiltva van 
belépni, ha pedig valamelyik szerzetes 
bármi czélból ki akar menni a zárda 
falai közűi, azt külön folyamodványra 
megadott engedélylyel s kiséret mellett 
teheti. Sokkal szigorúbb a clausura az 
apáczákat illetőleg. Zárdájokba még 
nőknek sem szabad bemenni, nekik pedig 
csakis tűzveszély alkalmával s ragályos 
betegség esetén lehet azt elhagyniok.

Clemanjres Miklós (olv. kle- 
mánzs, latinul Clemangius vagy de 
Clemangiis), franczia tudós, szül. Cle- 
mangesban 1360. Tanult Párisban 
d’Ailly Péter és Gerson Jánostól, 1391. 
a theologia baccalaureusa és tanára 
lett a párisi egyetemen, 1393. egye

temi rektor. Daczára, hogy szabadel
vűén lépett fel a curiával szemben, 
mégis mint benső titkár, az avignoni 
pápai udvarhoz hivatott; ez állásától 
azonban csakhamar megvált, amikor
XIII. Benedek VI. Károly franczia 
királyt 1407. átok alá vetette s az 
átokbulla fogalmazójának C.-t tar
tották, miért is felségsértési perbe 
fogták, mire ő Toscanába menekült 
a karthauziakhoz. Innen irta refor- 
mátori műveit a konstanzi zsinathoz 
s buzgón munkálkodott, hogy a theo- 
logiai tanulmányozás a bibliai alapra 
visszatérjen (De stúdió theologico.). 
1425. mint a navarrai kollégium ta
nára tűnik fel. Halála ideje nem is
meretes. Munkáit (köztök a sokat em
legetett „ De correpto natu ecclesiae w - t) 
kiadta Lidyus L. M. 1613., azonban 
hibás és hiányos kiadásban. V. ö. 
M üntz: Nicolas C. sa vie et ses 
écrits (1846.); Schubert: N. v. C. 
als Verfasser dér Schrift „de c. st.
e.w (1888.). R.

Clementinae, görög és latin 
iratok, melyek már a 2. században 
az I. Kelemen, római püspök neve 
alatt szerepeltek. Ez az ál-kelemeni 
iratkör 20 homiliából (legjobban ki
adta De Lagarde 1865.), a recogni- 
tiók 10 könyvéből (utoljára Gersdorf 
adta ki 1838.) és két építőméből 
(kiadtaüressel 1859.)áll. A homiliák- 
ban Római Kelemen Péter apostolnak 
az utazása közben tartott prédikációi
ról és Simon magus-szal folytatott 
vitáiról, úgyszintén a saját életéről 
közöl adatokat. Az ő életének ese
ményei képezik a recognitiók fő tár
gyát is, melyek elvesztett szüleinek és 
testvéreinek újra feltalálását rajzolják. 
Az epitomék általában kivonatát tar
talmazzák a homiliáknak. Hogy vájjon 
ezek, avagy a recognitiók régebbiek-e, 
vitás kérdés. Az ál-kelemeni irodalom 
tanfogalma az essenus ebionitákéval 
vagy általában a synkretista zsidó-
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keresztyénségével egyező. V. ö. 
Schliemann: Die Klementinen und 
dérEbionitisraus (1844.); Hilgenfeld: 
Die Kleraentinischen Rekognitionen 
und Horailien (1848.); Uhlhorn: Die 
Homilien und Rekognitionen des Cle- 
mensRoraanus (1854.); Lángén: Die 
Kleraensromane, ihre Entstehung und 
ihre Tendenzen (1890.).

Clerici vagantes (c. vagi
vagy regionarii is) az olyan papok, 
akik a nélkül szenteltettek fel, hogy 
helyhez kötött egyh. hivataluk volna 
s ezért gyakran kóbor életet folytat
nak. A kath. egyház gyakran fellépett 
ellenök.

Clericus (le Clerc) János, ref. 
theologus, szül. 1657. raárcz. 19. 
Genfben. A remonstransokhoz csatla
kozván, 1684. arasterdami bölcsészet- 
tanár le tt; később az egyháztörténet 
is szakmája lett. Rendkívüli irod. te
vékenységét, mely egy csomó tu
dományos vitába belekeverte, 1728.-ig 
folytatta, midőn szélhüdés folytán mun
kaképtelenné vált. Mh. 1736. jan.
8. Számos theol. műve közűi legjele
sebb az „Ars criticaM (1696.) és 
a, „Harmónia evangelica" (1699.).

Cleynmann (Kleynmann) Ká
roly, ref. lelkész, szül. 1772. jan. 15. 
Majna-Frankfurtban. Erlangenben ta
nult, hol theol. doktorrá avatták. 
1793. a bécsi ref. egyház második 
papja lett, innen 1816. Pestre jött 
német ref. lelkésznek. 1832. nyarán 
nyugalomba lépve Szirákra vonult, 
hol 1833. febr. 15. halt meg. Mun
kái: 1. Religionsvortrage. Wien, 1803.
2. Erster Unterricht im Christenthum 
für die Jugend. U. o. 1804. 3. Dér 
Krieg vor dem Richterstuhle dér 
Vernunft und Religion. U. o. 1813.
4. Gott mein alles... U. o. 1813. 
(V. kiad. 1854.; magyarul is több
ször megjelent különböző fordítások
ban; először 1827., utoljára 1858.)
5 .  Vater Unser. Ofen, 1817. — to

vábbá egy adventi és egy halotti 
(Hermine főherczegnő felett, németül 
is, magyarul is) beszéde, valamint 
1813. — 14. tartott prédikácziói (2 k ). 
Bécsben 1802.— 3. egyh. folyóiratot 
szerkesztett Wachter János superin- 
tendenssel „Alig. prakt. Bibliothek 
für Prediger und Schulmánoeru ez. 
a., melyben több tanulmánya jelent 
meg. Számos beszéde maradt kéz
iratban.

Clinici, az olyan keresztyé
nek, kik halálos ágyokon keresztel- 
kedtek meg, amikor is csak meghin
tettek vízzel, inig az egészségesek 
egészen bemártattak abba. T.

Cloppenburg János, holland 
theologus, Leidenben tanult, azután 
arasterdami lelkész, 16 40. harder- 
wijki, 1644. franekeri theol. tanár 
lett. Mh 1652. Az orthodoxiának 
buzgó hive s Coccejust megelőzőleg 
az utolsó frigytheologus volt, ki szá
mos munkát bocsátott közre, köztök 
„Disputationes de foedere dei et tes- 
taraento veteri et novo“ (1645.).

Clugny (olv. klünyi). Aclugnyi 
apátságot Vilmos aquitaniai herczeg 
alapította s a burgundi grófi család
ból származó Berno apát vezetésére 
bízta (910.), ki a zárdái fegyelmet 
a benezés-szabályzat szerint vissza
állította. Különösen két apátja tette 
híressé: a második, Odo(927. — 42.), 
ki a rendszabályzatot szigorította és 
a negyedik, Majolus (948.— 94.), ki 
a neki Ií. Ottó császár által felaján
lott pápai széket visszautasította. Uj 
zárdákat alapítottak, régieket refor
máltak C.-ből s ekép előállott az u. 
n. c.-i szövetkezet (congregatio), vagyis 
számos benezés-zárda szövetkezete a 
c.-i apát (főapát) főnöksége alatt, az 
apátság is „archimonasteriumu czímet 
nyervén. Midőn Majolus utódjának 
Odilónak (mh. 1048.) adta át a ve
zetést, a franczia és burgundi zár
dák túlnyomó nagy része a szövet-

14
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ségliez tartozott. A „Consvetudinesu 
cziraet viselő szabályzat állapította 
meg a zárdái életrendet a legnagyobb 
aprólékossággal; még a jótékonysá
got is bizonyos határok közé szorí
totta, a ruházatot, étkezést, sőt még 
a szórakozást is szabályozta, úgy 
hogy az egyéniségnek semmi szerep 
nem jutott. Némely helyen és bizo
nyos alkalmakkor a beszélés is meg 
volt a szerzeteseknek tiltva, miért is 
ily esetben jelekkel közlekedtek egy
mással. Mindazáltal nem minden pon
ton szigorították a „Consvetudines“ 
a Benedek-féle szabályzatot; ellenke
zőleg az étkezésre, ruházatra és böj
tölésre nézve szelídítették azokat. 
Clugny volt a kiindulási pontja azon 
mozgalomnak, mely az egyházat az 
állam, különösen pedig a császár ha
talma alól fel akarta szabadítni. VII. 
Gergely a pápai széken azon esz
ményt valósította meg, melyet mint 
c.-i barát táplált lelkében. A pápák 
a szövetség és az apátok iránt kü
lönféle kiváltságokkal és kitüntetések
kel mutatták ki kedvezésöket; a 
főapát püspöki rangot nyert s köz
vetlenül a pápa alá volt rendelve. A 
szerzetesek azonban, különösen Pon- 
tius apát alatt (1109.— 25.) a ki
csapongásig elbizták magokat; a ki
tűnő Petrus Yenerabilis (1. e.) apát 
(1122.— 56 ) azonban egyelőre visz- 
szaszoritá őket a rendes határok közé. 
A gazdagság növekedésével azonban 
mind jobban elvilágiasodott a szerzet. 
V. Hugó és Yvo apátok a 13., I. 
Henrik apát a 14. században hiába 
akarták a szerzetesek féktelenségét 
megtörni, a rend 1528. teljesen füg
getlenítette magát a Guise-ektől. Ké
sőbb is megpróbálták az igen elter
jedt rend reformálását, p. o a híres 
itichelieu megkisérlette őket a mau- 
íiuusokkal egyesíteni (1634.); mind 
♦ zen kísérletek roppant viszálykodá
sokat szültek, melyeknek vége az

apátság és az egész rend megszünte
tése lett 1790. Ekkor a zárdát és 
a templomot megvették Clugny vá
rosától s szétrombolták. A clugnyi 
rend mintájára alakult Németország
ban a hirschaui rend. A clugnyi rend 
ruhája fekete volt. Y. ö. Champly : 
Histoire de 1’ abbaye de C. (1866 .); 
Oreeven: Die Wirksamkeit dér C. 
auf kirchl. und polit. Gebiet im 11 
Jhdt. (1870.); Cuchérat: C au 11. 
siéele, són influence (4. kiad. 1886.) ; 
Penjan: C la vilié et V abbaye- 
(1885.) ; Ringholz: Dér heil. Abt 
Odilo v. C. (1885.); Mika Sándor: 
A pápaság fölemelkedése a 11. szá
zadban (Bpesti Szemle 1883.). R.

C o a d ju to r  (lat. =  segéd), a 
kath. egyházban bizonyos teendők el
végzésére valamely püspök melléren
delt praelatus, ki vagy ideiglenesen,, 
a püspök akadályoztatásának tarta
mára van megbízva a helyettesítés
sel (c. teraporarius), vagy pedig a 
püspök egész életére, következési jog
gal van kinevezve (c. perpetuus cum 
jure succedendi). A tridenti zsinat 
azt határozta, hogy az utóbbit csak 
alkalmaztatása szükségének megálla
pítása után és ott, ahol a káptalané 
a választási jog, ennek beleegyezé
sével erősítse meg a pápa. Magyar- 
országon csak a király nevezheti ki 
s fölszentelt püspöknek kell lennie.

Coadjutor curator ( =  se
gédgondnok), a magyar ref. egyház
ban az egyházmegyei gondnok régeb
ben használt latin elnevezése.

Coccejanismus, a Coccejus 
Jánosról (1. e.) nevezett theol. rendszer.

Coccejus (Koch) János, a 17. 
század legjelesebb prot. theologusa, 
szül. 1603. aug. 9. Brémában; ta
nult szülőföldjén, Hamburgban és-
1626.-tól Franekerben. 1630.brémaiv 
1636. franekeri, 1650. leideni theol. 
tanár lett. Mh. 1669. nov. 5 .Nagy
szabású irodalmi működést fejtett ki-
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„Lexicon et commentarius serraonis 
hebraici et chaldaici Veteris Testa- 
mentitt * (1669.) ez. műve az első 
teljes héber szótár, mely még 1777. 
is méltó volt az újból való kiadásra. 
Fő művei a „Summa doctrinae de 
foedere et testamento Dei“ (1648.) 
és a „Summa theologiae ex seriptu- 
ris repetita“ (1662.), melyekkel meg- 
dönté a ref. scholastikát, midőu az 
egyházi dogmatikát a biblia theolo- 
g’ájából igyekezett megalkotni és gaz
dagítani. Ezekkel s többi jeles mű
vével lett megalapítója a róla nevezett 
theol. iránynak, a coccejanisrausnak, 
minek legjellemzőbb vonását a pro- 
testantismus alaki alapelvének felújí
tása képezte, mely szerint t. i. a ke
resztyén hitnek nemcsak tartalma, 
hanem alakja is, minden emberi te
kintélytől függetlenül, kizárólag a 
bibliából veendő. A scholasticismus 
visszahatása és ellenállása oly nagy 
küzdelemnek vált okozójává, mely egy 
századon át, ha lankadt is néha, uj 
erővel tört ki ismét meg ismét, egé
szen addig, mig a változott korszel
lem túlszárnyalta úgy a coccejanis- 
raust, mint a vele szemben álló voe- 
tianismust, mely nevét a C. legkivá
lóbb ellenfelétől, Voetiustól (1. e.) vette. 
Mig a vallási pártok ellentéte Német
alföldön csakhamar átment a politi
kai életbe is: addig a coccejanusok 
elvei viszont a többi országok ref. 
egyházaiba is átszivárogtak, amelyek
ben szintén idéztek elő vitákat, babár 
csekélyebb mértékben is, mint szülő
földjükön. Legnagyobb hatást a ma
gyar ref. theologusokra tett a cocce- 
janismus, melynek követői közűi Csen
ged K. István, Dézsi Márton, Pataki 
István, Veresegyházi Tamás, Debre- 
czeni Ember Pál, iíj. Csécsi János 
és Szathmárnéraeti Sámuel, ellenfelei 
közűi pedig Eszéki István, Marton- 
falvi György, Tofeus Mihály ésPósa- 
házi János említendők első sorban,

kik irodalmi téren is mindnyájan je
lét adták álláspontoknak. Az 1673. 
évi radnóti zsinat épen a coccejanu
sok ügyében tartatott s elleuök lett 
volna hivatva intézkedni, de végzései 
enyhék voltak ahhoz, hogy gátat vet
hessenek eszméik terjedése elébe.

A coccejanisraus idővel több 
irányban fejlődött, melyeknek köve
tői közűi tudományos tekintetben a 
legcsekélyebb értékűek azok a theo- 
logusok, kik a typika theologia mű
velésére fektetvén a fő súlyt, olykor 
a legképtelenebb módon magyarázták 
a bibliát. A legkiválóbb hittudósok 
viszont azok közűi kerültek ki, kik 
a cartesianismus lényegével egészít
vén ki a coccejanismusét, önállóan 
alkották theologiai nézeteiket. Közé
jük tartoztak Heidanus Ábrahám, 
Wittich Kristóf, id. Burraann Ferencz, 
Andala Ruard, Röell H. S. és Bekker 
Boldizsár. Coccejanusok voltak még: 
Van Til Salamon, Witsius Hermán, 
id. Vitringa Campegius. Lampe Fri
gyes Adolf, Gerdesius Dániel és Ve- 
nema Hermán. Némelyik történész 
az Isten és ember közti viszony foe- 
derális felfogását, vagyis az u. n. 
frigy-elméletet tekinti a coccejanis- 
mus alapvonásának, amelyben pedig 
számos scholastikus ellenfele is egyet
értett Coccejussal, ki a frigytheolo- 
giának csak fejlesztője s korántsem 
alapítója volt. V. ö. Van Gorkom : 
De Coccejo, s. codicis interprete 
(1856.); Van dér F lier : DeCoccejo 
antischolastico (1859.); Sepp : Hét 
godgeleerd onderwijs in Nederland 
gedurende de 16. en 17. eeuw (II. 
k. 1874.); Ritschl: Gesch. des Pie- 
tismus (I. k. 1880.); Zooányi Jenő :
A coccejanismus története (1890.).

C ochlaeilS  (tulajdonképen Do- 
beneck) János, Luther ellenfele, szül. 
1479. körűi a Nürnberg melletti 
Wendelsteinban. Nürnbergben iskola- 
igazgató, majd Majna-Frankfurtban

14*
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dékán és Mainzban pap, 1529.—39. 
pedig György szász herczeg titkárja 
volt s 1535. ura kegyéből meisseni 
apát lett. Pártfogója halála után, 
miután a reforraáczió a herczegségben 
elterjedt, el kellett hagynia a szász 
földet s boroszlói kauonok lett. Itt 
halt meg 1552. Megelőzőleg Eich- 
stadtben, Ingolstadtban s Mainzban 
is tartózkodván, eleinte a reformá- 
czió hive volt, de részint Luther 
„De captivitate Babylonieau ez.mun
kája, részint pedig a mainzi udvar 
iránti szolgálatkészségből 1521. a 
reformáczió ellenének csapott fel s 
Wormsban vitatkozást ajánlott Lut
hernek, aki élesen visszautassá 1523. 
ellene Írott művében. Később közre
működött az ágostai confutatióban, a 
hagenaui birodalmi gyűlésen 1540., 
nemkülönben az 1546. évi regens- 
burgi colloquiu non is. Lutherről irt 
művén (latinról németre ford. Hüber 
1582.) kivűl nevezetes a „Históriáé 
Hussitarum libri XII. “ (1549.) V. ö. 
Ottó (1874.) és Gess (1886.) róla 
irt monographiáit s Kolde értekezé
sét (Kirchengesch* Studien, Reuter 
gewidmet 1888.). T.

Coelebs, coelibatusban (l. e.) 
élő egyén.

Coelestinus, pápák neve. I. 
Coelestinus, szent (422 —432.) hasz
talan iparkodott törvénykezési jogát 
az áfrikai egyházra is kiterjeszteni. 
Több szerencsével használta fel a 
nestorianus viszályokat arra, hogy 
a pápai felsőség iránti igényeit kele
ten is érvényesítse, midőn úgy Nes- 
torius, mint ennek ellenfele, Alexandriai 
Cyrill által döntésre szólíttatván 
fel, az előbbit nézeteinek 10 nap 
alatti visszavonására hívta fel. A 
pelagianusoknak is ellene nyilatko
zott. — 11. Coelestinus (1143. —44.) 
megszünteté azt az interdictumot, 
melyet II. Incze a VII. Lajos franczia 
királylyal való viszályban rendelt el.

— 111. Coelestinus-nak (1191.— 98 ) 
örökösen félnie kellett VI. Henrik 
királytól, kit császárrá koronázott s 
aki az ő akarata ellenére hóditá meg 
Alsó-Olaszországot. — IV . Coelesti
nus (1241.) még fölszentelése előtt 
mh. — V. Coelestinus, szent(1294.)
megválasztatását megelőzőleg mint re
mete Murrhouei Péter név alatt köz- 
tiszteletben élt s mint egy rend (1. 
Coelestinusok) alapítója lett híressé. 
Gaetani bibornok (a későbbi VIII. 
Bonifácz) rábeszélésére mint 80 éves 
agg még megválasztása évében le
tette a tiarát, hogy megmeneküljön 
részint a bibornoki collegium táma
dásaitól, részint II. Károly, nápolyi 
királynak mindinkább fokozódó kö
veteléseitől. Utódja VIII. Bonifácz 
egészen 1296. történt haláláig szi
gorú őrizet alatt tartotta. V. Kele
men 1313. szentnek nyilvánítá.

Coelestinusok, egy ága a 
benedekrendieknek, melyet 1254. 
Murrhonei Péter remete, a későbbi 
V. Coelestinus pápa szervezett. IV. 
Orbán 1264. jelentékeny előjogok 
adományozásával erősíté meg, X. Ger
gely pedig 1274 fölmenté a püs
pöki hatóság alól. Női zárdáik is 
csakhamar alakultak, de mi már 
csak Olaszországban van egy pár.

Coelestinus - remeték, I.
Ferenczrendiek.

Coelestius, (Caelestius) előbb 
ügyvéd volt, majd Rómában Pelagi- 
us-szal ismeretségbe jutván, vele együtt 
ellenezte Ágoston tanát, hogy t. i. 
az emberi természet egészen meg
romlott. Ezért a 412. évi karthagói 
zsinat kiátkozta. R.

Coeiibatus (lat.) általában a 
nőtelenség, közelebbről pedig a róm. 
kath. papság erre való kötelezettsége. 
A zsidóság még csak annyit kívánt 
meg, hogy a pap elváltat vagy szű- 
zeségét elveszített leányt, a főpap 
\>edig özvegyet ne vegyen nőül, és



hogy szent cselek vények előtt mind
nyájan tartózkodjanak a nemi érint
kezéstől. Az újszövetségben két irány 
halad egymás mellett. Maga Krisztus 
ősrégi és szent, isteni intézménynek 
tekinté ugyan a házasságot (Máté 
XIX. 4. s köv.); de amennyiben az 
ennek daczára nem felelne meg fel
adatának, annyiban saját követői között 
szintén ismert a sziiletésök óta, vagy 
erőszakosan heréitekkel ellentétben 
erkölcsileg heréiteket (Máté XIX. 12 ). 
Ezen a nyomon halad a Jelenések 
könyve (XIV 4.) és teljes határo
zottsággal Pál (I. Kor. VII.). aki azt 
mondja, hogy a házasság nélküli élet 
bizonyos körülmények közt jobb. Vi
szont a többi apostol épen Péter is, 
feleséges volt (Máté VIII. 14 , I. 
Kor. IX. 5.) s a pásztori levelek 
egyenesen megkövetelik a püspöktől, 
hogy mint családatya a gyülekezet
nek példányképe (I. Tira. III. 4. s 
köv., Tit I. 6.), s „egy feleségű 
férfiu legyen (I. Tim. III. 2., Tit.
III. 6.). Miután a 2. századtól kezdve 
a tökéletességre törekvők önként nő- 
telenséget fogadtak, mindinkább el
terjedt az a nézet, hogy a második 
házasság nem illik azoknak, akik 
mint papok a szent mysteriumokkal 
naponként foglalkoznak. A 3. szá
zadban már az a nézet volt elter
jedve, hogy a három magasabb rendbe 
tartozó nős papok helyesen teszik, 
ha házasságukat felbontják. A 4. 
század elejétől több Ízben, különösen 
az elvirai spanyol zsinaton (306 ) 
már törvények is intézkedtek ily 
irányban s a  niceaei közzsinat (325.) 
egy asceta párttól szóba hozott in
dítványt, mely szerint a nős papok
nak, le a subdiakonusokig, a fölszen
telés után tiltassék meg a házas élet 
folytatása, csak a Papbnutius ékes- 
szóiása folytán vetett el, aki noha 
maga is szigorú asceta volt. a há
zasság szent voltál oly sikerrel védte,

hogy csupán az oly papoknak tilta- 
tott meg a házasodás, kik a három 
felsőbb rendbe tartoznak s ezek el
nyerésekor nőtelenek. A gangrai zsi
nat a 4 század közepén kiátkozott
nak nyilvánító, aki vonakodik a nős 
papok istentiszteletén résztvenni. A 
barátok példája, melynek a papság 
nem maradhatott messze mögötte, 
döntő hatású volt a c. érdekében s 
főleg a keleti egyházban nemsokára 
szabály lett, hogy legalább is a püs
pökök, ha feleségesek voltak, fel
bontották házasságukat. Még szigo
rúbb nézetek érvényesültek nyugaton, 
midőn 385. Siricius, római püspök, 
ki a papok házasságát „obscoenae 
cupiditates“-nek mondta, azt a püs
pököknek, presbytereknek és diakó
nusoknak megtiltá. Hozzá csatlako
zott I. Incze 404. és 405 , majd I. 
Leó 446. és 458. kiadott rendele- 
teikkel, továbbá számos zsinati vég
zés, melyek áldozároknak, diakónu
soknak és subdiakonusoknak határo
zottan nőtelenséget rendeltek s f e l 
ségeseket csak a ^zűzeség fogadal
mának letétele után engedtek fölszen
teltetni. A világi törvényhozás azzal 
erősíté meg ezeket a határozatokat, 
hogy a felsőbb rendű papok házas
ságát fölszenteltetésök után semmis
nek, az abból származott gyermeke
ket törvényteleneknek tekinté A pa
pok házasságára I. Justinianus tör
vényhozása keleten szintén nem volt 
kedvező. Papi hivatalban raegháza- 
sodni subdiakonustól fölfelé tiltva 
volt; a már feleségesek presbyterekké 
mindazáltal fel voltak szöntelhetők s 
csak a püspökké szentelésnek volt 
feltétele a nőtelenség. Ezek az intéz
kedések, melyeket a trullai zsinat 
692. megerősített a görög egyház
jogban ma is érvényesek.

A latin egyházban viszont a 
papok házassága ellen kiadott régi 
rendeletek, kivált a IX. L ío ural-
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mától (1048. — 54.) fogva folyvást 
nyomatékosan ismételtettek, tényleg 
azonban oly kevés eredményt értek 
el, hogy minden vidéken s magának 
a pápának a környezetében is sok nős 
pap volt. Csak YIÍ. Gergely tudott 
sikerre jutni, midőn az egyházat sza
baddá igyekezvén tenni minden vi
lági hatalomtól s egyúttal attól a 
czéltól is vezéreltetvén, hogy az egy
házi tisztségeknek apáról fiúra szállá
sát megakadályozza, egy római zsi
naton 1074. rendeletet adott ki, mely- 
lyel úgy a nős papokat, kik a szent
ségeket kiszolgáltatják, mint ama 
világiakat, kik kezükből azokat elfo
gadják, egyképen kiátkozá. E rende
letét aztán, daczára annak a heves 
ellenállásnak, amelyet főleg az alsó 
papság kifejtett, végre is keresztűl- 
vivé. II. Calixtus 1119. és 1123. s 
II. Incze 1139. az összes papok há
zasságát általában véve érvénytelen
nek nyilváníták A későbbi kánonjog 
mindezen végzéseket ismételten meg- 
erősíté s egy bibornoknak a konstanzi 
zsinaton tett amaz indítványa, hogy 
a papok házassága újra szokásba ho
zassák, valamint azok az épen kath. 
fejedelmektől kiinduló törekvések, 
hogy a tridenti zsinatot rávegyék a 
coelibatus eltörlésére, csak a régibb 
intézkedések megújítását eredményez
ték. A róm. kath. egyháznak a coe- 
libatust illető rendtartása lényegében 
a következő. Nős férfit nem lehet 
fölszentelni, mert a házasság felbont
hatatlan s magasabb egyházi rend
del nem is fér össze; kivételes eset, 
ha az asszony késznek nyilatkozik 
zárdába menni. Ha mégis megnősül 
valamelyik pap: házassága törvény 
szerint semmis, az illető pedig fel- 
függesztetik és kiátkoztatik. Ha egy 
kisebbrendü (minoris ordinis) pap nő
sül meg, házassága ugyan érvényes, 
de hivatalát és javadalmát elveszti. 
Újabb időben megint tétettek kísér

letek a c. eltörlésére, de siker nél
kül, — sőt még az a kivánalom se 
talált meghallgatásra, hogy pap eset
leg világivá lehessen.

A görög-keleti egyházban a régi 
törvények vannak még érvényben. A 
magasabb rendű papok fölszentel ésök 
után többé nem nősülhetnek. Mint
hogy pedig a már nősök fölszentel- 
hetők, szokássá vált, hogy a leendő 
papok kevéssel a szentelés előtt há
zasságra lépnek. A második, vagy 
pedig Özvegygyei való házasság nin
csenek megengedve. Püspökök csak 
olyanok lehetnek, kik sohasem éltek 
házasságban, s ezért rendszerint a ba • 
rátok közűi választatnak.

A protestantismus mindjárt kez
detben felszabadítá papjait a c kö
telezettsége alól. Miután Luther már 
1520. a papok házasodhatása mel
lett nyilatkozott, nehány követője 
csakhamar, őmaga 1525. élt e sza
badsággal. A symbolikus könyvek és 
egyházi rendtartások hasonló értelem
ben szólnak e tárgyról. Y. ö. Guz- 
mics Izidor: Papi nőtlenség (Egyh. 
folyóirás 1832.— 34.); Holtzendorff: 
Dér Priestercölibat ( 1 8 7 5 . ) ;  Lciurin : 
Dér Cölibat dér Geistlichen nach 
kanonischem Recht (1880.).

O oena D om ini, latin neve 
az úrvacsorájának, valamint nagy
csütörtöknek is, mint amely napon 
amaz szereztetett. T.

Coenobiták, (gör. ko inobi - 
ták =  együtt élők), azok az egyptomi 
barátok, kik a 4. században először 
éltek társaságban egy-egy kolostor falai 
közt. Elnevezésük az anachoretáktól 
(1. e.) való megkülönböztetésre szol
gái. (L. Antal és Kolostor.)

O oenobíum  (lat.) társas élet
hez való helyiség, vagyis e szerint 
kolostor.

C o e tu s  (lat: =  egyesület, tá r 
saság), az egész tanuló ifjúságnak, 
vagy egyes különféle (kivált nem
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zetiségi) csoportjainak, úgyszintén az 
-egyházmegyei papságnak a maga ösz- 
szességében való jelzése. A magyar 
ifjak például Wittenbergben kiilön 
coetust alkottak, saját senioruk ve
zetése alatt.

Coge i u t r a r e ( v a g y  „compelle 
intrare44, lat. =  kényszerítsd bejdni), 
a Luk. XIV. 23. félremagyarázásából 
származó alaptétele az eretnekek el
leni erőszakosságnak vagy álnokpros- 
^lyta-csinálásnak.

Colani Timotkeus, a franczia 
ref. egyházban a szabadelvű párttheolo - 
gus-vezére, 1824. Lemében szül. A 
theologiát Strassburgban tanulta, hol
1847. licentiatus, 1851. pedig egyik 
legkedveltebb papja lett a városnak.
1850.— 69. a strassburgi theol. fa
kultással „Revue de théologie44 ez. 
folyóiratot adott ki s 1862.-től a 
franczia irodalom, 1864.-től a gya
korlati theologia tanára volt. Az ellen
állás, mit ez állásra való kinevezésé
vel szemben az orthodox párt kifej
tett, az „Union protestante libérale“-t 
hozta létre. Miután prédikáczióival 
(Sermons. 3 kötet 1857.— 1881.) és 
„ Jésus-Christ et les croyances messi- 
aniques de són teraps44 (I. és II. 
kiad 1864.) czimű műveivel nagy 
hirnevet szerzett, 1870. lemondott 
hivataláról s Francziaországba vonult, 
hol 1875. a Sorbonne könyvtárnoka 
lett. A franczia ref. egyháznak 1872. 
jun. és jul. hónapjaiban tartott párisi 
közzsinatán1 a szabadelvűek vezéreként 
működött. Mh. 1888,szept. 2. Grin- 
delwandban. Az említetteken kivűl 
még számos jeles művet adott ki. 
Magyarra prédikáczioiból van lefor
dítva egy pár.

Colenso János Vilmos, natali 
püspök, egy tudományos irány kép
viselője az angol főegyházban, szül.
1814. Cornwallban. Egyetemi tanul
mányait Carabridge-ben végezte, hol 
1836. doktor lett, két év múlva segéd-

! tanár Harrow-ban, 1842. pedig fel -
í ügyelő Cambridgeben. Mint ilyen több 

számtani tankönyvet irt. 1846-tól 
Norfolkban lelkész volt s itt 1853. 
kiadta „Viliágé sermons44 ez. művét.

| Ez évben natali püspök lett Dél - 
Afrikában s 1885. kiadta „Ten weeks

i in Natal44 ez. munkáját, melyben az 
általa ott talált állapotokat s első 
benyomásait Írja le. A benszülöttek 
megtérítését s művelését fáradhula- 
nul munkálta Az újszövetséget zulu

I nyelvre fordította s egy zulu nyelv
tant is adott ki szótárral együtt. Azon
ban 1861. kiadott „8t. Paul’s Epistle 
to the Romans, newly translated44 ez. 
művével, melyben megtagadta a po
kolbeli büntetések örökkétartóságát, 
valamint a Mózes és Józsué könyvé
ről irt kritikai vizsgálódásaival (6 k. 
uj kiad. 1863.— 71.), melyekben két
ségbe vonta a mózesi könyvek hiteles
ségét s történeti valóságát, aggályokat 
támasztott s kérdőre vonatván, Angli
ába kellett mennie a convocatio elé, 
hol 40 püspök követelte, hogy mond
jon le hivataláról. Hivatalból letétele 
ki is mondatott. 1865. felebbezett a 
királynőnek u. n. „privy council44- 
jához s fölmentését* meg is nyerte. 
Ugyanezen évben kiadta a Mózes köny
veiről szóló műve ötödik részét is s 
ebben még határozottabban nyilatko
zott előbbi álláspontja mellett. Mig 
Colenso Natalban a vele nem tartó 
papokat megfosztotta hivataluktól, a 
Cap-rárosi püspök Angliába ment, 
hogy egyházi beszédek tartásával egy 
ellenpüspök fentartására összegyűjtse a 
kellő összeget. 1869. Makrorie lelkészt 
föl is avatta ez püspökké. Ezzel ai •

J  szakadás megtörtént Egy Pan Ang- 
lican Synod, mely 1867 a lambethi ér
seki palotában gyűlt össze s amelyre az 
angol püspökök a világ minden ré
széből megjelentek, ki akarta Colén - 
sót rekeszteni az anglikán egyházból. 
De miután az u. n. Palmerston-féle
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püspökök, kik a Low Church-höz tar
toztak, vonakodtak megjelenni s a 
londoni püspök föltételekhez kötötte 
megjelenését, arai a kiközösítést csak
nem értéktelenné tette volna, a ki
rekesztés kimondása nem történt meg 
s natali püspöki hivatalát egész ha
láláig megtartá, mi 1883. jun. 20. 
következett be. V. ö. Cox: Life of 
J. W. C. (1888.) T.

C o lisu y  Gáspár, franczia ten
gernagy és a reformáczió korának 
egyik vértanúja, szül. családja kasté
lyában, Chátillonban 1519. febr. 16. 
Hasonnevű atyja tábornagy, anyja 
Montmorency Lujza a connétable nő
vére volt. Midőn bátyja, ki később 
ref. lett, bibornokságot nyert, C. lett 
a család feje. A könnyelmű párisi 
udvar az ott időző ifjúnak erős jelle
ménél fogva nem árthatott. Franczia- 
ország háborúiban még fiatalon any- 
nyira kitfínteté magát, hogy II. Hen
rik 1547. a gyalogság parancsnokává, 
1552. tengernagygyá nevezte ki. 1557. 
spanyol íogságba kerülve, szorgalma
san olvasá azokat a reformátori ira
tokat, melyeket prot. érzelmű öcscse, 
Ferencz, andelot-i herczeg küldött 
meg neki. Kálvinnal csakhamar leve
lezésbe lépett; a reformáczióhoz való 
csatlakozásának egyéb mozzanatai még 
nincsenek teljesen földeritve, de annyi 
bizonyos, hogy a hugenottáknak már 
1559.-től a legkitűnőbb vezérharczosa 
volt Condé Lajos mellett. Sorsukban 
a bertalanéji katasztrófa alkalmával 
szintén osztozott, amennyiben ez éjjel 
(1527. aug. 23.—24.) ő is meggyil
koltatott. Honfitársai pár év előtt 
szobrot állítottak emlékére. V. ö. De- 
laborde : G. de C. (3 k. 1879. - 82.); 
Bersier: C. avant les guerres de re- 
ligion (1884.. németül 1885.); Buet: 
L’ amiral de C. et les guerres de religion 
(1884.); Marcks: G. von C. (1893).

Collaborator (dolgozótárs), 
segédlelkészek és segédtanítók czíme.

Collare, 1. Öltözet (Lelkészi).
Collatio, egyházi javadalmak 

adományozása ; a 16. századon kezdve 
egyes prot. főiskolákban szokásba jött 
önképzokör-szerü csoportjai a tanuld 
ifjúságnak, melyeknek czélja a rendes 
tanórákon nyert ismereteknek eszme
csere utján való kiegészítése volt, 
szintén collatióknak neveztetik.

Collationariusok, 1. Közös 
élet testvérei.

Collecta, a miséző éneke, 
melyet karének követ; collecta to
vábbá a közhasznú vagy jótékony 
czélra való gyűjtés is.

Collegia nationalia, vagy 
poníificia (nemzeti, vagy papi col- 
legiumok), azok a kolostorszerű inté
zetek, melyekben az ifjakat abból a 
czélból képezték, hogy az eretneke
ket visszatérítsék a kath. egyházba. 
Az első enemű intézet Rómában a 
németek részére alapíttatott. Ehhez 
hasonlók voltak ugyancsak Rómában 
a görög (1577.), angol (1579.), ma* 
ronita (1584.), illyr (1577.) s ma
gyar (L. Collegium Germanico-Hun- 
garicum) intézetek az illető népek s 
nemzetek között folytatandó ellen- 
reformáczió keresztülvitelére alkalmas 
egyének képzése czéljából. VIII. Ke
lemen s XV. Gergely pápák még to
vább fejlesztették ez intézeteket s az 
ők idejűkben 1600. jött létre a skót, 
s 1628. az ir collegium. Mindezek 
együttesen a Congregatio de propaganda, 
fide hatásköre alá tartoznak 1622. 
óta. Hogy az ezekből kikerült egyé
nek teljesen az ultramontanismus hí
vei, egészen természetes, mért jezsu
itáktól s épen ebben az irányban ne
veltettek. T.

Collegia pietatis (lat ), a
közös ájtatoskodásra való összejöve
telek, aminőket különösen Spener
1670. rendezett be saját házában, 
Majna-Frankfurtban. T.

Collegialis rendszer, ama



három különböző rendszer egyike, 
melyekkel a Teformáczió-teremtette 
földesúri egyházkormányzatot azután 
megvédeni iparkodtak. Fő képviselői: 
Pufendorf (De habitu religionis cliris- 
tianae, 1678.) és Pfaff (Origines juris 
ecclesiastici, 1719.) kik az egyházat 
az államnak alá nem vetett, szabad 
egyesületekként (collegia> tekintették, 
amelyek a hozzájok tartozó lelki ha
talmat hallgatólagos egyezség utján 
a fejedelemre ruházták át. A felsőség 
az egyházzal szemben csak a „Jura 
scilicet collegialia in sacratt néven is
mert jogokkal rendelkezik. A másik 
két rendszer: a püspöki (1. e.). és 
a territoriális (1. e.). (L. még Jura 
circasacra és Jura in sacra; Egyház
alkotmány (evangélikus); Földesur.) 

C o lle g ia n s o k , 1. Reraon-
stransok.

Collegiuni (lat.), ugyanazon 
hivatásuak egyesülete ; akadémiai elő
adás ; a magyar protestánsoknál fő
iskola, melynek nemcsak gimnáziuma, 
hanem egy vagy több akadémiai szaka 
is van vagy volt.

Collegium Germanico - 
Hungaricnm, eretnek-térítő pa
pokat képző intézet Rómában, melyet
1522. III. Gyula pápa németországi 
papnövendékek számára alapított. XIII. 
Gergely pápa 1573. újjá szervezte s
1584. egyesíté a magyar ilynemű in
tézettel, mely 1577. óta létezett s 
1579. megnyerte az István királyról 
nevezett római templom és magyar 
zarándokház vagyonát. Jelenleg a ma
gyar növendékek száma 12-ben van

l j  ̂ j  ^  w  i| I ^

megszabva. Tanulásuk ideje 6 év, 
melyből 2 a bölcsészeti tanfolyamra 
esik. Az intézetből mint a bölcsészet 
és theologia doktorai kerülnek ki.

Collenbusch Sámuel, német 
mystikus és pietista, szül. 1724. 
Wichlinghausetiben Barraen mellett. 
Mint gyakorló orvos eleinte Duis- 
burgban, 1784.-től Barmenben élt,

hol 1803. mh. Születésére nézve luth. 
volt, de egyh. működésének szinterét 
a ref. egyházban találta fel. Mint 
Bengel és Oetinger tisztelője a pie- 
tisták között számos hivet szerzett, 
később pedig önálló rendszert alko
tott. Követői közé tartozott Menken 
(1. e.) is. Vallási nézeteit „Erklárung 
bibliscber Wahrheitenu f i 807.) ez. 
munkájában fejtette ki. V. ö. Krug 
róla írott műveit és Ritschl: Gesch. 
des Pietismus (I. k. 1880.).

Collisio officiorum, 1. Kö
telességek összeütközése.

Colloquiam (lat.), általában 
beszélgetés, különösebben pedig hiva
talban álló férfiak olyan vizsgálata, 
mely magasabb állásra képesíti őket. 
A reformáczió korában a vallásos ér
tekezletek szokásos elnevezése (c. cha- 
ritativum) T.

Colonna Viktória, Olaszor
szág leghíresebb költőnője, szül. 1490. 
körül Marinoban. 1525.-től mint Pes- 
cara raarchese császári hadvezér öz
vegye, Isehiában és Nápolyban élt s 
Valdes (1. e.) olasz reformátor köré
hez tartozott. Később Orvietoban, 
Viterboban s Rómában élt, élénk ösz- 
szeköttetésben Polelal (1. e.) és
Michel Angeloval. Bár a kath. egy
házzal nyíltan nem szakított, csakis 
1547. bekövetkezett halála mentette 
meg az inquisitio körmeitől. (L. Refor- 
máczó Olaszországban.) V. ö. Roscoe: 
V. C. her ljfe and poeras. (2 k. 
1868.); v. Reumont: V. C (1 8 8 1 ); 
Morpurgo: V. C. (1888.) R.

Colámba, a skótok apostola, 
szül. 521. Irlandban, hol zárdát is 
alapított. Midőn 563. vagy 565. 
egy zsinat minden ok nélkül kiközö
sítette. 12 tanítványával együtt Skó-
cziába ment Hy (Jowa) szigeten, a 
Hebridák közt zárdát alapított, hon
nan egész Skócziát megtérítette s 
nemcsak az összes skót kolostorok
nak, de az egész skót egyháznak
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feje volt 597. bekövetkezett haláláig. 
V. ö. Skene: Celtic Scotland (2 k.
1877.); Loofs: Antiquae Britonum 
Scotorumque ecclesiae quales faerint 
raores (1882.); Belleskeim: Ge3ch. 
dér kath. Kirche ia Schottland (I. 
k. 1883.). R.

Colurabauus (szent), a ke- 
resztyénség egyik legrégibb apostola 
a germánoknál, szül. 540.—550. kö
rül Leinsterben (Irland). Az ir Bán
kor zárdában szerzetessé lett s 583. 
vagy 590. tizenkét szerzetestársával 
együtt Burgundiába ment, hogy a 
frankok közt a szerzetesi ascesist 
terjeszsze. Három zárdát alapított itt: 
Anagrates (Anegray), Luxovium (Lu- 
xeuil)és Fontaines. Kétkszakaszból álló 
szabályzata agy a követelményekre, 
mint a büntetésekre nézve sokkal szi
gorúbb volt a Benedekénél, miért is 
ez később teljesen kiszorította amazt. 
Bűnbánati könyvében arra törekedett, 
hogy minden bűnnek, még a gondo
latbelinek is, a lelkipásztori gondo
zásra nézve határozott normát állapít
son meg. A hírhedt Brunhildával ösz- 
szeütközésbe jővén, 610. Nantesba 
hurczolták, hogy onnan Irlaudba vi
gyék, ő azonba elm enekült először 
II. C'nlotar neustriai, azután Tlieode- 
bert austrasiai királyhoz. Később ta
nítványaival, kik közül Gallus (l. e.) 
a legnevezetesebb, átment a Rajnán 
az aleraannok földjére s Bregenzben 
megtelepedvén, innen irányozta a té
rítés nagy munkáját. 613. körűi á t
ment Lombardiába, itt a bobbioi 
zárdát alapította, melyben meg is halt 
615. Emléknapja nov. 21. Neki tu
lajdonítják, azonban tévesen, az „In- 
structiones seu sermones ad raonachosu 
ez. muukát. V. ö. Hertel (Zeitschrift 
für. hist Theologie 1875.); Loofs:
Oolumbánál idézett művét; Sebass : • •
UberC. von Luxeuils Klosterregel und 
Bussbuch. (1883.).* Haucfc: Kirchen- 
gesch. Deutschlands (I. k. 1887.). R.

Comba Emil, valdens theolo- 
gus, szül. 1839. aug. 31. San Ger
mánéban, a turiai tartományban. A 
theologiát Torre-Pelliceben és Genf- 
ben tanulta. 1863.-tól több helyen 
működött lelkészi hivatalban, mig 
187 2. az egyli íztörténet $és homile- 
tika tanára lett a valdensek florenczi 
theol. seminariumában. Az olaszor
szági reformáczióra s a valdensek tör
ténetére vonatkozólag több fontos 
művet irt s nagybecsű forrásokat tett 
közzé. 1873.—1888. egyik szer
kesztője volt a „La rivistacristianau
ez. theol. folyóiratnak.

Comenius (Komensky) Ámos 
János, híres paedagogus, a cseh- 
morva testvérek utolsó püspöke, szül. 
1592. raárcz. 28. Nivnitzen Morva
országban A theologiát 1611. — 1614. 
Herbornban és Heidelbergben hall
gatta. 1614. hazájában preraui rektor 
lett. 1616. lelkészszé avattatván, 
1618. fulneki pap lett. A fehérhegyi 
csata után 1620. megfosztották hiva
talától s 1622. a csehországi Bran- 
deisba vonult, honnan 1624. Lengyel- 
országba távozott. 1626. ismét Bran- 
deisba, 1628. pedig kivándorló tár
saival újból Lengyelországba ment, 
hol Lissában mint tanító telepedett 
meg. Itt pár év múlva lelkész s a 
gimnázium igazgatója lett. Művei rop
pant hírnevet szereztek neki az ösz- 
szes művelt európai országokban. 1641. 
Angliába, 1642. Svédországba, nem
sokára Poroszországba ment hol Ei- 
bingben hat évig időzött. Ekkor a 
cseh-morva testvérektől püspökké vá
lasztatván, megint Lissába költözött 
1650. Sárospatakra hivatott a collegi- 
um tanvezetőjének. Ez állásában amel
lett, hogy a vezetésére bízott intéze
tet a legmagasabb színvonalra igye
kezett emelni, saját hívei érdekében 
mindent elkövetett a végre, hogy ráve
gye II. Rákóczy Györgyöt a Habsburg- 
ház elleni támadásra. Azonban hiába jó-
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solgatott Drabik (!. e.) Ausztria el
len,— hiába jártak-keltek a cseh- 
morva testvérek ügynökei a Rákó- 
czyak közel levő emelkedését hir
detve, — hiába intézett C. chiliasta 
reménykedésekkel telt leveleket, sőt 
emlékiratokat a fejedelemhez: terve 
nem sikerűit. 1654. visszatért tehát 
Lissába. Ez két év múlva elpusztul
ván, ismét kénytelen volt elhagyni 
híveit s hosszas bujdosás után Am- 
sterdámba jutott, hol 1670.nov. 15. 
mh. Műveinek számát másfél-százra 
teszik ; köztök legtöbb a paedagogiai. 
de vannak theologiaiak is, melyek 
közűi leghíresebb az „Unum necessa- 
riura“ ez., melyről Castens (1892.) 
irt ismertetést. 'V. ö. Seyft'arlh 
(1872.),Zoubek (1875.) és Kvacsala 
János (1892.) által irt életrajzait; 
Réthy Pál (Bpesti Szemle 1869.), 
Dezső Lajos (U.o. 1892.), Kvacsala 
(U. o. 1889. és Prot. Szemle 1889.), 
Klemért ( Studien und Kritiken
1878.), Loesche (Jahrbuch dér Ge- 
sellschaft für die Geschichte dér Protes- 
tanten in Oesterreich 1889.), Szalay 
Károly (Prot. Szemle 1892.) ta
nulmányait; Criegern: J. A. C. als 
Theolog (1881.); Dezső: C. Sáros
patakon (1882.); Benke István: C. 
Á. J. (1892.)

Coramemoratio (lat.), álta
lában emlékezés; a katolikusoknál 
halottakra való emlékezés, akikért 
misét mondanak, — úgyszintén vala
mely szentről való megemlékezés 
imádságban vagy mise alkalmával, 
végűi a szentek neveinek felolvasása 
a nyilvános istentiszteleten. C. omnium 
defunctorum =  halottak napja; c. 
omnium sanctorum =  minden szen
tek napja. T.

Commenda (lat.), az olyan 
beneficium, mely a beneficiatusnak 
csak haszonélvezetre, nem pedig hi
vatallal összekötve adatik oda. Com- 
mendák adományozása a 13. század

óta fordul elő: kivált az avignoni 
pápák osztogatták, hogy megkerül
jék vele a cumulatio tilalmát Első 
sorban kolostorok szerepeltek ilye
nekül, melyeket világi papoknak mint 
commendataris apátoknak adtak. A 
konstanzi zsinat ellene nyilatkozott 
ugyan, de még a tridenti sem volt 
képes teljesen eltörűlni, csakis kor
látozni.

Commendataris apát, 1.
Apát és Commenda.

Commentar(ius), a bibliá
nak vagy egyes részeinek összefüggő 
és rendben haladó tudományos vagy 
gyakorlati magyarázata.

Common Prayer Book (an
golul, olv. koran prér bükk) az 
anglikán egyház hivatalos agendája, 
melyet 1549. a legkiválóbb püspö
kökből és theologusokból álló s Crau- 
mer elnöklete alatt működő bizottság 
állított össze, a parlament pedig tör
vényerejűvé tett. Mivel pedig ezen 
első alakjában még nagyon megegye
zett a római liturgiával, 1552. újra 
átnézték s az evangélikus alapelvek
hez közelebb hozták, 1559. végül 
olyan alakot nyert, hogy eléggé bele
nyugodhatott miuden vallási párt. Ám 
később a Stuartok a magok teljha
talmában több változtatást tettek rajtaj 
a fő-egyház szellemében. 1 662. év 
javított alakja a parlament jóvália" 
gyását is megnyerte s még ma iá 
irányadó. 1872. uj átdolgozáson mén1 
át (L. Anglikán egyház.). V. ö. Da~ 
niel: The Prayer Book, its histor>’ 
and contents (1879.i; liuttler: His- 
tory of the Book of C. P. (1880.); 
Hardman: Our P. B. in history, 
literature and church lőre (1890.).

Comiuunio (lat. =  közösség), 
az egyházi nyelvben az a közösség, 
melyben a gyülekezetek egymással, 
vagy az egyesek a gyülekezettel ál
lanak. De közönségesen (I. Kor. X.
16. szerint) az urvacsorázást értik
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alatta; innen az úrvacsorával élőket 
„communicálóka-nak nevezik. Van 
comraunio-könyv is, melyben az úr
vacsorájához való előkészületre imák 
és elmélkedések vannak. T.

Communicatio idiomatum
( la t ), 1. Christologia.

Compactaták,l. Bázeli zsinat. 
Compelle intrare, 1. Coge 

intrare.
Competentia (lat. =  illető

ség, illetékesség), általában bizonyos 
hivatalos teendők végzésére való jo
gosultság; az egyházjogban első sor
ban mint „az egyház competentiája44 
a vétkek büntetésére (1. Egyházi bün
tetések) és „a püspök competentiájau 
a fölszentelésre vonatkozólag fordul 
elő. A „lelkészek competentiájaw alatt 
az egyli. jövedelmek őket illető részét 
értik.

C on ip ila tiók . pápai ügyleve
lek gyűjteményei IX. Gergely kora 
előtt, ki megszüntette hatályukat.

Compostela, spanyol város, 
melyről az a monda van elterjedve, 
hogy az idősebb Jakab apostol ott 
szenvedett vértanuságot, mit XIII. 
Leó 1884. kétségbe vonhatatlannak 
jelentett ki Minthogy pedig az apos
tol csontjai állítólag megvannak, a 
középkorban Rómán és Jeruzsálemen 
kivfíl a leglátogatottabb bucsujáró 
hely volt C., hol a zarándokok vé
delmére Fernandez Pedro 1161. a 
Compostelai szent Jakab lovagrend
jét alapította, mely 1835. világi ér
demrenddé változott

Comte (olv. kont) Ágoston, 
híres franczia bölcsész, szül 1798. 
jan. 19. Montpellierben. Tanult szü
lővárosában és Párisban. 1826. kezdte 
meg itt előadásait a positiv philoso- 
phiáról. amint rendszerét nevezte. A
túlságos szellemi munka egy időre 
megzavarta elméjét, de csakhamar 
meggyógyult s 1828. folytatta elő
adásait, melyek könyvbe foglalva

1830.— 42. hat kötetben jelentek 
meg. E művében a vallás idejét le
jártnak mondotta, de már 1845. uj 
vallás alapításán fáradozott, a „nagy 
való44 vallásáén, melynek ő legyen fő
papja és törvényhozója. E mystikus 
vallásnak cultusát is megállapította, 
mely hasonlít a katholicisrauséhoz. Mh. 
1857. szept. 5. Híveinek egy része 
csak bölcsészetét fogadta el, más része 
azonban vallásos nézeteiben is oszto
zik. Páiisban és Londonban hitköz
ségfélét alkottak, C.-ot szentként tisz
telik s az általa megállapított szertar
tásokat végzik templomaikban. Elveit 
és módszerét számtalan munka tár
gyalja; magyarul is többen foglal
koztak vele. Vallására nézve v. ö. 
Kun  Sámuel : A positivismus mint 
vallásrendszer. (Magyar Philosophiai 
Szemle IX. évf.)

Coneeptio beatae Mari te,
1. Mária-tisztelet.

C oneiliabu lum  (lat.), gyü- 
lésezési hely ; valamint titkos, tör
vénytelen gyűlés, főképen amely ma
gát egyházi zsinatnak próbálja feltolni.

C oncilium , 1. Zsinat 
C onclave, 1. Pápaválasztás. 
C o n co m itan tia , (lat. =  ki

sérés, elválhataGanság), a kath. 
egyház ama tana, melynél fogva a 
kenyérben, vagyis Krisztus testében 
a bor is jelen van, s e szerint a 
„comraunio sub utraque14 fölösleges 
dolog. íL Úrvacsorája.) T.

Oncordantia (lat. =  össz
hangzás, megegyezés), olyan könyv, 
amelyben egy vagy több könyvnek 
szószerint vagy csak tartalmokban meg
egyező helyei vannak összeállítva. 
Bibliai c. az a könyv, amelyben a 
sgentirás szavai, egyező helyei, gon
dolatai az illető bibliai részlet pon
tos megjelölésével betűrendben fog
laltatnak. A biblia tudományos ku
tatásához föltétlenül szükséges efajta 
könyveket először a párisi dominiká-
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nusok adtak ki, de ez csak kísérlet 
volt. A vulgatáról De Sancto Caro 
Hugó (rak. 1262.) adott ki kires
concordantiát, inig a septuagintáról s 
az újszövetségről csak a 16. század
ban jelent meg görög c. Ez utóbbi
ról a legjobbat Sckmid Erasraus ké- 
szíté 1638., melyből még mindig esz
közölnek átdolgozott kiadásokat. Hé
ber concordantiát először Náthán Izsák 
rabbi irt 1438. körül; az újabb kor
ban pedig Fürst Gyula (1840.) s 
Bár Bernát (1861.). Csaknem min
den élő nyelven, melyre a biblia le 
van fordítva, létezik egyúttal c is. 
Magyarul Körösi Mihály (1. e.), Mak
iári Pap Lajos (1. e.), Fördős La
jos (1. e ) és a katk. Füssy Tamás 
készítettek. T.

Concordatumok, egyezmé
nyek az állami hatalom és a kath.
egyház, illetőleg ennek képviselője, 
a pápa között, melyeket az állam 
állami, az egyház egyházi törvények
nek tekint s mint ilyeneket hirdet 
ki. Ultramontán irók úgy fogják fel 
őket, mint a pápa kegyelméből az 
államnak nyújtott privilégiumokat. Ez
zel a privilegiumi elmélettel szemben 
áll a törvényszerű, mi a concordatu- 
mokban csupán egyszerű állami tör
vényeket lát, melyeknek csak külső
leg van olyan alakjok, mintha két 
hatalom közti egyezségek volnának. 
Ezek a két szerződő közti vitás kér
désekre, különösen a kath. egyház
nak az államhoz való viszonyára vo
natkoznak. Amennyiben az ilynemű 
egyezkedések a püspökségek uj terü
leti beosztását, esetleg dotatióját il
lető határozmányokkal vannak össze
kötve, circuinscriptionalis bulláknak 
neveztetnek. A legrégibb concordatura 
a Calixtus-féle vagy wormsi (L. In- 
vestitura). V. Márton a konstanzi 
zsinaton 1418. három különböző con- 
cordatumot kötött, melyek az annatá- 
kat, commendákat és pápai dispen-

sanókat korlátozták. Az u. n. frank
furti concordaturaokban IV. Jenőnek 
négy bullája fogadta el azokat a kö
vetelményeket, melyeket a frankfurti 
birodalmi gyűlés 1446. a bázeli zsi
nattól előterjesztett némely reformok 
végrehajtása iránt állított fel. Egy 
egykorú ötödik bulla viszont ki
jelenté, hogy ez engedmények folytán 
a római szeatszék előjogából és tekin
télyéből mitsem vészit. A curia által 
tett emez engedmények közűi a leg
fontosabbakat, melyek a reservatiók 
és annaták ügyére vonatkoztak, az 
1448. V. Miklóssal kötött aschaffen- 
burgi vagy bécsi concordatummal III. 
Frigyes császár már ismét eljátszotta. 
Francziaországra nézve I. Ferencz
X. Leóval 1514. Bolognában kötött 
concordatumot, mely VII Károly- 
nak a pápáktól örökösen kifogásolt 
pragmatica sanctióját (1. Gallicanis- 
mus) szünteté meg s érte az összes 
frauczia püspökök és apátok kineve
zési jogát ruházta a királyra. Az 
ezen században kötött első concorda- 
tumaz 1801. évi, Napóleon cousul és
VII. Pius közti volt, amelyhez azon
ban az 1802. történt kihirdetése al
kalmával amaz a gallicanismus alap
ján álló „szervezeticzikkeketu toldá. 
Az ezek által elvett jogok egy részét 
az 1803. évi concordatumban, legalább 
Olaszországra nézve visszaadá aztán 
a pápának Napóleon. A fontaineblaui 
concordatumot, mely 1813. köttetett 
a császár és VII. Pius közt, még 
abban az évben visszavonta a pápa. 
Francziaországban sem tudott ez ér
vényre jutni, s igy még most is az 
1801. évi van érvényben. Németor
szágban e század folyamán először 
Bajorország kötött a pápával concor
datumot 1817.-ben, mely még ma is 
fennáll, de Rómának nagyon kedvező 
feltételei 1818 a protestánsok javára 
sokban módosultak. Circumscriptiona- 
lis bullák rendezték a kath. egyház
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nak az állam iránti viszonyát Porosz- 
országban 1821., Hannoverben 1824., 
a felső-rajnai egyházi tartomány ál
lamaiban 1821. Ezekben újabban con- 
(•ordatumok is szükségesekké váltak 
a harcz miatt, melyet az állami ha
talom ellen egyes főpapok inditottak. 
A küzdelem vége az egyháznak ked
vezett ; a vvürttembergi (1857.) és a 
badeni (1859.) concordatum, valamint 
a hesseni egyezség (1854.) a hierar
chia féktelen követeléseinek jó nagy 
részét teljesítette. Valamennyi con- 
cordaium közt a legelőnyösebbet Ausz
triával kötötte a pápa. Ez a római 
egyház tanával és szokásaival ellen
tétben álló összes törvényeket meg
szűnteié, de csak 1870.-ig volt érvény
ben s 1874. óta a maga lábán járva 
rendezi Ausztria is az egyházi viszo
nyokat (L. Osztrák egyházi törvények.). 
Németalfölddel 1827., Spanyolország
gal 1851. és 1859., Portugalliával 
1857. stb. jött létre concordatum. 
Magyarország sohasem kötött concor- 
datumot; az ausztriai itt törvényes
nek el nem ismertetett, 1860. pedig 
tényleg el is töröltetett. V. ö. Münch : 
Vollstandige Samralung aller alteren 
und neueren Konkordaten (2 k. 
1830.— 31.); tiarwey: Über die 
rechtliche Natúr dér Konkordaten 
(Zeistschr. für. Kirchenrecht 1862.—
1863.); F ink : De concordatis (1879.); 
Titnon Ákos : Az osztrák concordatum 
és a magyar közjog (1889,).

Concordia (Wittenbergi), 1. 
Wittenbergi concordia.

Concordia-könyv, a luth.
egyház symbolikus könyveinek gyűj
teménye. Ágoston, szász választó- 
fejedelem intézkedett összeszedése fe
lől ; 1580. jun. 25. Drezdában jelent 
meg először s magában foglalja: a 
három egyetemes symbolumot, — a 
változatlan ágostai hitvallást az állí
tólag eredeti német példány szerint, — 
ennek apológiáját Jónás Justus német

fordításában, — az 1537. évi schmal- 
kaldi czikkeket a függelékkel, mit 
Melanchton a pápa hatalmáról és fel
sőségéről irt, — Luther kis káté
ját a hozzácsatolt gyász-és keresztelő - 
könyvecskével, amelyet azonban, mi
után a pfalzi választófejedelem az 
abban tanított exorcismuson megbot- 
ránkozott, a későbbi kiadásokban mel
lőztek, — a Luther nagy kátéját és 
a concordiae formulát. A hiteles la
tin szöveg 1584. jelent meg, 
utolsó német-latin kiadását pedig
1890. Müller hetedszer rendezte saj
tó alá.

Concordiae formula ( la t.=
egyetértés alakja; más néven „bergeni 
könyv“), a luth. egyház utolsó syra- 
bolikus könyve, mely Ágoston, szász 
választófejedelem kezdeményére ké
szült. Azokat a huzavonákat lett volna 
hivatása megszűntetni, melyeket Lut
her halála után az okozott, hogy mig 
egyes államok Melanchthou szelidebb 
irányát követték, mások merev luthe
ránusok maradtak. Szövegét az 1 576. 
Torgauban tartott összejövetel álla
pította meg, melyben Andreae Jakab, 
Chemnitz Márton, Chytraeus Dávid, 
Musculus András és Körner Kristóf 
vettek részt. Munkálatuk alapját ré
szint a sváb-szász concordia képezte, 
melyet Andreae 1574. tervezett s 
Chemnitz és más alsószászországi theo - 
logusok 1575. átnéztek, — részint 
pedig az u. n. maulbronni formula, 
melyet Osiander Lukács és Bidemhach 
Boldizsár prépost Stuttgartban 1576. 
készítettek. Azigy előállott, u. n. torgaui 
könyvet a beérkezett számos vélemény 
tekintetbe vételével a Magdeburg mel
letti Kloster-Bergenben a nevezett 
theologusok, kikhez még Selnecker 
Miklós csatlakozott, 1577. újra át
dolgozták s ettőlfogva bergeni könyv
nek vagy concordiae formulának ne
vezték. Ez a formula, melyet körül
belül 8000 lelkész és tanító irt alá,



lehetetlenné tett minden közeledést a 
ref. egyházhoz. Elfogadta a szász, 
a brandenburgi és a pfalzi választó
fejedelemség, 20 herczegség, 24 gróf
ság és 35 birodalmi város; elvetette 
a többek között Hessen, Anhalt, Po- 
meránia, Dánia, Svédország és szá
mos tekintélyes német város. Erede
tileg németül volt irva s csak később 
Osiander fordította latinra. Az első' 
rész (epitome) 11 czikkben az addig 
vitás kérdések eldöntését tartalmazza, 
és pedig oly módon, hogy az illető 
kérdést (status controversiae) röviden 
annak orthodox felfogása (affirmativa) 
követi, végül az ellentétes álláspont 
(negativa vagy antithesis) van jelezve 
főbb vonásaiban s tüstént „elvetve 
és kárhoztatvau is. A második rész 
(solida declaratio) ugyanezen czikke- 
ket összefüggően fejti ki. Ez voltaképen 
a torgaui könyv ama változtatá
sokkal, melyeken Kloster-Bergenben 
ment át. Magyar nyelven 1598. je
lent meg, miután már megelőzőleg 
viszályokat támasztott hazánkban. A 
lutheránusok itt is magokévá tették. 
V. ö. Beppe: Gesch. des deutschen 
Protestantismus in den Jahren 1555. — 
1581. (II. kiad. 3 .és4. k. 1866.) és 
Dér Text dér Bergischen Konkordien- 
formel. . .  (II. kiad. 1860.); Göschel: 
Die Konkordienformel nach ihrer 
Gesch., Lehre und kirchlichen Be- 
deutung (1858.) ; Frank : Die Theo- 
logie dér Konkordienformel (4^ k.
1858. — 65.); Schaff: The creeds 
of christendom (I. k. 1884).

Concubinatus, 1. Vadhá
zasság. V

Concursusdivinus, l. Világ-
fentartás.

Confessio (lat.), alanyi érte
lemben beismerés (innen confessio 
oris); általában az egyházi főbb pár
tok hite s szükebb értelemben olyan 
irat, melyben valamely vallásfeleke
zet tagjai hitelveiket hivatalosan te-

szik közzé. (L. Hitvallás, Symbolikus 
könyvek.) T.

C o n fessio n a lism u s, az &
theol. irány, mely a meghatározott 
hitiételeknek szigorú megtartását kö
veteli, — úgy tekintvén ezt, mint az 
egyházi s vallásos élet elengedhetlen 
föltételét. \ T.

C o n fe sso r (lat. — hitvalló), 
kitüntető neve azoknak a keresztyé
neknek, akik hitöket az üldözések 
közt is bátran vallották, de ellentét
ben a vértanukkal, életöket nem vesz
tették el e miatt.

C onfirm atio , 1. Konfirmáczió. 
C onfiteor, 1. Mise.
C o n fo rm is ták , azok az an

gol protestánsok, akik kinyilváníták, 
hogy a fő-egyháznak Erzsébet idejé
ben összeállított 39 czikkével egyet
értenek Akik ezen nyilatkozatot meg
tagadták, azok a nonconformisták. 
CL. Anglikán egyház.)

C o n f ra te r  (lat.), tiszttársr 
különösen a szerzeteseknél.

C o ilf ra te r il i ta so k , 1. Tár
sulatok (Vallásos).

Coníatatio-könyvd.Flacius.
C ongregratio  (a lat. grex. 

szótól, mi =  nyáj, sereg) általában 
véve minden egyesület, gyűlés, szö
vetség, — a 4. századtól több ko
lostor társulása ugyanazon szabályza
tok megtartására. Alakultak congre- 
gatiók ama törekvés folytán is, hogy 
időközben félretett régi rendszabályo
kat fölelevenítsenek. így jöttek létre 
a benedekrendiek clugnyi-i, hirschaui, 
bursfelde-i stb, congregatiói. Manap
ság c. alatt a pápától rendnek el 
nem ismert olyan egyesületet érte
nek, melynek mindkét-nemű tagjai 
csak egyszerű fogadalmat (votum 
simplex) tesznek a szegénységre, szfí- 
zeségre és engedelmességre (quasi- 
regulares). Az ilyen rend-féle cougre- 
gatiók felállításához szükséges a pápai 
megerősítés is. Az állami törvényho-
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zás semmi különbséget nem ismer a 
rend és c. közt. Szervezetöket sza
bályzataik határozzák meg. Rendesen 
főnök, illetőleg főnöknő van élőkön. 
A belépők noviciatussal kezdik; a 
tagok clausurára kötelezvék. Újabban 
számos c. alakult, kivált jnők között. 
A nevezetesebbek közűlök a redemp- 
toristák és ignorans-barátok férfi- 
congregatiői, valamint az angol kisasz- 
szonyoknak, „jó pásztor14 és a~„Jézus 
szent sziveu asszonyainak női-congre- 
gatiói (L. Kolostor.). Congregatiók- 
nak hivják a bibornoki kar egyes 
bizottságait is, melyeket bizonyos 
ügyek vitelére a pápa küld ki. Ide 
tartoznak például: 1.) C. cardinalium 
concilii Tridentini interpretum, 2.) C. 
indulgentiarum et sacrarum reliqui- 
arura, 3.) C. de propaganda üde, 4.) 
C. super negotiis episcoporum et 
regulariura, 5.) C. indicis librorum 
prohibitorum, 6.) C. Romanae et 
universalis inquisitionis seu sancti 
officii, 7.) C. super statu regularium,
8.) C. sacrorum rituura, 9.) C. ju- 
risdictionis et immunitatis ecclesiae, 
10.) C. particularis super revisione 
synodorura provincialium, 11.) C. 
caerimonialis, 12.)C. visitationis apos- 
tolicae. Y .ö .B a n g en :  DieRömiscke 
Kűrié (1854.).

Congregaiioualisták, 1. In-
dependensek.

Congrua, 1. Kongrua.
Consalvi Herkules. VII. Pius 

államtitkára, szül. 1757. jun. 8. 
Rómában. 1776. az „academia ecc- 
lesiasticau hallgatója lett s 1781.-ig 
a theologiát s jogot tanulmányozta. 
Miután több alsóbb rendű hivatalt 
viselt, 1792. auditor lett a Rotánál. 
1797. a pápai sereg felügyeletével 
bízatott meg s a következő évben a 
győztes francziák fogságba ejtették.
VI. Pius halála után, 1800. részt 
vett VII. Pius választásában Velen- 
czében, mint a conclave titkára. VII.
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Pius azonnal bibornokká nevezte ki 
s egyúttal államtitkárává tette. Ez 
állásában 1806.-ig maradt, midőn 
I. Napóleon kívánságára elbocsátta
tott hivatalából. VII. Pius elfogatása 
után (1809. jul. 6.) Napóleon Parisba 
hivatta s azután Reimsba száműzte. 
Épen mikor fogságát elhagyta, Na
póleon parancsára újból internáltatott 
és pedig Beziéresbe. Mikor Pius 1814. 
máj. 24. fogságából kiszabadulva visz- 
szatért Rómába, első dolga volt, hogy 
Consalvit újra államtitkárává tegye. 
Ebben az állásában Pius haláláig 
(1823.) szüntelen azon működött, 
hogy az egyházi állam régi határait, 
valamint a róm. kath. egyház fejének 
veszendőbe ment jogait az általa lé
tesített concordatumok segélyével visz- 
szaszerezze. Az a törekvése, hogy az 
egyházi állam kormányzásába rendet 
hozzon be s az e czélból 1816. ké
szített törvénye, az u. n. „Motupro- 
prio“ a túlbuzgó s erős conservativ 
érzelmű bibornokokban gyűlöletet éb
resztett iránta. Mh. 1824. jan. 24. 
V. ö. Banké : Die Staatsverwaltung 
des Kardinals C. (Historisch-biogra- 
phischen Studien 1877.); Nielsew: 
Die Römische Kirche ira )9. Jahrh. 
(1878.) T.

Consecratio (lat.=felszente- 
lés), különösen az urvacsorai kenyér 
és bor megáldása, melynek alkalmá
val a szereztetési igék mondatnak 
vagy énekeltetnek el. A római mise
kánon szerint a c. szertartásokkal egy
bekötött hat imádságból áll, melyeket 
az úri ima rekeszt be. C. a templo
mok, püspökök, templomi szerek fel
szentelése is. T.

Conseosus, (lat.), megegye
zés, egyetértés dogmatikus vitákban, 
egyszersmind az erről szóló okmá
nyok czime. A legtöbb a reformáczió 
századában jött létre, úgy az egyes 
prot felekezetek kebelében, mint néha 
egymás között is. — Az esperes bele
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egyezése, hogy a törvényesen meg
választott lelkész elfoglalhatja hiva
talát, szintén consensusnak mondatik.

Consensus ministrorum 
unitariae receptae religionis,
a Blandrata ármányai következtében 
elbuktatott Dávid Ferencz elitéltetése 
folytán 1579. jul. 2.-ára összehívott 
unit zsinat munkálata, mely a Jézus 
istenségét, imádását és segitségül hí
vását illető hitvallásukat adja elő. 
Ezt az összes unit. lelkészeknek és 
tanítóknak alá kellett irniok, noha 
orthodox iránya sokkal meggyőződé
sét tagadtatta meg, de ezek is jobb
nak látták engedni a kényszernek. 
Közli Jakab E lek: Dávid F. emléke 
(Egyháztört. emlékek 22. 1.).

Consensus repetitus fiilei 
Lutheranae, a Calixtus György 
synkretista törekvései ellen 1655. 
kiadott hitvallási formula, melyet a 
wittenbergi theologusok állítottak ösz- 
sze, de amely symbolikus tekintélyre 
nem tudott szert tenni.

Consilia evangelica (lat.),
a rém. kath. egyház tana szerint a 
parancsoktól (praecepta) különböző 
amaz erkölcsi utasítások, melyeknek* 
követésére a keresztyén tulajdonképen 
nincs ugyan kötelezve, de ha eleget 
tesz nekik, fölös érdemeket szerez 
magának. Ez a Máté XIX. 21 ala
puló elv már a Hermas Pásztorában 
előfordul, később pedig Ambrusnál, 
Jeromosnál, sőt Ágostonnál is, nem
különben keleten Chrysostomusnál és 
Nazianzi Gergelynél. A scholastikusok 
közűi különösen Aquinói Tamás fog
lalkozott velők. Összesen 12 ilyen 
evangéliumi tanácsot vesznek föl, 
melyek között a nőtelenség, szegény
ség és engedelmesség, e három szer
zetesi fogadalom a legfőbb (praecipua 
consilia evangelica). A reformátorok 
valamennyien ellene nyilatkoztak a 
praecepta s a consilia evangelica meg
különböztetésének. A prot. erkölcstan

az angyalokéhoz hasonló, földöntúli 
élet eszményét valami veszedelmes li- 
dérczfénynek tekinti, amennyiben el
vonja az embert erkölcsi életének ter
mészetszerű rendjétől, melynek lénye
ges föltételei a jellem egészséges kép
zésére valók. Lemondani a családi 
életről, magán vagyonról s egyéni 
önállóságról és ezek helyett semmi 
másféle gazdagabb kifejlődést nem 
biztosítani az erkölcsi érzületnek : 
egyenes veszélyeztetése magának az 
erkölcsiségnek. T.

Consistorialis rendszer,
az evangélikus egyházalkotraánynak 
az az alakja, mely szerint az egyház 
kormányzását és gondozását a fejedelem 
lelkészi és világi tagokból álló con- 
sistoriumokra ruházza át. Az első 
consistoriumot 1539. a szász választó- 
fejedelem alakította meg Wittenberg- 
ben, de ennek még csekély, mind
össze csak a házassági és fegyelmi 
ügyekre kiterjedő hatásköre volt. A 
szász herczegség számára Móricz her- 
czeg két consistoriumot szervezett, az 
egyiket 1543. Lipcsében, a másikat
1544. Meissenben. Idővel az összes 
német luth. tartományokban elter
jedtek a consistoriumok. Joguk lett 
felügyelni nemcsak a tan tisztaságára, 
a szentségek helyes kiszolgáltatására, 
a lelkészek hivatali és magán életére, 
hanem az egyli. vagyon kezelésére is; 
az egyházi személyek feletti törvény
kezés szintén hatáskörükbe jutott. 
Ezt a 18. század közepétől fogva az 
állami hatalom részére kezdték köve
telni ; egyúttal aztán elvonták a con- 
sistoriumoktól a lelkészek ellenőrzését 
és a házassági ügyeket is. mik mind 
a világi hatóságok kezébe kerültek. 
Ez a rendszer fejlett ki az erdélyi 
prot. felekezeteknéí, s igen sokáig 
uralkodott is, sőt maradványai még 
mindig léteznek, főleg az ág. ev. 
s némileg az ev. ref. egyházkerület 
egyes intézményeiben s eljárási mó-
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dozataiban. A rózsahegyi zsinat a ma
gyarországi ev. egyházban is megpróbál
ta reudszeresíteni, de eredmény nélkül.
L. Egyházalkotmány (Evangélikus) 

Consistorium (lat ), a bibor- 
noki collegium gyűléseinek és tanács
kozásainak a neve, valamint a tör
vénykezés gyakorlásával raegbizott
s mindenik püspöki curiánál meglevő 
hatóságnak is, melynek elnöke az 
officialis (1. e ). Az ev. egyházban a 
fejedelmet, mint az egyházi hatalom 
birtokosát helyettesítő országos leg
főbb egyh. hatóság (L Consistorialis 
rendszer). A franczia reformátusok
nál a c egyjelentésü a presbyterium- 
mal ; néhol az erdélyieknél is. A 
r supremum cousistoriumtl-ot 1. Fő- 
consistori .m alatt.

Consolamentum (lat.), a ka-
tharosok lelki keresztsége, melyet kéz
föltevés közvetít. Ez juttatta a hívő
ket a tökéletesek osztályába, kiknek 
azután a húsételtől és házasságtól, 
valamint az általok tisztátalanoknak 
tartott kath. keresztyénekkel való 
érintkezéstől tartózkodnak kellett. 
Mivel ilyen szigorú feltételekhez volt 
kötve a tökéletesség, igen sokan csak 
halálos ágyokon vették föl a consola- 
mentumot. T.

I o n s t i U l t i l l U S ,  császár, 1. 
Konstántin (Nagy).

Constantinus, pápák, 1.
Konstántin, pápák.

Constitutiók (apostoli), 1. 
Apostoli constitutiók.

Constitutiók (lat.), részint 
pápai rendeletek, különösen az egész 
egyházat érdeklők, — részint a római 
császárok ama rendeletéi, melyek a 
papok és kolostor-lakók jogaira, va
lamint az egyh. javakra s az egyház 
védelmére vonatkoznak.

Consubstantialismus (uj
lat.), Krisztusnak az Atyával való 
egylényegüségéről szóló tan. (L. Aria- 
nismus, Homoousia ) A.

Consubstantiatio (lat.), Lut
hernek a transsubstantiatióval ellentét
ben álló azon tana, melynél fogva a ke
nyér az úrvacsorájában kenyér ma
rad, de oly módon, hogy benne, vele 
és alatta Krisztus teste nyujtatik és 
élveztetik.

Coiltarini Gáspár, reforraá- 
tori érzelmű bibornok, szül. 1483. 
Velenczében, 1501.-től Paduában böl
csészetet tanulmányozott. Mint Velen- 
czének V. Károlyhoz küldött követe, 
részt vett a wormsi országgyűlésen 
(1521.). Később is gyakran végzett 
diplomatiai küldetéseket s hazájának 
tett szolgálataiért kiváló megtisztelte
tésekben részesült. Tudományos műkö
dése olykor a theologiára is kiter
jedvén, világi volta daczára III. Pál
1535. bibornokká tette s kiküldte 
egy bizottságba, mely az egyház re
formjáról tanácskozott. Ekkor irta híres 
művét, a „Consilium de emendanda 
ecclesiaw cziműt. Mint pápai legátus
1541. jelen lévén a regensburgi val
lási értekezleten, valami egyezségi for
mula megállapítására törekedett s a 
protestánsokkal szemben messzemenő 
engedményekre is késznek mutat
kozott, még a megigazulás tanában 
is, melyet „Tractatus seu epistola de 
justificatione“ (1541.) ez. művében 
maga is evangélikus szellemben tár
gyalt. Mh. 1542. Bolognában, mint 
pápai legátus. V. ö. Brieger : Gas- 
paro C.unddas Regensburger Konkor- 
dienwerk r 1870.); Dittrich Ferencz : 
G. C. (1885.)

Conteuiplatio (lat.=szemlé-
lődés), a lélek működésének az az 
iránya, mely az isteni munkásságnak a 
természetben s az emberi életben mi
ként. nyilvánulását teszi csöndes jám
bor vizsgálódás tárgyává. Acontempla- 
tiv élet mint ilyen, ellentéte az activ 
életnek s kifolyása a fatalismusnak 
és az ascetai irányzatnak. Azon kérdés, 
vájjon a contemplativ vagy az activ
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<élet jobb s Istennek tetszőbb-e, más 
feleletet nyer a kath. és ismét mást 
a prot. felfogás szerint, ami a két 
egyháznak a szerzetesi életről táplált 
felfogásában jut leginkább kifeje
zésre. A.

Contra-scriba, régebbi col- 
legiumi hivatal, amelyet rendesen vég
zett diákok viseltek s mely pár helyen 
ma is fennáll.

Contraremonstransok, 1.
Remonstransok.

(Jo n tritio  (lat. =  töredelem), 
különösen a bünbánathoz tartozó lelki 
fájdalom. A kath. dogmatika az attri- 
tiót állítja vele szembe. T.

Contuberniumok, a magyar 
luth. egyház esper ességeinek az egy
házkerületek -szervezése előtti idők
ben leginkább használt elnevezése.

C o iiven ticu ium  (lat.), áliita- 
tos és vallásos czélu magán összejö
vetel, amely a házi istentisztelettől 
abban különbözik, hogy a résztvevők 
nem egy családhoz tartoznak és hogy 
az egyházzal többé-kevésbbi szemben 
álló irányzatnak hívei. T.

Conveutualis mise, 1 Káp
talan.

Conveiltlialisok (lat.), mind
azok a barátok és egyh. lovagok, kik 
a konventben (1. e.) üléssel és sza
vazattal bírnak; a ferenczrendieknél 
ás kármelitáknál azok a congregatiók, 
melyek a kevésbbé szigorú szabályo
kat követik, — ellentétben az ob- 
servansokkal, kik az eredeti szabály
zatot teljes szigorában megtartják, 
vagy épen túl is hajtják.

Convenant, 1. Covenant.
(Jonventus, 1. Kon vént.
C o n v ersio  (lat. =  megtérés), 

Cassiodorius és Beda után egy ideig 
a szerzetesi életbe való lépést jelen
tette és miután a Nursiai Benedek 
szabályai szerint a kolostorok összes 
lakóinak kötelességévé volt téve a 
„conversio morumM, mindnyájan „con-

versií{, illetve „conversaeM lettek. Ez 
elnevezések alatt később azokat ér
tették, kik az alsóbbrendű teendőket 
végezték a kolostorokban. Ilyenféle 
laikus-testvérek először a hirschaui 
oongregatióban és a vallombrosanu- 
soknál fordultak elő. A c. mai jelen
tése: áttérés (1. e.).

Oonvertita (lat.), aki általá
ban valamely kér. felekezetből egy 
másikba, különösen pedig a prot. 
egyházból a katholikusba lép át. A
17. és 18. században német fejedel
mek és magyar főurak nagy szám
ban lettek katolikusokká, de újab
ban csak ritkán történik ilyen eset. 
Tudósok és művészek közűi azon
ban e század is sok convertitát 
mutathat fel, kivált Németország
ban, hol Philipps és Maassen egy
házjogászok, Gfrörer, Iiurter, Lam- 
mer és Preuss hittudósok a neveze
tesebbek. Franczia- és Magyarország
ban, hol a 17. századbeli, üldözések 
idején számosán lettek katolikusokká, 
újabban leapadt az áttérések száma. 
Angliában ellenben a lelkészeknek és 
tudósoknak egész seregét vitte a 
kath. egyházba a puseyismus, igy 
Newman és Manning, későbbi bibor- 
nokokat. V. ö. Rass: Die Konverti- 
ten seit dér Reformation (13 k.
1 8 6 6 .-  80.); Rosenthal: Konverti- 
tenbilder aus dem 19. Jahrh. (3 k. 
1865.—70 ; I. k. 3. kiadása 1889.); 
Nippold : Welche Wege führen nach 
Rom? (1869.)

Coll virtus (lat.), olyan intézet, 
mely a kolostorok mintájára beren
dezve, ingyen vagy csekély díjért 
nyújt ellátást és oktatást a növendé
keknek. Rendesen jóltevők alapítvá
nyai teszik ezt lehetővé. A kath. 
papnövendékek általában ilyen inté
zetekben neveltetnek s tartatnak ; né
hol a prot. hittanhallgatók is. T.

Convooafcio (lat.), az angol 
papság képviselőinek gyűlése, mely
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1210. után az egyh. adózásról, ké
sőbb pedig az egyház bajairól is ta
nácskozott, úgyszintén az eretnekek ki
hallgatását eszközölte. A reformáczió 
korában a cultus-, dogma- és fegyelem
beli változtatásokról véleményt nyil
vánított, mielőtt azok a parlament 
elé kerültek. A c. 1665. elveszté 
azt a jogát, hogy a papság megadóz
tatása felől határozzon, — 1717. pe
dig tényleg meg is szűnt, noha ala
kilag annyiban tovább is létezett, 
hogy minden uj országgyűléskor egy
behivatott, de azonnal elnapoltatott 
ismét. A fő egyházi párt 1850. óta 
újra tekintélyre szeretné juttatni, s 
mintegy eretnekitélő - törvényszékké 
igyekszik tenni, amint ezt a Colenso 
püspök megidézése s az „Oxforder 
Essays und Reviewsu (1. e.) szerző
jének elmarasztalása bizonyítja. Mind 
a két egyháztartománynak, úgy Can- 
terburynak, mint Yorknak, önálló 
c.-ja van; a canterbury-i 1369. óta 
egy felső- és egy alsóházból áll, 
amabban a püspökök, ebben a déká
nok, archidiakonusok s az alpapság 
képviselői ülnek; a yorki egy ház
ban egyesíti a püspököket, illetőleg 
képviselőiket, a dékánokat és az al
sóbb papságot. Y. ö. chöll: Die 
Konvokation dér englischen Kirche 
(Zeitschrift für historische Theolo- 
gieu 1853.).

Coimilsionnaires (franczi- 
ául=vonaglók), a jansenistáknak, kü 
lönösen pedig az appellánsoknak az 
üldözése következtében létrejött ra
jongó felekezet hivei Francziaország- 
ban. Ugyanis 1727. meghalt Páris- 
ban az önsanyargatása s jótékonysága 
folytán nagyhírűvé vált Párisi Ferencz, 
jansenista lelkész s Páris egyik kül
városában a Medárd-temetőbe te
mették. Arra a hírre, hogy sírjánál 
csodák történtek, naponként egész 
sereg hivő zarándokolt a temetőbe, 
így estek 1730. után sokan önkívü

letbe s görcsös rángatózásokba s e 
közben jósolgattak az appellansok 
javára. Magok a jansenisták e vo- 
naglásokat úgy tekintették, mint az 
Isten bizonyságtételét mellettök s az 
unigenitus bulla ellen. Ennek követ
keztében a zarándoklás oly nagy 
mérvet öltött, hogy a kormány 1732. 
a temetőt elzáratta. A c. ekkor há
zaikba vonultak, hogy mesterséges 
utón, a magok sanyargatásával idéz
zék elő a vonaglásokat. Minthogy a 
párisi érsek másképen nem birt ve
lők, ezrével hurczoltattak fogságba. 
Az appellansok jobb része helytelení
tette a c. rajongását. V. ö. Mathieu : 
Histoire des mii aculés et des convulsion- 
naires de St.-Medard (1864.). T.

Cooperator íjat. =  munka
társ), az olyan kath. segédlclkész, ki 
a vallásalapból kapja fizetését.

Copiatlisok (fossores, fossa- 
rii), az ős egyházban a sírásók. 

Copulatio, 1. Esketés. 
Coquere! (olv. kókrell) Atha- 

náz Lőrincz Károly, franczia ref. 
theologus, szül. 1795. Páriában. 
Montaubanban tanult s 1 818. amster- 
dami, 1830. pedig párisi lelkész lett.
1848. a nemzetgyűlés tagja volt. Mh. 
1868. jan. 10. Számos műve közűi 
a leghíresebb : „Réponse au livre du 
docteur Strauss: La vie de Jésusw 
(1841.), mely hollandra és angolra 
is le lett fordítva. Híresek még be
szédei is, melyek „Sermons“ czimmel 
hat gyűjteményben (1842. — 56.) je
lentek meg. Magyarra kivált Dobos 
János többet fordított közűlök, igy 
az úri imáról szólókat i s ; Hetessy 
Viktor „A gazdag és szegény talál- 
kozásau czimen hármat adott ki (1870). 
C.-t, mint a Kálvin praedestinatio- 
tanának ellenesét, sok támadás érte 
a merev kálvinisták részéről; ezért 
alapítá aztán eszméinek terjesztésére 
a következő folyóiratokat: „Le pro
testáns (1831. —33.), „Le libre



examen“ (1834.— 36.), „Le Lien“ 
(1841-től), mely utóbbinak a folyta
tása „Renaissance“ czimmel 1871.
1885. állott fenn.

Coquerel Athanáz ifj., az 
•előbbinek fia, szül. 1820. Amster
damban, 1850. segédlelkész lett Pá- 
risban. 1864. a Guizot sürgetésére 
az orthodoxok elmozdították hivata
lától s ettől 4 fogva, mint egy szabad 
egyház papja, a frauczia protestan- 
tismus szabadelvű pártjának vezére 
lett. Sok kitűnő theol. munkát irt, 
melyek közül idegen nyelveken is 
több jelent meg. Magyarul a Renan- 
féle „Jézus életéw-re Írott ismerte
tése (1864.) s „A lelkiismeret és a 
h itw (Odgers angol ford. után 1886.) 
•ez. műve jelent meg% 1871. —72. 
felolvasásokat tartott Eszakameriká- 
ban, 1873. meglátogatta Magyaror
szág szabadelvű protestánsait. Mh.
1875. jul. 24. Fisme-ben. V. ö. Renan : 
Ifj. C. A. (Magyarul Kér. Magvető
1876. ); Ströhlin : A. C. fils. (1886.).

Corbinianus (szent), egyik
legelső bajor püspök és missionarius, 
szül. 680. körül Chartres-ban, hol 
mint csodált remete több időt töltött. 
II. Gergely pápa vándorpüspökké 
szentelte; 718. Freisingban (Bajor
ország) telepedett le, hol püspöksé
get alapított, templomokat építtetett, 
térített. Közben azonban a herczegné 
haragja miatt Tirolba kellett mene
külnie. Meghalt Meranban 730. Em
léknapja nov. 20. R.

Cordatus Konrád, a magyar- 
országi reformáczió történetéből is
mert prot. lelkész, szül. 1475. vagy 
1476. Weisskirchenben (Morvaország). 
Bécsben tanult, hol 1505. pappá 
szentelték. Innen Ferrarába ment, hol 
licentiatus lett. Rómában is j á r t ; 
azután Magyarországba került, hol 
1510. kétszáz arany fizetéssel díja
zott állomást kapott. A. reformáczió- 
nak itt legelső terjesztői közé tarto

zott s ebben az időben körmöczi pap 
volt. 1523. a Mária királyné udvari 
papja lett. 1524. tavaszán Witten- 
bergbe utazott s beiratkozott az egye
tem hallgatói közé. De nagyon kevés 
időt töltött ott s visszajött Budára, 
melyet a pápa és bibornokok ellen 
ez év nyarán az udvarnál tartott 
prédikácziója miatt csakhamar el is 
kellett hagynia. Ugyanez időben tör
tént, hogy Németországon lakó testvé
rének, Cordatus Mártonnak a szolgá
ját, ki könyveket szállított hozzá, a 
határszélen valamelyik földesur a 
könyvekkel egyetemben megégetteté.
C. Budáról való távozta után Felső- 
Magyarországra ment, ahol, főleg Kör- 
möczön, Beszterczebányán és Zólyom
ban, Kreisling Jánossal, a budai 
György-templom plébánosával együtt 
a reformáczió szellemében prédikál- 
gatott. A beszterczebányai pápás plé
bános följelentésére Szálkái prímás 
már 1525. tavaszán börtönbe záratta 
őket s csak 1526. elején szabadul
tak ki. C. ekkor elhagyta Magyar- 
országot s Wittenbergbe ment. Me- 
lanchthon még ez év közepén Nürn- 
bergbe küldte gimn. tanárnak. Pár 
hónap múlva Lieguitzbe hivatott az 
e tájban alapított akadémiához, de 
már 1527. ápr. Magyarországba tért 
vissza, azonban állomást itt nem tu
dott kapni. Mária királyné ama biz
tatására, hogy visszafogadja papjának, 
ezután egy ideig Joachimsthalban fog
lalkozás nélkül időzött. Miután hiába 
várta a királyné uj felszólítását, Lut
her hívására 1528. márcz. Witten
bergbe ment, 1529. tavaszán pedig 
a zwickaui második lelkészi állomást 
foglalta el. 1531. niemecki, 1537. 
eislebeni lelkész, 1539. theol. dok
torrá lett. Kevéssel utóbb Luther 
meghívta a reformácziónak Branden
burgban való terjesztéséhez segédéül. 
Később stendali esperes lett. Mh. 1546. 
tavaszán, kevéssel Luther után. He
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vés. indulatos ember volt, ki Me- 
lanchtliont és Crucigert is erősen meg
támadta. Művei: Ursaeh warum Un- 
garn verstöret ist, und jetzt Oester- 
reicli bekrieget wird (1529.); Tage- 
bucli über dr. Martin Luther (1885.). 
Előszót irt Celliusnak „Vorlegung 
neuer Irrthumb und Schwermerey" 
(1534.) ez. munkájához. V. ö. Götze 
róla szóló tanulmányát (Vierzehnter 
Jahresbericht des Altmárkischen Ver- 
eins für vaterlandische Gesch. 1864.).

Cordicolae (lat.), Jézus szive 
tisztelői, férfiakból és nőkből álló 
jezsuita társulat. (L. Jézus szent szi
vének társasága.)

Corona íratni ni (lat.) Ma
gyarországon az egyes alesperesi kerü
letekbe tartozó kath. papok gyűlése, 
mely évenként többször szokott ősz- 
szeülni.

Corporale (lat ), a kath. egy
házban az a himzett kendő, melyre 
az ostvás tányér s a kehely a meg
szenteléskor tétetik. T.

CorpusCatholicorum (lat), 
1. Corpus Evangelicorum.

Corpu* doctrinae (lat ), hit
vallások és az egyh. tanra vonatkozó 
más művek gyűjteménye, első sorban 
azoké, amelyek a merev lutheri és 
szelidebb melanchthoni párt közti vi
szályok megszüntetése czéljából a kü
lönböző német luth. tartományi egy
házakban 1560. óta a hit és tau 
szabályozói gyanánt tétettek közzé, 
de a concordia-könyv bevételével ér
vénytelenekké váltak. Az ilyen czimü 
gyűjtemények közűi a következők em
lítendők. l.J C. • d. P h i l i p p i c u m  
vagy M i s n i c u m, melyet a Me- 
lanchthon követői, az u n philippisták, 
illetőleg kryptokálvinisták annak hit - 
vallási irataiból állítottak össze, Me- 
lanchthon pedig előszóval látott el s 
amely németül 1560., latinul 1561. 
jelent meg; 2.) C. d. P r u t e n i -  
c u m , melyet Mörlin és Chemnitz

az Albrecht porosz herczeg kívána
téra 1567. a végből szereztek, hogy 
raegczáfolják vele Osiander tanát;
3.) C. d. W i l h e l m i n u m .  mely 
Vilmos, braunschweig-lüneburgi her
czeg rendeletére jórészt a Luther ira
taiból 1576. készült; 4.) C. d. J u -  
1 i u m, melyet Gyula, braunschweig- 
wolfenbütteli herczeg 1576. saját or
szága részére Chemnitz-czel készítte
tett s amely az ágostai confessión 
és Luther-szerezte hitvallásokon kí
vül Rhegius Orbán és Chemnitz ira
tait foglalja magában.

Corpus Evaiiírelicorum
(lat.), az evangélikusok képviselete a 
német birodalmi gyűlésen, mely már 
az 1582. évi regensburgi gyűlésen 
üdvös intézménynek mondatott s a 
wesztfáliai béke^árgyalások alkalmával 
is ilyennek mutatta magát De csak 
1653. lett állandó képviselője azev.  
érdekeknek. Ezzel a „C. E .w-mal 
szemben a kath. rendek is megalkot
ták az ők „Corpus Catkolicorumtt 
név alatt ismert hatóságukat. Mindkét 
testület a német birodalom megszűn
tével 1806. oszlott fel.

Corpus juris canonici
(lat.), a kath egyház kánonjogát tar
talmazó könyv, melyben megvannak : 
az u. n. „Decretum Gratiani“ (1150. 
kör. ; 1. Gratianus); a „IX, Gergely 
decratalis“-ai, miket Pennafortei Rai- 
mund szerzett (1234.), a ,,Liber 
sextus Bonifacii VIII.“ (1298.); az V. 
Kelemen-féle ,,Cleraentinae“ (1311.), 
az Extravagansok két gyűjteménye 
(„Extravagantes Joannis XXII.“ és 
.,Extravagantes communes;í). A,,C. j. 
c.‘* egy kiadása, melyet egy bibornokok- 
ból álló bizottság (Correctores Romani) 
sokszorosan átdolgozott, 1582. jeleut 
meg. Kiváló becsű kiadás a Böhmeré 
(1747.), a Ri eh téré (1 8 3 3 .-3 9 .)  
és a Friedbergé (1879. — 81.).

Cortouai Illyés, a Ferencz- 
rend generálisa, szül. 1170. körül
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Assisi egyik külvárosában. 1215. a 
Ferencz-rendbe lépett s több társával 
együtt csakhamar Syriába ment hit
térítőnek, honnan legkésőbb 1220. 
visszatért. A következő évben Assisi-i 
Ferencz helyettesévé tette, majd en
nek halála után először helyettes, 
1232.—39. választott ,,generális mi- 
nistert; minőségben vezette a rend 
ügyeit. Ez állásában sokat szelídített 
a rend szigorú szabályzatán. E miatt 
panasz emeltetyén ellene, IX. Gergely 
pápa letette állásából. Ezért C. I. 
boszuból II. Frigyes pártjára állott, 
miért két pápa is (IX. Gergely és IV. 
Incze) kiátkozta. Meghalt Cortoná- 
ban 1253., miután az egyházi bün
tetések alóli felmentését kórtéré meg 
is nyerte. V. ö Ri/kka : Brúder Éliás
v. C. (1874.); Müller: Anfange des 
Minoritenordens (1885.). R

Corvey (Korvey). benczés apát
ság Höxter közelében, alapította idősb 
Adalhard corbiei apát, Kegyes Lajos 
pedig kiváltságokkal és jószágokkal 
látta el. Iskolája nagy hírnévre tett 
szert, különösen a szász császárok 
alatt s nagy érdemeket szerzett északi 
Németország megtérítése körül A 13. 
század kezdetétől fogva apátja her- 
czegi czimet nyert s mint ilyennek 
a fejedelmi tanácsban ülése és sza
vazata volt. Területe 1815. Porosz- 
országnak jutott V. ö W igand : 
Gründliche Geschichte dér gefürsteten 
Reichsabtei C. (1819). R.

Costa (Da) Izsák, holland költő 
és proselyta, szül. 1798. jan. 14. 
Amsterdamban, ősi portugall zsidó 
családból. Atyjának halála után 1822. 
áttért a ref. egyházba. 1825. iita 
,,Bezwaren tegen den geest dereeuw:í 
ez munkáját, melylyel megindult Né
metalföldön a vallási és egyházi fej
lődés elleni reactio 1860. ápr. 28. 
bekövetkezett haláláig szüntelen ez 
irányban működött, mint annak ve
zére. Az evangéliumok egységét s

összhangját tárgyaló műve Strauss, 
Pálról irt műve pedig a tübingai is
kola ellen van intézve. Tudományos 
tekintetben legbecsesebb műve : ,,Israel 
en de volken‘* (1849.). Tanítójá
nak Bilderdijknek a halála után leg
kitűnőbb költője volt honának. V. ö. 
Ten Kate : Bilderdijk en D. C.

Covenailt (olv. kovnent), az 
a szövetség, melyet a presbyteriánus 
skótok részint királyaikkal (igy I. 
Jakabbal 1580.), részint egymással 
(igy már 1557. Isten igéje védelmére, 
1559 minden istentelen dolog meg
semmisítésére s 1618. az I. Ká
roly liturgiája ellen) kötöttek hitök 
védelmére, kiváltképen pedig a ka
tolikusok és episkopalisok elleni ki
tartó harezra. I. Károly száműzte a 
szövetségeseket, mint összeesküvőket. 
A presbyterianismussal ismét előke
rültek, mig aztán II. Károly alatt 
egészen eltűntek. (L.Skót egyház.) T.

Cramer János András, hírne
ves egyh. szónok és énekszerző, szül.
1723. Jöhstadtban, 1748. kröllwitzi 
lelkész, 1750. quedlinburgi udvari 
főpap, 1754. a kopenhágai udvar né
met főpapja, 1765. u. o. egyúttal 
theol. tanár, 1771. lübecki esperes 
s 1774. kiéli theol. tanár, 1784. az 
egyetem prédikátora és gondnoka 
lett. Mh. 1788. Javított katechismusa 
s uj énekeskönyve, de különösen val
lásos költeményei, melyekből énekes 
könyvekbe is több átvétetett, nagy 
hirt szereztek nevének.

Cranniftr Tamás, canterbury-i 
érsek, az anglikán egyház reformá
tora, szül. 1489. Aslactonban, a 
nottingharai grófságban, régi normann 
nemesi szülőktől. Theol. tanulmányait 
Cambridgeben kezdte, ahol tanár 
lett 1524. s Vili. Henrik király vá
lási s újra nősülési ügyében, mint 
bölcs tanácsadó tűnt ki, miért a ki
rály azonnal kancellárjává nevezte ki 
s meghagyta neki, hogy véleményét



232

írásba foglalva adja elő, mit C. 1530. 
a pápának Rómában beterjesztett. VIII. 
Henrik 1533. canterbury-i érsekké ne
vezte ki. Mikor 1533. a király közhírré 
tette Boleyn Annával való egybeke
lését s Rómából egyházi átok lett rá 
a felelet, Henrik a Cranmer taná
csára 1534. a birodalom egyedüli 
világi s egyházi fejének nyilvánította 
magát. Ami az angol nemzet javára 
szolgált e zsarnok természetű skath.  
hajlamú uralkodó alatt, mind a Cran
mer 14 évi miniszterkedésének ér
deme. VI. Ede alatt a reformáczió 
akadály nélkül terjedt s aC.  érdeme, 
hogy elsőrangú tanárok, igy Bucer 
és Yermigli Martyr Péter hivattak 
az országba, kik a theologia alapos 
tanulmányozását elősegítették. De mi
dőn 1553. a vérengző Mária lépett 
trónra, egy három évig tartó sanyarú 
fogság annyira kimerítette, hogy tel
jes bocsánattal kecsegtetve, ráállott 
elvei visszavonására. Azonban mikor

;  » • I

ezt az egész nép előtt akarta ismé
telni, panaszban tört ki s erre ki lett 
mondva rá a halálos Ítélet. 1556. 
máglyára hurczoltatott s ekkor mint
egy kiengeszteléséül elvei megtaga
dásának, először jobbját nyújtotta a 
tűzbe, mint amelylyel aláírta volt a 
visszavonó iratot. Összes műveit Jen- 
kyns adta ki (1834.). Emlékiratai 
kétszer is megjelentek. Életét megír
ták  Född (2 k. 1831.) és Norton 
(1 863.). Az egykorú Sztáray Mihály 
versben irta le szomorú történetét. T.

Crato i CrafftheimiJ János, a 
reformáczió körűi érdemeket szerzett 
orvos, kinek voltaképen Krafft volt 
a neve, szül. 1519. Boroszióban. 
1534.-től Wittenbergben tanulta a 
klassikus nyelveket, hol Lutherrel hat 
évig élt egy házban. Az ő tanácsára 
lett orvos s 1560. I. Ferdinándnak, 
ennek halála után Miksának lett házi 
orvosa. Ez utóbbi nemességet és grófi 
czímet adott neki. C. arra használta

a császár bizalmát, hogy az udvarnál 
a jezsuiták befolyásával szembeszáll
jon s egyúttal védelmezze a császár 
és király prot. alattvalóit, kik Ma
gyarországon is sokat köszönhettek 
az ő pártfogásának s a királyra gya
korolt hatásának Idővel Luther kö
vetőjéből a szelidebb melanchthoni 

irány hívévé lett, s mint ilyen a 
szász választófejedelemségben sorom
póba lépett a kryptokálvinisták ér
dekében. 1578. Rudolf is orvosának 
hívta meg, de már 1581. búcsút mon
dott az udvarnak. Mh. 1585. Bo
roszlóban. Y. ö. Gillet: C. v. C. (1860.)

Creatianismus (lat.), ellen
tétben a traducianismussal (1. e.) az 
a nézet, mely szerint az emberi lélek 
az egyesekben nem testi nemzés ut
ján áll elő, hanem minden egyes eset
ben isteni eredetű. A görög egyház 
és a scholastikusok legnagyobb része 
csak úgy mint a ref. dogmatikusok a 
creatianismust tanítják, mig a luthe
ránus dogmatikusok az eredendő bűn 
tana érdekében a traducianismust 
fogadják el alapul. A.

Credo (lat. =  hiszek), igy is 
szokott említtetni az apostoli hitval

lás, melynek ez a kezdő szava; igy 
nevezik a mise harmadik részét is, 
melyben e hitvallás fordul elő. T.

Creigthon Mandell, anglikán 
theologus, szül. 1843. jul. [5. Carlisle- 
ben. Tanult Oxfordban, hol 1867. a 
Merton-college tutora, 1875. egye
temi prédikátor lett. 1884-től az 
egyháztörténet tanára volt Cambridge - 
ben, mig 1891. peterboroughi püs
pökké neveztetett ki. Több egyháztört 
művet irt, melyek közűi legkiválóbb 
a „History of the papacy during the 
period of the reformationu (4 k.
1882.— 87.). 1886. óta szerkesztője 
az Englisch Historical Reviewnak.

Crell (Krell) Miklós, az ortho- 
doxia áldozata, szül. 1551. körűi 
Lipcsében. 1589. kanczellárjává tetté
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a szász választófejedelem, kinek azelőtt 
nevelője volt. Befolyását arra hasz
nálta, hogy az országba ismét be 
engedje hatolni a káivinismust. Ennek 
érdekében kálvinista iránya megjegy
zésekkel ellátott bibliát s hasouló szel
lemű katechisroust adott ki, buzgó 
luth. lelkészek helyébe p dig a kál- 
vinismus felé hajlókat alkalmazott. 
Keresztély választófejedelem, a C. 
pártfogója 1591. meghalván, utódja 
csakhamar pörbe fogatta ezt. A por 
a C. lefejéztetésével 1601. ért véget. 
V. ö. Richard (2 k. 1359.) és 
Brandes (1872.) róla írott mono- 
graphiáit.

Creutzer György, ev. lelkész, 
szül. Késmárkon. Straszburgban 1570. 
körűi fejezte be tanulását s ennek 
közelében Schilticheimban kapott lel - 
készi állást. A Flacius-féle nézetet 
vallván az eredeti bűnről, mintegy 
10 évvel később ellentétbe jutott 
tiszttársaival, de utóbb szülőföldén 
tett látogatása alkalmával nehány 
magyarországi lelkész előtt vissza
vonta véleményét s teljesen a Con- 
cordiae Formulához csatlakozott. Csak
hamar ezután Neérén, a Stansith Hor
váth Gergely birtokán lett lelkész 
Ő kezdte meg 1586. a svájczi refor- 
máczióval rokonszenvező felsőmagyar
országi lelkészek elleni támadásokat, 
több művében szállva szembe állás- 
pontjokkal. Működésének szintere már 
1587. Csepreg lett, hol nemcsak lel - 
készi, hanem tanítói kötelességek is 
vártak reá. Itt főleg Beythe ellen 
küzdött, de csak kevés ideig, mert 
a köv. évben ismét Neérén volt lel
kész. Itt is halt meg 1589. végén 
vagy 1590. elején. Munkái: 1, Neue 
Zeitung. 1 586. 2. Warnung vor dér 
Sacraraentirer, Zwinglianer und Cal- 
vinisten Lehre. Bártfa, 1586. 3.
Próba dér Calvinischen Merkzeichen 
(1587.). 4. Sendbrief... Monyoró- 
kerék, 1587. V. ö. Ráth György:

A felsőmagyarországi kryptokálvinis - 
ták hitvitázó irodalmáról. (Irodalom- 
tört. Közlemények 1892.)

Crispinas (Szent), a keresz
tyéneknek egy üldöztetésekor Crispinia- 
nussai Soissonsba menekült, hol mind
ketten lábbeli-készítők lettek. 287. 
körűi egy olvasztott ólommal telt 
üstbe dobatva, sértetlen maradtak s 
végre is lefejeztettek, ügy C., mint 
Crispinianus mythikus személyek. Ok 
a patronusai a czipészeknek. A monda 
szerint bőrt loptak, hogy a szegé
nyeknek ingyen adhassanak lábbelit ; 
ezért nevezik azt, ha valaki a má
séból tesz jót, crispinismusnak Nevök 
napja okt. 25. V. ö. Görres: Einige 
populáre Heiligen dér katli. Kirche 
(Jahrb für. prof, Theologie 1887.).

Crotus Rubianus (igazi ne
vén JagerJános),humanista szül. 1480. 
körűi Arnstadt közelében, Thürin- 
giában. 1498.-tól Erfurtban tanulta 
a theologiát. Itt közelebbi összeköt
tetésbe lépett Huttennel, Lutherrel s 
Mutianus Rufus-szal, aki a humanista 
tudományok tanulmányozására ser
kentette. 1510. Fuldába i a zárda
iskola tanítója lett, de Mutianus Ru
fus-szal s Hutten Ulrikkai folytonosan 
levelezett. Valószínűleg ő volt az ér
telmi szerzője s minden bizonynyal 
egyik fő szerkesztője az „Epistolae 
obscurorum virorum“-nak. Mikor 
1520. visszatért olaszországi utjából, 
szívvel-lélekkel Lutherhez csatlako
zott s mint erfurti igazgató 1521 , 
amikor Luther a wormsi biro
dalmi gyűlésre ment, ő üdvözölte a 
reformátort. Azonban miután 1524.— 
1530. Königsbergben Brandenburgi 
Albrecht udvarában tartózkodott, is
mét visszatért a katli egyházba, s 
kanonok lett Halléban. Luther ekkor 
„dr. Krötew (varas béka) nevet adott 
neki. Későbbi sorsáról s haláláról 
nincsenek följegyzések. V. ö. Kamp- 
schulte: De Joanne Croto Rubiano
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comraentatio (1862.). E inert: Johann 
Jáger (1883.). T.

Cruciger (Kreuziger) Gáspár, 
Luthernek egyik legkiválóbb társa, 
szül. 1504. Lipcsében. Wittenbergben 
tanult s Luther ajánlá ára 1524. 
magdeburgi rector. 1528. wittenbergi 
tbeol. tanár és várprédikátor lett. 
Luthernek munkatársa volt a biblia 
lefordításában, ré̂ zr. vett a marburgi 
colloquiumon (1529.1 és a witten
bergi concordiában (1536.), valamint 
a hagenaui (1540 ), wormsi és re- 
gensburgi (1541.) colloquiumokon. 
1539. bevitte a reforraácziót Lip
csébe. Később a ref. felfogáshoz ha
jolt. 1546. másodízben lett egyetemi 
rector. Miután még az interim elleni 
harcznak Szászországban egyik ténye
zője volt, mh. 154*. nov. 16. Élet
rajzát Préssel (1863.) irta meg. — 
Fia, ifj. C. Gáspár (1525.— 1597.), 
szintén wittenbergi theol. tanár volt 
előbb, de azután kryptokalvmismusa 
miatt Szászországból k utasították, 
araikor is Kasselbe hívták, hol a 
consistorium elnöke lett.

Culdeusok (helyesebben cel- 
deusok, a kelta „Cele De“ =  Isten 
embere kifejezéstől, mely a latinban 
coli-deus, vajyis cultor dei szavaknak 
felel meg), eredetileg a kelta egyház 
összes szentjei. A 16. század óta ez 
a nevök azoknak a brit keresztyé
neknek, akik a pápai téritők fellé
pésekor, a 6. szájadban, ezektől 
nem annyira a tanban s ritusbau kü
lönböztek, mint inkább a papok há
zasságához való ragaszkodásban és a 
római püspöktől való függetlenségök- 
ben. Egyébiránt kelta keresztyének
ről csakis a régi Walesben. Irland- 
ban és Skócziában lehet szó. Hanem 
a c nevet joggal alkalmazták azokra 
a világi papok)a, kik a 8. század 
után Angliában. Irlandban és Skócziá
ban olyan szabályok szerint éltek, 
melyek a házasságot megengedték ne

kik. Ezek a 11. századtól a sza
bályszerű papok által mindinkább 
háttérbe szorittattak. De Armagh- 
ban most is megvan a „Collegium 
saecularium presbyterorum Colideo- 
rum.u V. ö. E brard : Die iroschot- 
tischeMissionskirche(l 873.); Warreni 
The liturgy and ritual of the Celtic 
Church (1881.) és Fűnk értekezését 
(Histor. Jahrb. des Görres-Gesell- 
schaft 1883.). T.

Cultura-liarcz, 1. Egyház- 
politikai viszály.

C u ltu s , (lat =  ápolás, tiszte
let), régi felfogás szerint az a tisz
telet, melylyel az ember istennek adó
zik. ma mindaz, ami közös vallásos

alakban való nyilvánítására szolgál, 
vagyis e szerint kiválóan a közös isten- 
tisztelet alakja mindazzal, ami csak 
hozzá tartozik, mint áldozat, fogadás
tétel, imádság éneklés, szent jelvé
nyek, képek és szobrok. A vallások kü
lönbözőségéből kifolyólag a cultusfor- 
raák is eltérők s az alacsony fokon álló 
vallásokat első sorban cultusuk után 
szokták megítélni. Ezeknél a c. úgy 
szerepel, mint érdemszerző cseleke
det az istenséggel szemben. Ilyen jel
legű volt részben még a zsidók 
templomi és zsinagógabeli cultusa is, 
melynek egy s más különössége átment 
aztán a zsidó-k(resztyének körébe is, 
ellenben a pogány-keresztyének kö
zött bizonytalanság uralkodott. Álta
lában a cultus még ott is. ahol, mint 
a keresztyénség kebelében az öntudat, 
a m- ggyőződés az irányadó, úgy sze
repel mint a közös vallásosság ki
fejezési és tápláló eszköze. Lényegi
leg tehát symbolizáló cselekmény, 
bepillantás a földöntúli dolgokba, 
érzékeltetése ama vallásos viszony
nak, mely szerint a gyülekezet Isten
től kijelentéseket s áldásokat fogad 
el, azokért v szont a maga ajándékait 
nyújtja. A kér. egyházban amazokat
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az ige s szentségek képviselik, emezt 
az imádság s áldozat A kath. egy
házban aztán a központot a szentség 
és áldozat, a prot. egyházakban pedig 
az ige és ima képezik, — mert amott 
az a fő czél, hogy a bűnök miatt 
haragra gerjedt Isten kiengeszteltes- 
sék s a természe'tfölötti erők a gyü
lekezetre szánjanak. Ezért lett az 
ős egyház cultusa mind pompásabbá 
s amidőn a keresztyén vallás római 
államvallássá lett, a tömjénezés és 
más pogány szokások átmentek a kér. 
egyházba, ellenben a zsidó zsinagóga
beli c. tulajdonságai, melyek az ős- 
keresztyénségben felismerhetők, csak
nem teljesen eltűnnek. A középkor
ban a kath. c. felhasználta a művé
szetnek minden nemét, nemcsak a 
költészetet s zenét, hanem a szobrá
sz a it , építészetet s festészetet is. 
Ezzel szemben a visszahatást a refor- 
máczió úgy vitte véghez, hogy a 
cultust, amennyiben lényeges része az 
igehirdetés, istentiszteletté tette s mind 
azt, ami szertartás, közönyösnek nyil
vánította. Általában a reformátorok 
felfogása az, hogy a c. nem önczél, 
hanem inkább tanító eszköz, amely
nek relatív értéke van, amennyiben 
Luther szerint a hit fölébresztését s 
megtartását eszközli az igével, Zwingli 
szerint pedig a vallás-erkölcsi élet 
élesztésére szolgál. (L. Liturgia.,) 
V. ö. Harnack T .: Theorie und 
Gesch. des Kultus (1878.); Köstlin : 
Gesch. des christlichen Gottesdiens- 
tes (1886.). T.

Cumillatio az egyházi hiva
talokat illetőleg akkor áll elő, ha 
egy és ugyanazon egyén kezében több 
halmozódik össze. Noha már a chal- 
cedoni zsinat 451. megtiltotta, en
nek és a későbbi tilalmaknak da
czára annyira elharapózott, hogy a 
lateráni harmadik (1179.) és negye
dik (1215.) zsinat a legkeményebb 
büntetést szabá úgy arra, aki elfo

gad egy második, lelkipásztorkodás
sal egybekötött hivatalt, mint arra, 
aki ilyet adományoz. Mégis csak a 
tridenti zsinat tudta meggátolni, mi
dőn kimondá, hogy két beneficium, 
mely székhelyhez van kötve, egy és 
ugyanazon kézben egymással össze
férhetetlen. L. Incompatibilitasa a 
beneficiumoknak.

Curati (lat.), a kath. egyház
ban azok a papok, akiknek megba
tározott helyen kötelességük a lelki
pásztorkodás ; közelebbről az olyan 
káplánok, kik a lelkipásztorkodást 
egy püspök vagy plébános felügyelete 
mellett gyakorolják.

0  ii ra to  r (lat.)=gondnok (l.e.).
Curci Károly Mária, exjezsuita, 

szül. 1809. szept. 4. Nápolyban. 
1826. lépett a jezsuiták közé. Mint 
prédikátor nagy sikerrel működött 
Olaszországnak csaknem valamennyi 
jelentékenyebb városában s 1850. 
egyik megalapítója volt a „Civiltá 
Cattolicau-nak. Feltűnést keltett 1874. 
„Le/ioni esegetiche e morali sopra 

i quattro evangeliu (5 k. 1874.—76., 
II. kiad. 1887. —89.) ez. művéhez 
irt előszava, melyben a pipának az 
olasz királysággal való kibékülést 
ajánlá. Mikor aztán C. ezzel a ta
nácsosai egy levélben egyenesen IX. 
Piushoz fordult, ez felhív i annak 
visszavonására, s miután nem enge
delmeskedett. 1877. kizáratá a je
zsuita-rendből. XI I. Leó 1879. el
érte ugyan C megalázkodását, de ez 
„La nuova Italia ed i vecchi zelanti“ 
ez. művével már 1881. újra vissza
tért előbbi nézeteihez. Midőn pedig 
az index-congregatio e könyvet el- 
tiltá, C. 1883. még merészebb mun
kát bocsátott közre „II vaticano ré
gió, tarló superstite della chiesa catto- 
licau czimmel. Mivel a pápa ama 
felhívásának, hogy könyvét maga kár
hoztassa el, nem engedelmeskedett s 
nézetét fentartotta, meg lett neki
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tiltva a raisézés. Erre aztán megadá 
magát C., ki mh. 1891. jun. 8. 
Oareggiben. Az említetteken kivűl 
még sok munkája van.

Curia Romana (lat.), a pápa 
szolgálatában álló összes római ható
ságok és hivatalnokok együttvéve, 
-amelyek kormányozzák 1.) az egye
temes egyházat, 2.) a római egyházi 
tartományt, 3.) a római egyházme
gyét, melynek a pápa püspöke és
4.) az egyházi államot (1. e .) ; eze
ken kivűl vannak még csupán tiszte
letbeli hivatalt viselő' pápai hivatal
nokok is. Szűkebb értelemben C. R. 
-alatt csak azokat a hivatalos testü
leteket és személyeket értik, amelyek 
az egyetemes egyház kormányzását 
végzik. Ilyenek a bibornokok, prae- 
latusok és a tulajdonképen való cu- 
rialisok, vagyis az alárendelt hiva
talnok- és segéd-személyzet. A C. R. 
legfontosabb hivatalai a következők : 
1.) Sacra Poenitentiaria Apostolica, 
mely a dispensatiókat adja a pápá
nak fentartott esetekben, 2.) Reve
renda Camera Apostolica, mely a 
pápai jövedelmeket kezeli, 3.) Dataria 
Apostolica, mely a pápa által kioszt
ható beneficiumokat adományozza, 4.) 
Cancellaria Apostolica, a bullák ki
állítója, melynek működését az egyes 
pápáktól kiadott cancelláriai szabá
lyok rendezik, 5.) Secretaria brevium, 
mely a brevéket expediálja, 6.) Sacra 
Rota Romana, mely a középkorban 
az összegyháznak, később csak az 
egyh. államnak volt a felebbezési 
fóruma, 7.) Signatura gratiae, mely 
a rendkívüli esetekben adományozott 
pápai kegyelmi okiratokat állítja ki, 
8.) Signatura justitiae, igazságszol
gáltatási közeg, főleg az egyh. állam 
részére. A 16. század óta ezeken ki
vűl még a bibornokok congregatiói 
intézik az ügyeket. V. ö. Hangén: 
Die Römische Kűrié (1854.); Bouix : 
Tractatus de curia Romana (1859.).

2 3 6  -

C lir iö  (Curioni) Coelius Se- 
cundus, olasz protestáns, szül. 1503. 
Luther és Zwingli irataival megismer
kedvén, az Alpokon át hitsorsosai 
körébe akart jutni, csakhogy e ter
vének kivitelét az ivreai püspök meg
gátolta. Miután több olasz városban 
terjesztette az evangéliumi eszméket,
1542. kénytelen volt Svájczba mene
külni, hol előbb lausanne-i lector- 
tanár, majd 1548. bázeli professor 
lett. Itt halt meg 1569. Több theol. 
munkát irt és egy „Pasquilli ecstaticiw 
ez. gunyiratot a pápaság ellen. V. ö. 
Schmidt értekezését (Zeitschr. für 
hist. Theologie 1860.) és Linderét 
(U. o. 1872.) .

Cusai Miklós (Cusanus, ere
detileg Chrypffs, azaz Krebs =  rák), 
tudós egyházfejedelera, szül. 1401. 
Kuesben Trier mellett. Először De- 
venterben a közös élet testvéreinél 
tanult, később Paduában jogot hall
gatott. Németországban kezdte meg 
a jogi pályát, de első perének elvesz
tése annyira lehangolta, hogy vég
kép felhagyott a joggal s theologiát 
tanult. 1430. pappá szenteltetvén, 
mint lüttichi főesperes Cesarini bi- 
bornok óhajtására a bázeli zsinatra 
ment, hol először „De concordantia 
catholica44 és „Tractatus de auctori- 
tate praesidendi in concilio generali“ 
cziraű munkáiban a zsinat elsőségét 
a pápa felett s a világi hatalomnak 
az egyházitól való függetlenségét vi
tatta, majd az úgynevezett Konstán- 
tin-féle adománynak (Donatio Constan
tá i) és az álizidori gyűjteménynek 
(1. e.) hitelességét támadta meg;
1437.-től fogva azonban mindinkább
IV. Jenő pártjához csatlakozott. A 
pápa több német birodalmi gyűlésre 
követül küldé s mint ilyen követelte, 
hogy a zsinat rendeltessék alá a pá
pának. Ezen vélemény változtatás jutal
mául kapta Y. Miklós pápától a bi- 
bornokságot, majd 1450. a brixeni
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püspökséget. Ez utóbbi miatt azon
ban éles összeütközésbe jutott Zsig- 
mond osztrák herczeggel, aki el is 
fogatta, miért viszont a herczeget a 
pápa kiátkozta. A viszály végét C. M. 
nem érte meg ; midőn ugyanis a ke
resztes hadjárat sürgetése végett a 
pápa Livornóba küldte, 1464. aug. 
11. Todiban (Umbria) mh. Nagyon 
világos fejű ember volt, ki a scho- 
lastikában és mystikában előforduló 
összes ellentéteket speculativ rend
szerben, pantheistikus színezettel fel
dolgozta, a vallásbölcsészetben kez
deményező volt arra nézve, hogy a 
minden történeti vallásnál közös igaz
ságok után kutassanak ; Kopernikus 
felfedezését és XIII. Gergely naptár
javítását mintegy előre megjósolta. 
Nagyszámú művei közűi a már emlí
tetteken kivűl kiemelendők: De docta 
ignorantia (1440.) ; De quaerendoDeo 
(1445.) ; De conjecturis libri II. 
(1440.); Dialógus de genesi (1447.); 
De visione Dei (1445.); De vena- 
tione sapientiae (1462.) ; Dialógus 
de pace seu concordia fidei, melyet 
Konstántinápoly elfoglalása alkalmá
ból (1453.) irt. Művei megjelentek 
1514. és 1565.  Y. ö. Scharpffi: 
Dér Kardinai und Bischof Nikolaus 
von Cusa, als Reformátor in Kirche, 
Reichund Philosopbie (1871.); Jciget : 
Dér Streit des Kardinals N. v. C. mit 
dem Herzog Sigmund von Oesterreich. 
(2 k. 1861.); Brockhaus: Nicolai 
Cusani de concilii universalis potes- 
tate sententia(1867.); Vebinger: Die 
Gotteslehre des N. Cusanus (1888.). R.

Custos, J. Őrkanonok.
Cypriail Ernő Salamon, ki

váló képviselője a lutheranismusnak, 
szül. 1673. Ostkeimban. Miután egy 
évig Helrastedtben, mint a bölcsészet 
rendkívüli tanára működött, 1700. a 
koburgi gimnázium igazgatója lett s 
1713.-tól a gotkai főconsistoriumnak 
tagja, 1735.-től pedig alelnöke volt.

Mh. 1745. A lutk. és ref. egyház
nak I. Frigyes Yilmostól tervezett s- 
Pfaff tübingai tlieol. tanár által 
ajánlott uniója ellen, mint a tiszta 
lutheri tan védője lépett föl iratai
ban, melyek közűi a legjelentéke
nyebb az 1722. kiadott „Dér ab- 
gedrungene 'Unterricht von kirchlicher 
Vereinigung dér Protestanten.u A 
kath. egyház ellen is küzdött „Über- 
zeugende Belehrung vöm Ursprung und 
Wachstum des Papsttumsu (VI. kiad. 
1769.) ez. munkájával. A reformá- 
czió történetére nézve igen értékes 
a „História dér Augspurgischen Con- 
fessionu (1730.) ez. műve. Y. ö. 
Fischer: E. S. C.-sLeben (1749.). T. 

Cyprianus Thascius Caecilius
(szent), egyike a legkiválóbb egyh. 
atyáknak, ki a latin egyház gondol
kozásmódjának és nyelvének kifejlesz
tésére tanítója, Tertullianus után a 
legnagyobb befolyást gyakorolta, szül. 
a 3. század elején s Karthágóban 

| mint a rhetorika tanára kezdett mű
ködni. 246 megkeresztelkedett s már 
nehány hónap múlva pappá szentel
ték. 248. kartbagói püspökké válasz
tották. A Decius-féle üldözések elől 
a pusztába vonult, de leveleivel in
nen is igyekezett gyülekezete javát 
előmozditni, melyet nagyon felza
vart az a kérdés, hogy miképen bán
janak az üldözések közt elbukottak- 
kal. Visszatérése (251 )után, miként 
már a távolból is, szünet nélkül küz
delmet kellett folytatnia az üldözések 
alatti szakadárság megítélésének kér
désében, részint azok ellen, kik na
gyon enyhén ítéltek, mint a Novatus 
és Felicissimus pártja, mely a C. 
állítólagos szigora miatt tőle elpár
tolva, Fortunatus személyében ellen
püspököt tett, — részint a novatia- 
nusok ellen, akik viszont szerfelett 
szigorú nézeteket vallottak e tárgy
ban. Mivel kikelt az eretnek-kereszt- 
ség érvényessége ellen, a római püs-
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pök, István kiátkozta. Ő pedig aztán 
eretneknek tekinté amazt s a 256. 
évi karthagói zsinaton azt az alap
tételt állítá fel, hogy a római püs
pöknek Péter primátusa daczára sem 
ismerhető el az a joga, hogy bírás
kodjék a többi püspök felett. Va- 
lerianus császár idejében 258. szept. 
14. feje vétetett. Művei közöl leg
jelentékenyebb a „De unitate eccle- 
siaew Írott, melyben az egyház egy
ségét a püspökségbe helyezi, úgy hogy 
aki a püspöktől elpártol, az egyház
tól szakad cl, mivel az üdvösségre 
való összes reményét elveszíti. Ösz- 
szes munkáit Hartel (3 k. 1868. — 71.) 
adta ki. Magyarul a Pesti Növendék- 
Papság Munkálatainak egyes kötetei
ben több műve jelent meg, igy pél
dául az imént említett a 7.-ben. /
Életrajzát ugyancsak a P. N.-P. M - 
rak 6 kötete közié; megírták még 
Peters (1877.), Fechtrup (1878.) 
Pitsckl 0. (1885.) és Freppel (III. 
kiad. 1890.); mint philosophust Mór- 
genstern (1889.), mint dogmatikust 
l'hurnhuber (1890.) tárgyalta.

Cyrenei Synesius, egyh.
író, kinek hymnusai, levelei és böl
csészeti értekezései maradtak fenn, 
szül. 365. és 370. közt, mh. 413. és 
431. közt. Platónak tisztelője. Hypa- 
tiának tanítványa volt. Csak úgy 
vállalta el a ptolemaisi püspökséget, 
melyre megválasztották, ha házassá
gának fentartásá*- megengedik s nyíl
tan bevallott origenesi eretnekségeit 
önként jóváhagyják. V. ö Volkman 
(1868.) és Gaiser (1887.) róla írott 
műveit.

Cyrill és Methodius, a
szlávok apostolai E népfajnak a né
mettől való idegenkedése arra inditá 
Rosztizláv morva herczeget, hogy or
szágainak német missionariusoktól kez
dett megtérítését konstantinápolyiak- 
kal fejeztesse be. III. Mihály császár 
Methodius és Konstantin testvéreket

küldé hozzá. Az utóbbi, ki 827. szül.. 
Photius vezetése alatt nagy képzett
ségre tett szert, s közönségesen „a 
bölcsész“ néven ismerték, a törté
netben pedig szerzetesi C. nevén 
szerepel. A konstantinápolyi patri- 
archának titkára volt. A szláv nyelv
ben járatos testvérek, kik már előbb, 
860.-tól kezdvo a kazárok megtérí
tésén fáradoztak, 863. a Duna vi
dékére mentek hasonló czéllal. C. 
először is szláv Írást (cyrill-betük) talált 
fel, azután szlávra forditá a bibliai 
perikopákat; az istentiszteletet is a 
nép nyelvén tartották s ezzel jutot
tak fölénybe a római raissióval szem
ben. A pápa 867. értekezletre hivá 
őket, mire Rómába mentek, hol C. 
869. febr. 14. mh., bátyja pe
dig, kit ott Morvaország és Pannó
nia érsekévé szenteltek, bevégezé a 
szlávok megtérítését. Másod Ízben 
(879.) a maga igazolása végett, kü
lönösen a szlávnyelvű mise miatt, 
Rómába idéztetvén, Vili. Jánost tel
jesen megnyeré a maga térítési el
járása és egyházszervezése részére. 
Mh. 885. Hogy C. és Methodius a 
bolgároknak is apostolai lettek volna, 
későbbi legenda. Mind a kettő szentté 
lett avatva. Emléknapja a rom. kath. 
egyházban eddig raárcz. 9. volt, most 
pedig IX. Pius intézkedése folytán 
jul. 5.; a görög egyház máj. 11. 
tartja. V. ö. Ginzel: Gesch. dér. 
Slawenapostel Cyrill und Method(II. 
kiad. 1861.); Bonwetsch: Cyrill und 
Method, die Lehrerder Slawen(1885.); 
D 'Avril\ St. Cyrill et St. Mét- 
hode (1885.).

Cyrill (Alexandriai), 1. Alexan
driai Cyrill.

Cyrill (Jeruzsálemi), 1. Jeru- 
zsálemi Cyrill.

Cyrillus Lukaris, konstan
tinápolyi patriarcha, ki a prot. és 
gör.-kel. egyház közti uniót czélzó 
törekvéseiről ismeretes, szül. 1572.
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Kandia szigetén. Tanult Yelenczében 
és Páduában, hosszabb időt töltött 
Genfben, hol a ref. egyházat becsülni 
tanulta. A lithvániai Ostrogban egy 
tanintézet igazgatója lett. A III. 
Zsigmond, lengyel királytól Brzesc-be 
összehivott zsinaton határozottan elle
nezte a görög és római egyház egye
sülését. 1602. alexandriai, 1621. 
konstantinápolyi patriarcha lett. Itt 
ekkor változó szerencsével versengett 
az angol és franczia diplomatia, mely 
utóbbihoz csatlakozva a jezsuiták, 
sürgették a görög egyháznak a ró
maihoz való közeledését, úgyszintén 
a patriarcha letételét is, mi 1622. 
csakugyan be is következett amidőn 
C. L. Rhodusba száműzetett. Az an
gol követ nemsokára kieszközölte visz- 
szahivatását; ekkor holland és angol 
pártfogás mellett, valamint Bethlen 
Gábor biztatására a görög és ref. egy
ház egyesítését vette munkába s 1629. 
Genfbe egy hitvallást küldött, mely 
inkább a ref. tanokhoz hajlott. Még 
háromszor tétetett le s helyeztetett 
vissza, de végre is elejtették ellen
ségei. Hazaárulással vádolták a szul
tánnál, aki aztán 1638. megfojtatt.a 
s testét a tengerbe dobatta. V. ö. 
Pichler: Gesch. des Protestantismus 
in dér orientalischen Kirche irn 17. 
Jahrhundert, oder dér Patriarch Cy- 
rillus Lukaris und seineZeit (1862).

Cyrus. a perzsa birodalom is
mert alapítója, az ószövetségben Kó- 
res névvel fordul elő s mint Isten 
pásztora és fölkentje magasztaltatik, 
mivel a babyloniai fogságban élő zsi
dóknak Kr. e. 588. engedélyt adott 
a visszatérésre.

Cyrusi Theodoretus, egy
háztörténész, szül Antiochiában. 420. 
cyrusi (Kyrrhos) püspök lett az Euf- 
rátes mellett. Mint az antiochiai is
kola követőjét, a nestorianus és euty- 
chianus viszályok folyamán az u. n. 
rabló-zsinat egy kolostorba száműzte.

A chalcedoni zsinat azonban igazhitű-%
nek nyilvánítá s 457. halt meg. 
Schulze és Nőssé adták ki iratait 
(5 k. 1 7 6 9 . melyek közűi legfon
tosabb a „História ecclesiasticaw 
(324. — 428.). V. ö. Bertram: Theo- 
doreti episcopi Cyrensis doctrina chris- 
tologica (1883.); Güidenpenning: 
Die Kirciiengeschichte des T. von 
Kyrrhos (1889.) ; GiubokowsJci: Bol
dog T. cyrusi püspök (2 k. 1890. 
oroszul).

Czeczilia (szent), az orgona 
és általában a templomi zene patro- 
nája. A történeti Cz. előkelő római 
nő volt, ki legkorábban 177., de 
valószínűleg csak Septimius Severus 
alatt (202.— 211 ) szenvedett vérta- 
nuságot. A római katakombák helyre- 
állításakor megtalálták síremlékét. 
Egy 14 századbeli római legenda 
szerint, halála előtt megengedték neki, 
hogy orgona-kiséret mellett még egy
szer dicsőíthesse a keresztyénséget s 
az ének végeztével a hangszert szét
törte. Emléknapja nov. 22., amikor 
Londonban rendesen zeneünnepélyt 
tartanak, amelyre Handel 1739. a 
„Kis Czeczilia-óda ‘ cz. darabját sze
rezte. V. ö. Erbes tanulmányát (Zeit- 
schr. für Kirchengesch. 1888.) T.

(Jzeg léd i Ferencz, ref. espe
res, az 1553. — 54. iskolai évben irat
kozott be a wittenbergi egyetemre, 
melyen mintegy négy évig tanult. 
Egyik alapítója volt az ott 1555. 
alakult magyar nemzeti társulatnak, 
1557. pedig annak seniori tisztét is 
viselte Még ez évben hazatérvén, 
Sárospatakon helyébe lépett Kopácsi 
Istvánnak, ki öregsége miatt lemon
dott a tanárságról. Nemsokára Ecsedre 
ment a Báthoryak papjául, de pár 
év múlva visszament Sárospatakra, 
hol, mint az egyházközség lelkésze, 
már 1568. egyszersmind esperes is 
volt. Részt vevén az ez évi jan. 27. 
Kassán tartott zsinaton, e zsinat mű-
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ködésének betetőzése végett aug. 24.- 
ére Sárospatakra ő is zsinatot hivott 
össze. Meghivó levelében némely lel
kész erkölcsi életének megvizsgálását, 
de főleg az unitarismus elleni állás- 
foglalást tűzte ki a zsinat czéljául. 
Ő elnökölt az 1593. évi bodrog- 
kereszturi zsinaton is. Kevéssel ez
után halhatott meg.

Czeglédi György, ref. lelkész, 
az 1553 — 54. iskolai év folyamán 
iratkozott be a wittenbergi egyetemre. 
Hazatérve, 1556. vagy 1557. nagy
váradi lelkész lett s attól fogva e 
kiváló fontosságú helyről buzgón ter
jesztette a svájczi reformátorok ta
nait, legelőször a helybeli katholi- 
kusokkal szemben, azután pedig azon 
hitvitákban, melyek eleinte a luthe
ránusok, majd az unitáriusok ellen 
az ő idejében folytak. A kálvini 
szellemű tanok első nagyszabású nyi
latkozatának, a debreczeni vagyeger- 
völgyi hitvallásnak egyik szerzője volt 
s általában igen nagy szerepet ját
szott a reformátusok összes irodalmi 
és egyházi mozgalmaiban. 1562. a 
Melius társaságában oda volt meg
kérlelni a török béget, hogy bocsássa 
szabadon az elfogott Szegedi Kis Ist
vánt. Csakhamar esperessé lévén, részt 
vett a debreczeni (1567 ) és szik
szói (1568.) zsinaton. A debreczeni, 
gyulafehérvári és nagyváradi disputa- 
tiókon ref. részről egyik vezérszónok 
volt. Az utóbbin azonban már mint 
debreczeni lelkész jelent meg s a 
hitfeleitől ez alkalommal kiadott val
lástételt második helyen irta alá. Ké
sőbbi életpályájáról csak annyi bizo
nyos, hogy 1577. még élt, és pedig 
mint a borsodgömörkishonti egyház
megye esperese. Egy Cz. Gy. Bocs
kainak 1606. udvari papja volt, de 
nem bizonyos, hogy ez épen ő lett 
volna. Károlyi Péterrel együtt, ki az 
ő váradi lelkészsége idejében ott 
iskola-igazgató volt, e munkát irta:

Az egész világon való keresztyének
nek vallások az egy igaz Isten felől, 
ki Atya Fiú és Szentlélek Debre- 
czen, 1569.

Czeglédi István, ref. lelkész, 
a 17. század egyik legkitűnőbb ma
gyar polemikusa, szül. 1620. nov. 19. 
Perényben (Abaujm.h Tanult Nagy
váradon, Debreczenben és Sárospa
takon. Innen 1642. Sátoraljaújhelybe 
ment rektornak, 1644. ápr. 27. pe
dig külföldi egyetemek látogatására 
indult. Ez évi jun. 15. Franekerben, 
később Utrechtben, majd nov. 13. 
Leidenben iratkozott be. 1647. ha
zájába visszatérvén. Kassára hivták 
iskolaigazgatónak, de már 1648. 
Tállyára ment lelkésznek. Innen négy 
év múlva Lorántfi Zsuzsánna ajánla
tára a beregszászi egyház liivta meg. 
Végre 1653. elején visszament Kas
sára lelkésznek. Itt kezdte meg nagy
arányú irodalmi működését, melynek 
folyamán épenugy, mint kortársai: 
Pósaházi János és Matkó István, sú
lyos csapásokat mért a kath. hit
elvekre. Művei legnagyobb részének 
polemikus jellege felbőszíté ellene a 
kath. papokat és klerikális urakat, 
annyira, hogy midőn a Wesselényi- 
összeesküvés elnyomatott, a politikai 
és vallási reactio őt szemeié ki a 
prot. lelkészek közűi első áldozatul. 
1670. elejétől folytonos üldözésnek 
volt kitéve; vagyonát elharácsolták, 
őtmagát raegkinozták és fogságra ve
tették ; végűi 1671. máj. 27. az el- 
gyötrött embert Pozsonyba idézték a 
delegatum judicium elé, és pedig az
zal az ürügygyei, hogy összeesküvés 
szervezése czéljából járt Erdélyben a 
fejedelemnél, kinek igen kedves em
bere volt, holott a kassai egyház és 
iskola részére kérte pártfogását s egy 
művének kinyomatása ügyében tett 
lépéseket. Súlyos betegen indult a 
pozsonyi útnak, melynek végpontjá
hoz élve nem ért el, mivel Nagy-

*
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Szombat határában jun. 5. mh. Pozsony
ban temették el két nappal később a 
lángbuzgalmu, nagy készültségü, kiváló 
szónoki és irói tehetséggel bíró lelkészt, 
kinek szerencsétlen halála kortársaiban 
a mérgezés gyacuját is felkölté. Mun
kái : 1. A megtért bűnösnek a lelki 
harczban való bajvivásáról irt könyv
nek első része. Kassa, 1659. (Máso
dik része is megjelent 1666. előtt, 
de a nyomdából elsikkadt.) 2. Az 
országok romlásáról írott könyvnek 
első része. U. o. 1659. (Második 
része nem jelent meg.) 3. Siralmas 
zarándoki járásból . . .  érkezett Malach 
doktornak . . . Melach barátjával való 
pajtársi szóbeszéde. Sárospatak, 1659.
4. Egy katholikus embernek egy 
kálvinista emberrel való beszélgetése.
H. n. 1659. 5. Halotti beszéd II. 
Rákóczy György felett. (Ama ritka 
példáju...) Kassa, 1661. 6. Halotti 
beszéd Bőr Katalin felett. U. o. 1661.
7. Halotti beszéd Udvarhelyi György 
felett. (A jó emlékezetű . . . )  U. o.
1662. 8. Barátsági dorgálás. U. o.
1663. 9. Idős Noé becsületét oltal
mazó Jáfetke. U. o. (1664.) 10. A 
szó Jákob szava, de a kezek Ezsaué. 
(U. o. 1664 körül.) 11. Halotti beszéd 
Szabó Dorkó Kátai Ferenczné felett. 
(Ezékiel felesége...) U. o. (1666.)
12. Egy veres tromfosdit játszó san
dái barátomnak megpiricskeltetése. H. 
n. 1666. 13. Redivivus Jáfetke.
Kassa, 1669. 14. Halotti beszéd gr. 
Rhédei Ferencz felett (Enokhnak Is
tennel való mindennapi járása . . .). 
Sárospatak, 1669. 15. Az Ur frigy
szekrénye előtt Dágon ledülése (Gorup 
Ferencz ellen I.—II. rész), Kolozs
vár, 1670. (Előszó gyanánt Apafi 
Mihály 1663. évi érsekujvári utjá
nak leírása, mely az Uj Magyar Mú
zeum 1859.— 60. évi folyamában is 
ki van adva.) 16. Már minden épü
letivel . . . elkészült Sión vára. Nyo- 
matása Sárospatakon kezdődött s Ko-

lozsvártt végződött, 1671.— 75. (Ki
adta Köleséri Sámuel az Apafi Mihály 
költségén ) Irt még több művet, de 
nem láttak napvilágot. A szenvedé
seit, halála körülményeit stb. rajzoló 
verses munka, mely először Lőcsén 
1710. jelent meg, azóta többször ki
adatott, legújabban pedig Thaly Kál
mán közölte „Adalékok a Thököly- és 
Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez “ ez. 
gyűjtemény I. kötetében.

C zeg léd i János, ref. lelkész, 
szül. Czegléden. 1589. a wittenbergi 
egyetemre ment, honnan visszatérvén, 
Báthory István fejedelem Gábor fia 
mellett nevelősködött, majd ecsedi 
lelkész s itt középszolnoki esperes 
lett. Mh. 1639. Munkái: 1. Halotti 
beszéd Bethlen Gáborné Károlyi Zsu- 
zsánna felett (Az Exequiarum Caere- 
monialium. . .  Libri I I .a ez. gyűjte
ményben). Kolozsvár, 1624. 2. Báthori 
Gábor fejedelemnek . . . eltakarítása
kor . . . tett intések. Gyulafehér
vár, 1628.

Czeglédi ref. egyházme
gye, a kecskemétinek a 17. szá
zadban szokásos elnevezése. Ez idő
ben 24 anyaegyháza volt.

Czékus István, ev. püspök, 
szül. 1818. decz. 22. Gömörpanyi- 
ton. Elemi iskoláit itt, a gimnáziu
mot Rozsnyón, a bölcsészetet Lőcsén, 
a theologiát Pozsonyban 1843. vé
gezte, azután két évig Pesten neve
lősködött. 1845. Tübingába ment, 
honnan hazajőve pesti káplán, majd
1847. vácp, 1850. kecskeméti, 1855. 
sajógömöri, 1858. dobsinai, 1859. 
rozsnyói lelkész lett. 1860. a tiszai 
egyházkerület főjegyzőjévé s gömöri 
főesperessé, 1871. püspökké, 1874. 
az egyetemes ev. gyámintézet elnö
kévé választatott. Hazafias irányban, 
nagy buzgalommal, vaserélylyel mun
kálkodott s munkássága egyebek mel
lett tanintézetek létesítését és felvi
rágzását, valamint a kerületi gyám
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intézet megalapítását eredményezé. 
Mii. 1890. febr. 6. Irodalmi téren 
is működött. Különféle prot. irányú 
vállalatokba és a Prot. Egyh. és Is
kolai Lapba Írott dolgozatain kivűl 
nehány traktátust fordított németből, 
s még egy pár alkalmi és egyéb beszéde, 
valamint „Confirmatiói tanításu (Rozs
nyó, 1870.) ez. műve jelent meg.

Czelder Márton, ref. lelkész, 
szül. 1838. nov. 11. Vásárosnamény- 
ban. Tanult szülőföldjén, Nyíregyhá
zán és Sárospatakon, közben a sza- 
badságharezban is részt vevén. Sá
rospatakról segédtanítónak mentNagy- 
rozvágyra. 1856. Losonczon segéd
lelkész és girnn. helyettes tanár lett. 
1861.‘tői mint missionarius Romá
niába ment az ott élő magyar refor
mátusok lelki gondozására szentelni 
munkásságát. Tiz évig volt ott. szá
mos ref. és egyesült prot. gyüleke
zetei szervezvén ez idő alatt. Becs
vágya e közben olyan lépésekre kész
tette, melyek összeütközésbe hozták 
úgy a felettes egyházi hatóságokkal, 
mint a romániai magyarok egy ré
szével. Belefáradva a meghurczolta- 
tásokba, melyeknek folyamán sokan 
elfeledték érdemeit, 1871. elfogadta 
a felsőbányái lelkészi állomást. Egy> 
házközsége felvirágoztatásán folyvást 
lankadatlanul fáradozott, mig 1884. 
Kecskemétre választották lelkésznek. 
Folytonos küzdelem várt reá, mely
nek eredménye végre is az lett, hogy 
pár év múlva teljesen állás nélkül 
maradván, 1889. Nagybányára húzó
dott hol ez évi aug. 23. mh. Har- 
mincz évnél tovább tartó irodalmi 
működése alatt a prot. időszaki köz
lönyök számtalan czikkét közölték. 
Szépirodalmi művein kivűl önállóan 
napvilágot láttak: 1. Vasárnapi, ün
nepi és alkalmi imádságok. Pest, 1859. 
2 Egyházi alapszabály a raoldva- 
oláhországi szétszórt ref. magyar eccle- 
siákban. Bukarest, 1861. 3. Köznapi

imakönyv. Pest, 1862. 4. Az evan
géliumi prot. egyház rövid védelme. 
Bukarest, 1863. 5. Mindennapi és 
alkalmi imádságok. Pest, 1864. 6. 
Tűkör, válaszul Koós Ferencz volt 
bukaresti lelkésznek. Bukarest, 1869. 
7. Czelder Márton működése Romá
niában. Kolozsvár, 1870. 8. Halotti 
imádságok. Budapest, 1879. — és a 
köv. czíraü egyházi beszédei: Elő 
szó (1861.), Harmadfél század után 
(1861.). Missziói prédikáczió (1862.), 
Elszórt csontok (1863.), Élő kövek 
(1871.), A hit és szeretet gondvise
lése (1872.), Legyetek tanítványok 
(1878.), Karácsom öröm (1885.). 
Szerkesztésében jelentek meg a Misz- 
sziói Lapok (1866.), Magyar Prot. 
Egyh. és Iskolai Figyelő(1879. — 87.), 
Evangéliumi Lelkészi Tár (1880.— 
1889.) és Vasárnap (1880. — 88. öt 
egész és négy csonka évi folyam).

Czember György, ev. lelkész, 
szül. Beszterczebányán. 1656. Pri- 
vigyén iskola-igazgató, 1674. pe
dig Beszterczebányán lelkész volt. 
Ez évi szept. 25. lelkésztársaival 
együtt Pozsonyba idéztetett a dele- 
gatum judicium elébe. Okt. 6. térít- 
vényt irt alá, mely szerint az or
szágból ki kellett vándorolnia. Előbb 
Bregába, majd Boroszlóba, nehány 
év múlva Lengyelországba ment. Ké
sőbb ismét változtatta lakhelyét, mig

I »'  * • * 4 *

1682. okt. 27. visszatérvén hazá
jába, Szomolnokon kapott lelkészi 
állást. Itt halt meg 1692. márcz. 
Munkái: 1. Fuga apostasiae, oder: 
Flucht des Abfalls. 1677. 2. Sex 
novissima, oder : Die letzten sechs 
Dinge. 3. Altare orandi, seu: Imád
ság oltára (Tótul) 1679. 4. Sieben- 
facber Bet-Altar. 1680. Elnöklete 
alatt egy tanítványa, Lystar Kristóf 
ily czimü értekezést tartott Privi- 
gyén : De traduce opposita educati- 
oni et animarum immediatae creati- 
oni (Trencsén, 1656.).
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Czeremónia, 1. Szertartás.
Czike Dániel, ref. lelkész, 

szül. 1817. ápr. 26. Baján. Tanult 
Komáromban és Debreczenben. 1840. 
szentmiklósi rektor, 1845. nagyma
rosi, 1847. kisoroszi, 1852. óbudai 
lelkész lett. Mh. 1872. nov. 30. 
Munkái: 1. Imakönyv. Pest, 1855.
2. Közönséges egyházi beszédek. U. o.
1859. 3. Különféle gyászesetekre bú
csúztatói alkalmazások. U. o. 1860. 
Kéziratban is maradtak dolgozatai.

Czimzetes püspök és ka
nonok, aki e hivataloknak csak czí- 
mét viseli, felsőbb kinevezés folytán.

Czinterem (a gör. „koime- 
terionw*nak megfelelő lat. coemete- 
rium szótól, mi =  nyughely), a temető 
vagy általában véve a templomot 
környező térség, néhol a templom 
előcsarnoka

Czirják (Cyriacus) Márton, 
magyar reformátor, Lőcsén szül. és 
tanult, majd 1522. Wittenbergbe 
ment, hol Magyarországról a má

sodik egyetemi hallgató volt. Ha
zatérve, szülővárosában lett pap, s 
nagy buzgalmat fejtett ki Luther 
tanainak terjesztésében. Ily irányú 
működése az egész Szepességre ki
terjedt. A Confessio Pentapolitana 
szerkesztésében némi részt ő is vett. 
Annak a küldöttségnek szintén tagja 
volt, amely azt I Ferdinándnak 1549. 
Bécsben átnyújtotta.

Czvi Sabbatai, zsidó ál
messiás, szül. 1626. Smyrnában. 
1648. a zsidók messiásának hirdette 
magát s prófétái, köztök egy ma
gyar zsidó, Kismartoni Mardochai 
által felhívta hitsorsosait, hogy ké
szüljenek a megváltás napjára. A 
zsidók egy része átok alá vetette, de 
a túlnyomó rész melléje sorakozott. 
A budai zsidók a leghívebb követői 
közé tartoztak. 1666. a szultán el
fogatta az ál-messiást, ki híveinek 
egy részével ekkor mohamedán lett. 
Mh. 1676. Követői még most is 
vannak Törökországban.

Cs.
Családkönyv, a rendes anya

könyvek alapján készült, mintegy 
azoknak egybefoglalását képező könyv, 
mely a születési, esketési és halá
lozási adatokat betűrendben csopor-• •
tosított családonként mutatja ki. Osz- 
szeállítása kivált népesebb egyházak
ban fáradtságot igényel ugyan, de 
aztán sok munka megtakarítására 
szolgál. Rendszeres vezetésére egye
dül az erdélyi ref. egyházkerület 
lelkészei vannak kötelezve.

Csalatkozhatatlanság, 1.
Infallibilitas.

Csallóközi ref. egyház
megye, előbb a régi felsődunamel- 
léki, azután a mai dunántúli egy
házkerület egyik megyéje, melynek 
területe egészben véve a mai komá

romiénak felelt meg, amely néven 
különben már a régebbi időben is 
előfordul néha Határszéli fekvése 
folytán a múlt század közepe táján 
esperese kiterjeszté kormányzását 
a szomszéd morvaországi reformátu
sokra is s ezeket illetőleg püspöki 
czimet használt, mitől azonban el- 
tiltatott.

Csanádi Pál, unit. püspök, 
szül. 1572. Kolozsvárit. Tanult szülő
földjén, honnan 1595. Toroczkóra 
ment rektornak. Innen 1597. végén 
visszatért a collegiumba, de egy év 
múlva már ótordai rektor, 1599. 
pedig kolozsvári tanár majd itt 
is rektor lett. 1603. olaszországi 
egyetemekre ment, melyekről 1608. 
ápr. 11. érkezett haza. Buzgón és

1 6 *
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nagy sikerrel folytatta hivatalát. 
Egyháza 1632. püspökké választá, 
de már 1636. decz. 3. mh. Ügy 
Bethlen Gábor, mint I. Rákóczy 
György jelenlétében vitázott ref. hit
tudósokkal. Magyarázatot irt Máté 
XXVIII. 19.-re (1615.) és feleletet 
a Szentháromságot állító tantéte
lekre (1620.).

Csanádi róm. kath. püs
pökség, I. Istvántól alapíttatott s 
első püspöke Gellért (1. e.) volt. Las
sanként igen vagyonos lett, de miután 
birtokait a mohácsi vész után a prot. 
érzelmű Perusits Gáspár lefoglalta, 
a püspökségnek nemsokára csak czíme 
maradi meg. A törökök kiűzése után
1702. Szeged lett az újra helyre
állított püspökség székhelye, mit
1738. Temesvárra tettek át s ma 
is ott van.

Császmai István gyulafehér
vári unit. pap volt s mint ilyen vett 
részt a gyulafehérvári \ 1568.) és 
nagyváradi hitvitán. „Tordai Sándor 
András Írására való felelet1*- (Gyula- 
fehérvár, 1568.) ez. műve maradt fenn.

Cs ecsetka Sámuel, ev. theol. 
tanár, szül. 1818. aug. 2. Beszterczebá- 
nyán. Tanult szülővárosában, Mis- 
kolczon. Selmeczbányán és Pozsony
ban. Egy évet (1843.— 44.) Jenában 
töltvén. azután nevelősködött 1851.-ig, 
amikor a selmeczbányai gimnázium 
tanára lett. Innen 1855. a pozsonyi 
theol. akadémiához ment az egyház- 
történet és egyházjog tanárául s e 
minőségben működik jelenleg is. Meg
írta a pozsonyi ev. főiskola történe
tét (A pozsonyi ev. theol. akadémia 
első évkönyve 1866.) és Stromszky 
Ferencz Sámuel ev. püspök életraj-, 
zát (Házi kincstár 1861.). Fő műve * 
Magyarhoni evangélikus egyházjogtan.
I.— II. k. Pozsony, 1887. —89.

Csécsi (Tsétsi) János id., ref. 
tanár, szül. 1650. jun. 24. Szako- 
lyon. Még alig volt hároméves, mi

dőn portyázó törökök Egerbe hur- 
czolták s pár évig fogságban tartották 
Tanult Nagyidán, Szepsiben, Sárospa
takon (1665.-től), Kassán(1669.-től) ; 
midőn 1674. az itteni iskolát a kat- 
holikusok szétűzték, tanárait Debre- 
czenbe, majd Gyulafehérvárra követve 
folytatta tanulmányait. Azután segéd
tanár, 1679. senior, 1680. pedig 
tállyai rektor lett. Innen 1682. ápr.
27. külföldre indult, hol az utrechti 
egyetem hallgatója lett. Háromévi 
ott időzés után tért vissza s 1686. 
febr. 11. az újra feléledt sárospataki 
iskola igazgatását vette át. A köv. 
évben a jezsuiták elfoglalván a 
templomot és iskolát, az elűzött ta
nulók nagy része Cs. vezetése alatt 
Gönczre vonult, hol megalapítók a 
sárospatak-gönczi iskolát, melyet nem 
egészen nyolezévi fennállása után a 
jezsuiták szintén megsemmisítettek. 
Kassára tette át ekkor Cs. működése 
színhelyét, hol sok háborgatás közt 
a Rákóczi Ferencz szabadságharczáig 
állott élén az intézetnek. Rákóczi 
szabadelvű gondolkozása visszaadván 
a reformátusoknak pataki iskolájokat 
és ennek javadalmait, 1705. máj. 
visszatért Cs. oda, hol azonban a 
harczi zavarok miatt hasonlóképen 
sok kellemetlenségnek volt kitéve. 
Buzgó és tudós tanár volt, ki a tu
dományoknak valamennyi ágát egy
forma jelességgel tanító. Mh. 1708. 
máj. 14. Munkái: 1. Observationes 
orthographico-grammaticae, de recta 
hungarice seribendi et loquendi rati- 
one. Leutschoviae. 1708 (Újabb ki
adása Szeben, 1767.). 2. Resolutio 
ad propositionem Chr. a Rqxas, epi- 
scopi neostadiensis unionera eccl sia- 
rum romano-cath. et protestanteium 
urgentis (Közölve Lampe-Erabernél).
2. Notationes de factis scholae S.- 
Patakinae (U. o.). Kéziratban szintén 
több, főleg történelmi tárgyú dolgo
zata maradt. Az amsterdami biblia
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kiadásában ő is szerzett érdemeket, 
amennyiben a szöveget Kaposi Sá
muellel ő revideálta Debreczeni Em
ber Pál egyháztörténtét és Pápai 
Páriz Ferencz szótárát hasonlóan át
nézte s több helyen javítgatta is.

Csécsi János ifj., az előbbi
nek fia, ref. tanár, szül. 1689. jun. 
11. Gönczön. Kassán és Sárospata
kon tanult. Itt 1707. a syntaxisi 
osztály praeceptora lett. 1709. kül
földre menvén, Németalföld, Német
ország, Anglia és Svájcz majdnem vala
mennyi egyetemét meglátogatta, de 
legtovább Utrechtben (1709. — 11. 
megszakításokkal) és Franekerben 
(1711. jul. — 1712. aug.) időzött, 
hol kedvencz tanítványa volt a cocce- 

• janus Vitringának. 1712 okt. 13. 
Sárospatakra érkezve, a köv. évi febr.
20. atyja tanszékére lépett, s nem
csak kiszabott tárgyakat, de újakat 
is adott elő'. 1719.-től, mikor Nagy- 
mihályi Szomoló Gergely tiszttársául 
tétetett, a Cs. összeférhetlen termé
szete több ízben idézett elő viszályt 
a tanulók közt, kik két pártra sza
kadtak. A nagytudományu Cs. pártja 
1722. decz. 11. annyira ment, hogy 
Nagymibályit híveivel együtt kiverte 
az iskolából. Az ügy megvizsgálására 
kiküldött kir. bizottság csak egy 
időre tudott rendet csinálni, a za
vargás újra ki-kitört. Végre az 1734. 
ápr. 6. kelt kir. parancs mindkét 
tanárt elmozditá állásából. Cs. ezen
túl is Sárospatakon élt, magányában 
sem * hagyva félbe a tudományokkal 
való foglalkozást. Mh. 1769. jun. 1. 
Munkái: 1. Oratio de raaximo hujus 
seculi vitio, calumnia. Leutschoviae, 
1719 2. Oratio secularis altero re- 
formatiouis jubilaeo habita. Tiguri 
(1720.). 3. Aphorismi, in quibus an- 
tiquitátes veterum hebraeorum brevis- 
sime exhibentur. Bernae, 1726. 4. 
Praefatio hungarica apologiae Juelli 
per J. Tussai in linguam hungaricam
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translatae praemissa. 1748. 5. Latin 
havi krónikája a Rákóczi-háboru tör
téneteiről 17 0 3 — 1709. (Kiadta Th aly 
Kálmán) Számos történeti és theol. 
tárgyú műve maradt kéziratban. A 
theologiaiak arról tanúskodnak, ho gy 
coccejanus eszméit a cartesianism us 
alapján fejtegette.

Csécsi Nagy Miklós, bölcse- 
szetdoktor, ref. lelkész, szül. 184 0. 
máj. 6. Debreczenben, hol tknulása 
nagy részét is végezte. A theol tan
folyamot félbeszakítva, Bécsben orvosi 
tudományokat hallgatott, de újra visz- 
szatért a lelkészi pályához s Buda
pesten még egy évig theologiára ké
szülvén, siteri segédlelkész lett. Itt 
egy évi szolgálat után rendes lel
késznek választották, de állásában 
fiatal kora miatt nem erősíttetett 
meg s ekkor külföldre ment. Félévig 
Göttingában, félévig Zürichben idő
zött. 1863. hazajött s szatmári lel
kész lett. Innen 1875. máj. Makóra 
ment s azóta ott működik. 1877. a 
kolozsvári egyetemen bölcsészet-dok- 
tori oklevelet szerzett. Az ő indít
ványára jött létre a békésbánáti egy
házmegyében a vallásos iratokat ter
jesztő egyesület, melynek számára 
aztán számos építő irányú népies 
elbeszélést irt. Ezeken s az egyházi 
és helyi érdekű lapokban megjelent 
dolgozatain kivűl a köv. munkái je
lentek meg: 1. A jellemképzés, mint 
a nevelés fő czélja. Szatmár, 1875. 
és Kecskemét, J877 2. Kibúcsuzó
egyházi beszéd Szatmártt. Szátmár,
1875. 3. Beköszöntő egyh. beszéd
Makón. Szeged, 1875. 4. Imakönyv 
a magyar nép számára. Budapest, 
1882. 5. Hajnal Ábel emlékezete.
Kecskemét, 1883. 6. Rövid vallási
oktatás ref. vallásu jegyesek szá
mára. U. o. 1883. 7. Hétköznapi 
könyörgések templomi használatra. 
Gyoma, 1890. Szerkeszté a Téli Új
ság ez. néplapot 1877. — 1892.
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Cseh (Csuzi) Jakab, 1. Csuzi 
Cseh Jakab.

Cseh hitvallás, 1. Reformá- 
czió (Csehországban).

Cseh testvérek, 1. Cseh- 
morva testvérek.

Cseh - morva testvérek,
kér. felekezet, melyből késó'bb a test
vérgyülekezet állott elő. A cseh-morva 
testvérek az utraquisták felekezetéből 
váltak ki. (L. Husziták.) Chelczicky 
Péter cseh földbirtokos 1419. és 
1420. erősen kikelt a huszita néze
teknek fegyverrel való védelmezése 
ellen s külön theologiai rendszert 
alkotott, melyet számos művében fej
tegetett és terjesztett. Szerinte a ke- 
resztyénségben minden baj onnan szár
mazik, hogy Nagy Konstantin az 
államot és egyházat egymással össze
kötötte. Az igaz keresztyén szerinte 
állami vagy községi hivatalt nem vi
selhet, kereskedést nem űzhet; külö
nösen kikelt „a papi had“, a bará
tok, papok és tanárok ellen ; a pá
pában az Antikrisztust látta. A ke
gyes embernek egész életfolyamát a 
törvény és Krisztus példája szerint 
kell intézni; katonáskodni és esküdni 
nem szabad, mert ezeket a Krisztus 
megtiltotta. Követői egymást „testvé
rek u-nek hívták, Podiebrad először 
Senftenberg melletti jószágán Kun- 
waldon telepítette le őket (1457.). 
Később, mint állítólagos táboritákat 
üldözték őket, ezért Lhorka faluban 
(Reichenau mellett) tartott gyűlésük
ben, melyen német valdensek is reszt
vettek, teljesen elszakadtak a r. kath. 
egyháztól (1467.J. Erdőkben, üregek
ben laktak, barlanglakoknak csúfol
ták őket. A reichenaui zsinaton (1494.) 
a második alapítójok Prágai Lukács 
(mh. 1528.), által vezetett mérsé
kelt párt, a „testvérek egyesületea 
(unitas fratrum) győzött a szigorúbb 
párt felett. Mint „Krisztus törvényé
nek testvéreiu egészen a hegyi pré-

dikáczióhoz szabták magokat, meg
tiltván az esküt, katonáskodást és a 
hivatalviselést. Szigorú egyházi fegye
lem által, épen mint a valdensek, 
erkölcsös, bensőségteljes és kegyes 
életet folytattak. Luther 1523. .Vöm 
Anbeten des Sakramentes des heil. 
Leichnames Christi“ ez. művében meg
támadta a szentségekre és a papi 
nőtlenség szent voltára vonatkozó 
nézetüket; Prágai Lukács viszont 
Luthernek a megigazulásról és a kér. 
ember szabadságáról kifejtett néze
tei ellen nyilatkozott (1524.). Ké
sőbb megbékültek, úgy hogy kéré
sökre Brandenburgi Györgyhöz (1532.) 
és Ferdinánd királyhoz (1535.) be
nyújtott hitvallásuk rlé már Luther 
irt előszót. A schmalkaldi háborúban •
nem akarván prot. testvéreik ellen 
harczolni, templomaiktól megfosztot
ták és elűzték őket ; egy részök 
Lengyel-, más részök Poroszországba 
menekült; innen azonban már 1574. 
visszatértek hazájokba. Lengyelország
ban a reformátusokkal és lutheránu
sokkal a sendomiri zsinaton (1570.) 
egyesültek s lassanként beléjök ol
vadtak. Csehországban a calixtinu- 
sokkal, lutheránusokkal és reformá
tusokkal 1575. közös hitvallást (Conf. 
Bohemica) adtak ki, majd 1609. kö
zös consistoriuraban egyesültek; a 
harminezéves háború alatt és után 
azonban, amennyiben katholikusokká 
nem lettek, ismét kiűzettek. Come- 
nius Amos János (1. e.) volt utolsó 
püspöke a régibb testvérgyülekezet
nek, mely még az q életében telje
sen feloszolt. Gróf Zinzendorf (1. e.) 
újította fel ismét gyülekezeti életü
ket a „testvérgyülekezetu alakjában.
V. ö. Gindely: Gesch. dér böh- 
misclien Brüder (1857.2 k .) ; Czer- 
wenka : Gesch. * dér ev. Kirohe in 
Böhmen (1869.); Schweinitz: His- 
tory of the church known as the 
Unitas Fratrum or the Unity of the
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brethren (1855.); Denis: Les origi- 
nes de Punité des fréres bohémes 
(1886.); Senjt: L’église de l’Unité 
des fréres (1888.) Ezenkívül 1. a 
Comeniusnál idézett műveket. R.

Csehországi agyar rét'.
le lk é sz e k . A türelmi rendelet ki
adása után az osztrák birodalomban, 
különösen a csehek és morvák közűi 
sok ezren nyilvánították magokat 
reformátusoknak. Lelkészeket azon
ban rögtön nem képezhetvén, Magyar- 
országból kértek. Elsők;, voltak, kik 
elmentek hozzájok: Kovács Ferencz, 
Jessenius Joel és Blasek Mihály. 
Őket 1783. harmincznál több sáros
pataki s egy pár debreczeni hittan
hallgató követte. Egyházaikat két er
délyi főrangú nő, gr. Bethlen Györgyné 
és Kendefi Elekné látta el a szent
ségek kiszolgáltatásához szükséges 
fölszereléssel. A sok önfeláldozási 
készséggel felruházott derék papok 
egyházai külön egyházkerületet alkot
tak, mely három egyházmegyére volt 
felosztva: podiebrádira 11, prágaira 
9, chrudimira 16 egyházzal. Négy 
superintendens volt közűlök: Kovács 
Ferencz, Szűcs Sámuel, Fazekas György 
és Baka László, kik közűi hárman több 
lelkésztársokkal együtt bizonyos idő 
múlva visszatértek hazájokba, az utolsó 
pedig 1820. ott halt meg. Ez ideig 
kivált Sárospatakon már csehek és 
morvák is készülvén papságra, las
sanként kihaltak a magyar papok, 
kiknek legnagyobb része sok hálá- 
datlansággal és szenvedéssel küzdött 
uj honában. Némelyiknek fia is ott 
keresett állomást, sőt egy párnak 
(Tardy, Szalatnai) utódai ma is Auszt
riában élnek, magyar eredetűket azon
ban már csak nevök mutatja. Az 
összes között legkiválóbb egyéniség 
Végh János (Le.) volt.

Cselekedetek, 1. JÓ cse
lekedetek.

Cselekedeti bűn, 1. Bűn.

Csene (Szenczi) Péter 1. Szen- 
czi Csene Péter.

Csenged hitvallás, 1. Csen
ged zsinat.

Csengeri K. István, ref. hit
tudós, szül. 1628. Gyulafehérvártt 
tanult abban az időben, midőn az 
odavaló collegium a legvirágzóbb álla
potban volt. Azután külföldre ment, 
hol legtöbb időt Leidenben töltött, 
melynek egyetemére 1653 aug. 11. 
iratkozott be. Franekerben is időzött 
egy kevés ideig; ide 1654. jun. 2. 
lett beírva, de nemsokára visszatér
vén az előbbi helyre, szorgalmasan 
tanulmányozta úgy a philosophiát. 
mint a theologiát. 1655. jun. még 
külföldön időzött, de nemsokára haza
jött s Dézsen lett lelkész, hol már 
1656. esperes volt. 1658. már Ko
lozsvárt működött, azután pedig ud
vari papságot viselt egymásután Bar- 
csay Ákos és Kemény János feje
delmeknél. Később fogarasi pap volt-. 
Ezen hivatalaiban oly nagy hírre tett 
szert, hogy miután 1668. jul. 2. 
Nagyenyeden tanári állást foglalt el, 
ott csakhamar pap, esperes, sőt col- 
legiumi gondnok is lett. A cartesia- 
nus-coccejanusok közé tartozott, de 
mesterét, Coccejust a szentirási helyek 
mesterséges allegorikus magyaráza
taiban szinte felülmúlni törekedett. 
Kéziratban maradt „Politia ecclesi- 
asticau ez. munkájával némely egy
házi szokások átalakítását kívánta 
sürgetni, ez iránt különben a változ
tatások végrehajtására illetékes zsi
naton is telt lépéseket. Mh. 1671. 
jun. 15. Munkái: 1. De potentia serip- 
turae quoad docendam veritatem. 
Leiden, 1654. 2. De necessaria
supremae seu unius cum Patre, D. N. 
Jesu Christi deitatis ad salutem aeter- 
nam utilitate. U. o. 1654. 3. De
usu rationis humanae in theologia 
ac quaestionibus fidei. U. o. 1654.

Csengeri zsinat, 1570. iul.
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26. tartatott a Melius Péter elnök
lete alatt. A zsinat határozatai főleg 
a Szentháromság hitének körvonalo
zására és az ezzel leginkább össze
függő tételek megállapitására voltak 
irányozva. Az egyhangúlag elfogadott 
hitvallást Melius szerkesztette s ő is. 
nyomatta ki, de — úgy látszik 
nem teljes egészében, mert a hitval
lás elején jelzett tizenegy tárgyból 
csak tizre vonatkozó tételeket adott 
ki, mig a tizenegyedikre hozott vég
zést „a rut eretnekek és Antikrisz- 
tusok eltörűltetésérőlu mellőzte. A 
csengeri zsinat hitvallása a külföldi 
ref. egyházak legnevezetesebb hitval
lásaival együtt a Syntagma Confes- 
sionum ez. gyűjteménybe is felvéte
tett, de tévedésből Confessio Polonica 
czimmel. Magyarul kiadta Kiss Áron 
„A 16. században tartott magyar ref. 
zsinatok végzéseiw (1881.) közt.

Csepregi colloquium (A),
mely 1591. jun. 2. - 3. folyt le, arra 
lett volna hivatva, hogy egyezséget 
hozzon létre egyfelől a szigorú luth. 
elvű, másfelől a kalvinismus felé hajló 
dunántúli, főleg sopron- és vasme
gyei lelkészek között. Azonban úgy 
Nádasdy Ferencz, aki összehivta a 
colloquiumot, mint Stansith Horváth 
Gergely, akinek udvari papjával Scul- 
téti Szörénynyel túl a Duuán utazása 
adta a közvetlen alkalmat annak 
megtartására, az egyezséget máské
pen, mint az ágostai hitvallás értel
mében semmiesetre sem óhajtották. 
Számos lelkész volt jelen, többnyire 
luth. elvüek; ref. részről egyedül 
Beythe István vett részt a vitában, 
melynek a második napon az vetett 
véget, hogy Beythe, fiával Andrással 
együtt odahagyta az értekezletet. 
„História colloquii Csepregiensis de 
coena Domini“ ez. a. Bártfán még 
abban az évben 488 lapra terjedő 
munkát adott ki Stansith Horváth.

Csepregi Turkovics Ferencz,
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ref. tanár, 1700. körül szül. Ko
lozsvárt^ hol elvégezvén iskoláit, kül
földre is ellátogatott. 1721. szept. 
25. lett a franekeri egyetem hall
gatója, s 1725. még ott volt. 1728. 
a történet és nyelvészet tanárául al
kalmazták a kolozsvári ref. collegi- 
umban. 1737. a theologia tanszékére 
lépett s 1758. febr. 17. halt meg. 
Munkái: De authentia selectiorum 
cethibira (2 r.) Franequerae, 1725. 
és halotti beszédek Keczeli Istvánná 
Korda Borbála, gr. Teleki Pál, Bánffy 
Györgyné Toroczkai Ágnes, br. Vitéz 
György, gr. Teleki Ádámné Wesse
lényi Zsuzsánna, Wass Dániel és gr. 
Bethlen Ádám felett. Gyászverset irt a 
Szathmárnémeti Sámuel (Kolozsvár, 
(1718.) és a Coetier G. (Franeker, 
(1723.) halálára, üdvözlő verset Rima- 
szombati Sámuel „De lege asylorum 
mosaicarumw (Franeker, 1724.) ez. 
műve mellé. Sajtó alá rendezte a Vit- 
ringa C. „Aphorismáitu (1737.)

Csepregi Turkovics Mihály, 
ref. tanár és lelkész, az előbbinek 
atyja, szül. 1663. Kolozsvártt. Tanult 
ugyanott, majd 1686.-tól a franekeri, 
1687. jul. 30.-tól a leideni. 1688. 
ismét a franekeri. 1689. nov. 13 -tói 
az oderafrankfurti egyetemen. 1690. 
jött haza s 1691. szept. 10. kolozs
vári tanár, 1695. jul. 17. pedig 
odavaló lelkész lett. Mh. 1704. ápr.
13. Munkái: 1. De sacramentis foe- 
deris operum, paradiso et arbore 
vitae. Franequerae, 1687. 2. Theses 
de cantico Mosis. U. o. 1688. 3.
Benedictio Juventutis (Kendeffi János 
temetésén) Kolozsvár, 1697. 4. Efa- 
lotti beszéd Ványai Gáspár felett 
(Pál apostolnak stb.) U. o. 1702.
5. Halotti beszéd Tótfalusi Kis Mik
lós felett. U. o. 1702. Üdvözlő ver
seket Franekerben 1689. az ifj Bá
lái György „De agno paschali’4 és 
Felfalusi József r De innata deiideau 
ez. értekezései mellé i r t ; halotti ver-

t
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seket pedig a Pataki István (1693.), 
ifj. Bátai György (1698.) és Tót
falusi Kis Miklós elhunytakor.

Csörgő (Kocsi) Bálint, 1. Ko
csi Csergő Bálint.

Csergő (Kocsi) János, 1. Ko
csi Csergő János.

Cserháti vet egyházme
gye, a pestinek a múlt század végén 
s a jelennek elején dívott elnevezése.

Cseri ba rát, a ferenczrendiek 
régi magyaros neve.

Csiky Lajos, ref. theol. tanár, 
szül. Kenderesen 1852. aug. 5. Ta
nult Budapesten, Kecskeméten és 
Debreczenben, hol a theol. tanfolya
mot elvégezvén. 1873. őszén Tisza 
Kálmán családjához ment nevelőül. 
Két évet töltött itt, azután külföldre 
ment. Edinburgben másfél évig, Bá
zelben ugyanennyi ideig volt. 1878. 
nyarán Debreczenben theol. segéd

tanár lett, 1881. pedig rendes tanárrá 
választotta a tiszántúli egyházkerü
let. Rendkívül buzgó irói működést I 
folytat. A Révész Figyelmezőjében, 
Prot. Egyh. és Isk. Lapban, Prot. 
Hetilapban, Téli Újságban, Prédiká
tori Tárban, Evangéliumi Lelkészi 
tárban stb. ‘közölt különféle dolgo
zatain és számos vallásos irányú né
pies iratán kivűl a köv. munkái je- i 
lentek meg: 1. A short account
of the Hungárián reformed church. 
Edinburgh, 1877. 2. Traktátusok és 
az ezeket terjesztő társulatok törté
nete. Budapest, 1880. 3. A három 
első századbeli keresztyének nyilvá
nos istentisztelete. (Debreczeni aka
démia Értesítője 1882.) _4. Hit, re
mény és szeretet könyve. U. 0.1884. 
(III. kiad. 1892.) 5. Imádságtan.
Debreezen, 1886. 6. A rokonság és 
sógorság fokainak számítása. Buda
pest, 1889. 7. Istentiszteletünk re
formjának kérdéséhez. (Prot. Szemle. 
1889. 8. Belmissziói levelek (U. o.
1891.— 1893.) 9. Egyházszertartás-

tan. Debreezen, 1892. 10. Képek a 
börtönügy történetéből. Budapest,
1892. ) — valamint amaz egyházi 
beszédei, melyeket a Zwingli emlé
kére (1884.), lelkészavatáskor (1884.) 
és Soós Gábor temetésén (1891.) tar
tott. Lefordította Luthardt „Apolo- 
getikaielőadások41 ez. művét (1888.), 
Sajtó alá rendezte Révész Bálint 
rEgyházszertartási beszédeit* (1889.) 
és irodalmi hagyatékát (6 k. 1892.—
1893. ), továbbá Dávidházy Jánosnak 
..A lelkipásztor teendői a presbyte- 
riumban-* (1889.) ez. művét. A Deb
reczeni Protestáns Lapnak 1881.—S7. 
társ-, 1887.— 92. felelős, 1893. egyik 
szerkesztője.

Csillagimádás,l Sabaeismus.
Csipkés (Komáromi) György, 

1. Komáromi Csipkés György.
Csirke (Tatai) Ferencz, 1. 

Tatai Csirke Ferencz.
Csízió (a lat. cisio-tól), ere

detileg olyan emlékeztető sorok gyűj- 
I teménye, melyek annyiban mintegy a 

naptárt pótolták, amennyiben meg le
hetett belőlök tudni az ünnepeket s 
a szentek napjait. A latin csíziók 
versekben úgy vannak szerkesztve, 
hogy egy-egy hónapra két hexameter 
jutott, melyekben a szótagok száma 

i a hónap napjainak a számát mutatta 
s a szent vagy ünnep neve mindig 
arra a szótagra esett, mely a dátu
mot jelölte. A magyar csíziók hasonló 
módon, de prózában vannak Írva. 
Későbbi időben a cs. általában nap
tárt is jelentett.

Csoda (Miraculum), közönsé
gesen oly esemény, mely a természeti 
dolgok rendes folyását megakasztja, 
felfüggeszti s épen ezért egy a ter
mészet felett álló istenségnek a dol
gok rendét megváltoztató közbelépé
séből származik. Ezen a természeti 
törvényeket felfüggesztő, absolut érte
lemben vett csodától megkülönböz- 
tetendő azon relatív értelemben vett
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csoda, mely csak előttünk ismere
teink hiányossága folytán tűnik föl 
csodának, magában véve azonban 
épúgy nyilvánulása a természeti tör
vényeknek, mint azon események, 
melyeket mi az okozatiság törvénye 
alapján megismerni képesek vagyunk. 
A Copernikus előtti világnézet mint 
szoros értelemben vett supranatura- 
listikus világnézet a csodában nem 
talált, a természetről alkotott felfogá
sával ellenkezőt s a katholicismus 
még e században is állítja csodák 
történetét < Lourdes stb.jbár az utóbbi 
évtizedekben a tudományos világné
zet itt is érezteti hatását A protes
táns egyház elvetve a középkor tö
mérdek csodáit, csodásnak csak azon 
páratlan világtörténeti eseményt tar
totta, mely az ó-, különösen pedig 
az újszövetségi könyvekben a zsidó 
nép történetében s Krisztus életében 
nyilvánult. Mint a csodának ellenesei, 
első sorban Spinoza és Hume léptek 
föl, amaz bölcsészeti, emez történeti 
szempontokból fejtegetve a csodának 
lehetetlen, illetve valószínűtlen vol
tát. Az újabb protestáns theologia 
különbséget téve vallás és világnézet 
között, nem helyez nagy -súlyt a cso
dára, mint történeti eseményre, ha
nem Schleiermacher nyomát követve, 
a kivételt nem tűrő természeti tör
vények és a \ állásos hit egymással 
ellenkezését tagadja s a vallás jogo
sultságát a mechanikai világnézlet 
mellett is vitatja. A csoda ezen fel
fogás mellett más jelentőséget nyer 
s nem a természet rendes menetét 
megakasztó eseményekben, hanem épen 
a természet rendes menetében nyil
vánul, vagyis részleges helyett egye
temessé lesz, s tárgyát nem egyes 
események, h t̂nem az egész termé
szet és szellemvilág képezik. A.

Csodatevő kép, vagy szent 
kép a neve a katolikusoknál a Máriát, 
fiát s egyes vértanúkat s szenteket ábrá
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zoló képeknek, melyekről azt tartják, 
hogy Isten azokért, s az azok által jelké- 
pezettekért kegyelmi tényt gyakorol az 
emberekkel szemben, — sőt azt is hi
szik, hogy csodát is tesz általok. T.

Csodatevő Gergely, 1. Ger
gely (Csodatevő.).

Csodatevő Miklós, 1. Mik
lós (Csodatevő.).

Csókakői ref. egyházme
gye, egyike úgy a régi, mint az 
uj beosztású dunántúli egyházkerület 
megyéinek, mely a tatai, veszprémi 
és mezőföldi egyházmegyék közt ter
jedt volt el s a 18. század közepe 
táján e két utóbbiba osztatott be.

Csókás (Laskói) Péter. 1.
, Laskói Csókás Péter.

Csombor (Szepsi) Márton, 1. 
Szepsi Csombor Márton.

Csongrádi ref. egyház
m egye. a 17. században olykor 
használt elnevezése a békésbánátinak.

Csuha, a barátoktól viselt
hosszú felöltő.

|

Csuklya (caputium/, ruha
darab, mely a nyakon a felöltőhöz 
gombolva, a vállakat gallér, a fejet ka
lap gyanánt fedi s felső végén hegyben 
végződik. Többnyire barátok viselik.

Csillái György, erdélyi ref. 
püspök, 1619. máj. 4. a heidelbergi 
egyetemre iratkozott be. Hazatérve,
a gyulafehérvári collegium tanára^lett- 
1623. Székelyudvarhelyre ment lel
késznek, hol még abban az évben es
peressé választatott. Négy év múlva 
nagyenyedi lelkész s csakhamar a 
gyulafehérvár-nagyenyedi egyházme
gye esperese lett, de már 1635. I. Rá- 
kóczy György fejedelem udvari papjául 
s egyúttal gyulafehérvári lelkészül hiva
tott. Jelenvolt az 1646 évi szatmár
németi zsinaton; a presbyteriánusok- 
nak általában ellensége volt. 1650. 
egyhangúlag püspökké választatott. 
Nehány román egyházat reformálván, 
lefordittatta nyelvökre az ujszövetsé-
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get, zsoltárokat és a katechisraust. 
Püspöki működése különben arról 
emlékezetes, hogy az ő kezelése alatt 
enyészett el az egyházkerület vagyona, 
mely elődje idejében 74,000 tallérra 
gyarapodott volt. Midőn II. Rákóczy 
György uralmának vége felé Erdélyt 
hadak zaja tölté be, bujdosásnak 
indult s e közben Magyarországba 
került, hol 1660. vége felé mh. Mun
kái : 1. Latin halotti beszéd Beth
len Gáborné Károlyi Zsuzsánna felett
1622. jun. 30. (Az „Exequiarum 
Caeremonialiura . . . libelli duou ez. 
gyűjteményben) Gyulafehérvár, 1624.
2. Halotti beszéd gr. Bethlen Péter 
felett (A „Temetési pompa“ ez. ki
adványban) Várad, 1646.

Csuthy Zsigmond, ref. lel
kész. szül. 1814. Dobozon (Fekérm.). 
Tanult Pápán és Debreczenben. 1842. 
letette a papi vizsgálatot s több 
helyen káplánkodott. A függetlenségi 
harcz leveretése után halálra Ítélte
tett, de büntetése fogságra szelidít- 
tetett, melyből 1853. szabadult ki. 
Ezután ismét segédlelkész volt, mig
1859. Kajdacson rendes lelkészszé 
választatott. Később egyházmegyei ta- 
nácsbiróságot is viselt. Mh. 1884. 
nov. 22. Szépirodalmi lapokba is 
sokat dolgozott, de legtöbb czikkét 
az egyházi lapok és folyóiratok kö
zölték. Különösen egyháztört tanulmá
nyokat Írogatott, melyek közűi a Révész 
FigyelmezŐje s a Czelder Figyelője kö
zöltek egy párt. Önállóan kiadott ily
nemű munkája: Magyar prot. egyház- 
történet 1712.— 1782. Debreczen,
1878. Ennek folytatása s Enyingi Tö
rök Bálint élete kéziratban maradt.

Csuzi Cseh Jakab, theol. dok
tor, ref. püspök, szül. 1639. Loson- 
ezon. tanult Pápán, majd 1658 -tól 
Sárospatakon, hol 1661. jan. 29. fő
iskolai senior lett, de csak pár hó
napig viselte e tisztet s Kecskemétre 
ment rektornak. 1663. külföldre in

dult. Először Heidelbergben állapo
dott meg, de már ez évi okt. 22. 
Franekerben iratkozott be, hol 1655. 
jul. 27. theol. doktorságot szerzett. 
Ez év folyamán az utrechti egyete
met is fölkereste, azután pedig visz- 
szatért hazájába, hol 1668. komá
romi második lelkész lett. Innen 
1673. elején a várparancsnok által 
a tanítókkal s tanulókkal együtt el
űzetvén, Losonczra ment papnak. 
1674 raárcz. 5. a delegatura judicium 
elé idézték Pozsonyba, mely ápr. 4. 
fej- és jószágvesztésre Ítélte. Azon
ban ez ítéletet nem hajtották végre; 
a helyett két hónapot Pozsonyban, 
egy évet Sárvárott fogva tartották. 
1675. jun. több társával Triesztbe 
indították, de a csapatot kisérő ka
pitány megengedte, hogy Beregszászi 
István és Cs. pénzen kiváltsák ma
gokat. Visszatértében Svájczban is 
járt. Hazaérkezése után 1676. Lo- 
sonezon újból elfoglalta hivatalát, de 
már 1680. Kocson volt lelkész. Az 
1681. évi soproni országgyűlésen 
az evangélikus rendek prédikátora 
volt. Még ez évben debreczeni, 1683. 
nov. pedig ismét losonczi lelkész 
lett. Majd 1686. Komáromba ment 
s végűi 1692. év őszén pápai lelkész 
lett. Mint ilyen, 1693. aug. a dunán
túli egyházkerület püspökévé vá
lasztatott. Mh. 1695. márcz. 22. 
Munkái : 1. De necessario et con- 
tingente . .. Patachini, 1660. 2. De
novitate papismi. Franequerae, 1663.
3. Lux in tenebris. U. o. 1665.
4. Scriptura XX concionibus expli-
cata. U. o. 1667. 5. Kincses tárház, 
avagy az élő s elevenítő igaz hitnek 
idvességes gyakorlása. Sárospatak, 
1668. 6. Lelki bölcseségre tanító
oskola. Debreczen, 1680. 7 Edom
ostora, avagy Abdiás próféta látá
sának magyarázatja. U. o. 1682. 8. 
Alkalmatos időben mondott beszéd a 
szenteknek egyezségéről. U. o. 1694.
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DacherillS fd’Achery) János 
Lukács, tudós maurinus, szül. 1609. 
Picardiában. 1632 a vendome-i mau- 
rinus-congregatióba lépett s később 
apátsági könyvtárnok lett St. Ger- 
main des Prés-ben. hol 1685. mh. 
Kiváló becsű ama gyűjteménye, mely 
középkori munkákat tartalmaz ily 
czimmel: „Spicilegium veterum ali- 
quot scriptorum“ (13 k. 1655.— 
1677. ; II. kiad. 3 k. 1724.)

Da Costa, 1. Costa (Da). 
Daemonok, 1. Ördög.
Dágon, a filiszteusoknak Ba- 

byloniából származó istene, akinek az 
assyr emlékeken látható képei telje
sen összevágnak a Bírák XVI. 23. 
s köv. előadásával (L. I. Sám. V. 
2 —5, 7.; I. Kión. X. 10.; I. Makk 
X. 83.— 84. XI. 4.). Testének felső 
része ember, dereka és hátsó része 
hal. Társa Dekreto vagy Atargatis 
(I. Sám. XXXI 10.) vizi istennő, akit 
sokszor Asztartéval cserélnek fel. Rácz 

Dalai Láma ( =  „pap-ócze- 
ánu), eredetileg mongol elnevezése 
az összes cbinai, oroszországi és főleg 
tibeti buddhisták papi főnökének, ki 
a 17. század óta, legalább névleg 
világi uralkodójok is, tényleg azon
ban a chinai mandarinok uralkodnak. 
Az a nézet, hogy benne maga Buddha 
születik mindig újból s folytatja meg
váltói munkáját, csak akkor állott 
elő, midőn 1500. körűi Tibetben 
biztos alapot nyert a buddhismus. 
A D. L. halála után a tibeti gyer
mekek közűi újat keresnek. Egyéb
iránt a Lhassában székelő D. L. 
mellett az istenségnek még más meg
testesülései is vannak, melyek közűi 
főleg a Teso vagy Bogdo Lama is
meretes. A buddhismusnak határo
zottan papuralmilag képzett egész 
szervezete ez államokban mint lama-

ismus nyilvánul. V. ö. Schlagintiveit: 
Buddhism in Tibet (1863.).

D a lla eu s  (Daillé) János, hí
res ref. theologus, szül. 1594. Cha- 
telleraultban. 1625. saumuii, a köv. 
évben charentoni lelkész lett Páris 
mellett. Mint ilyen ő elnökölt 1659. 
az utolsó ref. nemzeti zsinaton Lou- 
dunben. Mh. Párisban 1670. Egyike 
volt kora legtudományosabb theolo- 
gusainak. Számos irata közűi mara
dandó becsű a „Traité de Teraploi 
des saints Péres pour le jugement 
des différents de lareligionw (1632., 
latinul 1656.), melyben azt bizonyító, 
hogy az egyh. atyák dogmatikus fel
fogása nem volt egyező. „De pseud- 
epigraphis apostolicis“ (1653.)} ez. 
művében az apostoli constitutiók hite
lessége ellen érvel, „De seriptis, quae 
sub Dionysii Areopagitae et Ignatii 
Antiocheni nominibus conferuntur“

9

(1664.) ez. műve pedig a czimben 
jelzett iratok hitelessége ellen szól. T.

D a lin a tica , 1. Öltözet (lel-
készi).

D am asus, két pápa neve: 
I. Damasus, szent (366.— 384.), 
miután L Valentinianus császár a 
pártjára állott, leveré a schismatikus 
választásban vele együtt pápává vá
lasztott Ursicinust s egy római zsi
naton 368. a császári udvar püspö
keit, Ursaciust és Yalenset, mint 
arianusokat kiátkozó. Y. ö. Rade :
D. (1882.) — II. Damasus III. 
Henrik kívánságára 1047. decz. pá
pává választatott, de már 1048. 
aug. mh.

D a m a sz k u s i (Chrysorrhoas) 
Já n o s , egy szaraczén fejedelmi hi
vatalnok fia, szül. Damaszkusban. 
Először állami szolgálatba lépett, ké
sőbb a Jeruzsálem melletti Szent- 
Szabbás zárdába vonult, pappá szén-
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teltetett s a képek tiszteletét erősen 
védelmezte Izauri Leó és Koprony- 
mus Konstántin ellenében. A keleti 
egyházban ő tárgyalta legelőször, mint 
rendszeres egészet, a dogmatikát, az 
„Ismeret forrása“ czimű nagy mun
kájának „Az ortbodox bit pontos 
előadásawcz. harmadik részében, mely 
munkája a keleti egyházban klasz- 
szikus tekintélyre emelkedett. „Szent 
párhuzamok “ ez. munkájában a hit- és 
erkölcstanra vonatkozó egyes téte
leket betűrendben szedte össze a 
szentirásból és az egyházi atyáktól. 
Vitairatokat bocsátott ki többrend
beli eretnekek, főkép pedig a kép
rombolók ellen. Emellett 13homilia 
és több hymnus is maradt utána. Mh. 
754. előtt az említett zárdában. Gö
rög munkáit legjobban kiadta Lequien 
(1712.), bővítette Migne (Patrolo- 
giae graecae T.XCIV.—XCVI). Éle
tét Grundlehner (1876.) és Lem
ben (1879.) írták meg legújabban. R.

Damiaili Péter (szent), a 
clugny-i" reformirány egyik lelkes 
hive, szül. 1007. Bavennában. 1035. 
szerzetes, 1043. apát lett. Erősen 
küzdött a simonia és a papok há
zassága ellen; az olaszországi pap
ság természetellenes kicsapongásairól 
„Gomorrha bűnei “ czim alatt köny
vet irt. Később ostiai bibornok-püspök 
lett s a pápák több Ízben nevezetes 
küldetéseket bíztak rá. Mh. 1072. 
V. ö. Neukirch (1875.), Guerrier 
(1882.) és Roth (Studien u. Mitthei- 
lungen des Benediktiner und Cister- 
cienser-Orden, 1886. —87.) róla szóló 
műveit. R.

Dali) ián isták vagy szentDem- 
jén remetéi, a coelestinusok eredeti 
neve.

ianistinák, 1. Klarissza-
apáczák.

Dán, l.) Jákobnak a Ráchel 
szolgálójától, Bilhától született fia; 
így nevezik a tőle származott tör

zset is, amelynek birtokául Józsué 
a Judától és Benjámintól nyugatra 
eső partvidéket jelölte ki. 2.) Pa
lesztina északi határvárosa (korábban 
Lais vagy Lesem névvel), a déli Ber- 
sebának felel meg, s ezért mondják: 
Egész Izrael Dántól Bersebáig. Vol- 
taképen a Naftali-törzs városa ez, 
az izraeliták a Dán-törzsnek foglal
ták el s erről kapta nevét. Itt és 
Béthelben állottak Jehovának bika
alakú szobrai, melyeket I. Jeroboám 
állított fel. Rácz

Danaeus Lambert, franczia 
orthodox kálvinista theologus, szül. 
1530. Jogot tanult s ügyvéd lett 
Orleans-ban. 1560. Genfbe ment, 
hogy a reformácziót forrásánál is
merje meg. A Kálvin prédikácziói- 
nak és előadásainak hatása alatt el
határozta, hogy egészen a theologiá- 
nak szenteli magát. 1561. lelkész 
lett Gienben, honnan a Bertalan-éj 
következtében (1572.) Genfbe mene
kült. Itt 1573. tanár lett, 1581. 
hasonló minőségben Leidenbe, innen 
1582. Gentbe ment. 1583.-tól a na- 
varrai királyság egyetemén Orthez- 
ben, majd 1591.-től Lescarban, hova 
az át lett helyezve, folytatta tanári 
működését. 1593, Castres-be ment 
át, hol 1595. nov. 11. mh. Számos 
műve közöl legkiválóbb az „Ethices 
christianae libri tresw (1577., VII. 
kiad. 1640.) czimű, mely az erkölcs
tant első Ízben tárgyalá a dogma
tikától elkülönítve. V. ö. De Félice: 
L. D., sa vie, ses ouvrages, seslett- 
res inédites (1882.).

Dániel (— „Isten bírájau, 
azaz aki Isten nevében szolgáltat 
igazságot), az Ezékiel XIV. 14, 20 s 
XXVIII. 3. Noéval és Jobbal együtt 
említett kegyes szenvedő az őskor
ból. Legendaszerfí történetét a róla 
nevezett s a latin biblia után a 
miénkbe is az u. n. négy nagy pró
féta sorába felvett ószövetségi könyv
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adja elő. E szerint a többi zsidók
kal Jojakim alatt ő is a babyloni 
fogságba hurczoltatott, de már Ne- 
bukadnézár alatt magas udvari tiszt
séget nyert, amelyen az ellene 
szőtt udvari ármányok daczára még 
Dárius és Cyrus alatt is megmaradt, 
A könyv, mely félig kháld, félig hé
ber nyelven ezt elbeszéli, amint 
Bleek. De Wette, Hitzig, Hilgenfeld, 
Kuenen, Reuss stb. meggyőzően be
bizonyították : csak a babyloni fog
ság után századok múlva íratott és 
pedig a syriai Antiochus Epiphanes 
alatt 165. Kr. e. Az iró apokalypti- 
kusan egy korábban élő látnok
kal beszélteti el a történteket a 
szerző koráig. Czélja : az olvasókba 
az említett vallásüldöző korban vi
gasztalást és bátorságot önteni s ezért 
az összes látszó bajokat úgy tünteti 
fel, mint az Isten örök végzésének 
eredményeit, amelyeknek végczélja az 
Isten népének a közel jövőben bekö
vetkező uralma a földön. A jóslatok 
során fellépő Emberfia (1. e.) lett ezen 
apokalyptikus képzelemnek a legmesz- 
szebbre kiható teremtménye. V. ö. Hi
tzig: DasBuchD. (1850.); Kampha- 
usen: Das Bucii D.(1892.) Rácz 

Dániel István br. (Vargyasi,),
1684., unit. vallásunak szül., de ifjú 
korában Bethlen Miklós mellé kerül
vén, ennek hatása alatt ref. lett. A 
II. Rákóczi Ferencz szabadsághar- 
czában eleinte az uralkodóház hívei 
közé tartozott, de nemsokára Rákó
czihoz csatlakozott, akinek táborá
ban aztán buzgón ápolta hazája ér
dekeit A szatmári béke pontjainak 
megállapításában is volt része. 1740. 
bárói rangot kapott, 1745. pedig 
Udvarhelyszék fokirálybirája lett. Az 
egyh. életben mint a marosvásárhelyi 
collegium és a székelyudvarhelyi gim
názium főgondnoka és bőkezű patro- 
nusa, szintén jelentékeny szerepet 
játszott, de élete utolsó negyedében

főleg irodalmi működésével szerzett 
kiváló érdemeket, Mh. 1774. márcz. 
24. Művei: 1. Monita palerna. Sze- 
ben, 1750. 2. Descriptio v itae,..
Nagyszeben, 1764. 3. Az örök életre 
vezető egyenes ut. Enyed, 1765.
4. Isten eleibe bocsátott alázatos kö
nyörgéseknek gyakorlása U. 0.1766.
5. Yariarum meditationum sacrarum 
miscellanea. U. o. 1766.6. Commen- 
tarius in apocalypsim S. Joannis (Ki
vonat Yitringa művéből). Kéziratban 
is maradtak munkái.

Dániel Polyxena bárónő (Var
gyasi), az előbbinek és Pekry Polyxe- 
nának leánya, br. Wesselényi Mik
lósnak felesége, szül. 1720. körűi.
1742. ment férjhez s 1758. már öz
vegyen maradt. Mh. 1775. szept. 24. 
Tizenkét gyermeke közűi öt leány 
ért nagy kort, a többiek hamar el
haltak. Tudományos képzettségével és 
vallásos buzgóságával tűnt ki, mik
nek irodalmi téren is jelét adta. 
Művei: 1. A kér. ethikának summás 
veleje (Pictet B. művének fordítása). 
Kolozsvár, 1752. 2. Az ezüst rosté- 
lyokban fénylő arany alma. U. o. 
1776. — Saurinnek egy prédikáczió- 
ját is lefordította, úgyszintén atyjá
nak „Monita paternau és Sherlok 
Vilmosnak Rambach által németre for
dított „Védő eszköz a pápaság ellena 
ez. munkáját.

Dankó József Károly, kath. 
theologus, szül. 1829. jan. 16. Po
zsonyban. Pappá 1852. szenteltetett,
1854. pedig theol. doktor lett. 1857. 
a bécsi egyetem rendes tanárává ne
veztetett ki. 1868. esztergomi kano
nok, 1870 bélakuti ez. apát, 1889. 
pozsonyi prépost, 1890. prisztinai ez. 
püspök lett. A m. tud. akadémia 
1881. levelező taggá választotta, 
mit nagyarányú irod. működésével ér
demelt ki. Említésre méltó munkái : 
História revelationis Divinae Vete- 
ris Testamenti. Vindobonae, 1862.;
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História revelationis Divinae Növi 
Testamenti. U. o. 1867 ; Hotbauer 
Kelemen Mária. Esztergom, 1865.; 
Joannes Sylvester Pannonius. Wien, 
1871.; Albrecht Dürer’s Glaubens- 
bekenntniss. Tübingen, 1888. ; Yetus 
Hymnarium ecclesiasticum Hungáriáé. 
Budapest, 1893.

D a n n h a u e r  János Konrád, 
német orthodox luth. theologus, szül. 
1603. Köndringenben (Baden). A 
theologiát Strassburgban, Marburg- 
ban, Altorfban és Jenában végezte. 
1628. a strassburgi prédikátor-képző 
intézet felügyelője, 1629. u. o. az 
ékesszólás, 1633. a theologia ta
nára, 1658. a monostor papja s ke
véssel azután az egyházi konvent el
nöke lett Mh. 1666. nov. 7. Ő volt 
a Spener tanára. Jelesebb munkái: 
Hodosophia christiana (1649.); Ho- 
domoria spiritus Pápáéi (2 k. 1653.) 
és Hodomoria spiritus Calviniani 
(1654.), melyek közűi az első dog
matikai, a két utóbbi vitairat. Az 
orthodoxia nevében Calixtus ellen is 
fellépett. Y. ö. Horningtól irt élet
rajzát (1883.).

Darboy György, párisi érsek, 
szül. 1813. Fayl-Billot-ban. Pappá 
szenteltetvén, 1836. st.-dizieri viká
rius, azután a philosophia, később a 
theologia tanára lett a langres-i semi- 
nariumban, melyben theol. tanulmá
nyait végezte volt. 1845-től Páris- 
ban különféle hivatalokat viselt; 1859. 
pedig nancy-i püspök, 1863. párisi 
érsek, 1864. egyúttal császári főala- 
mizsnás lett. A vatikáni zsinaton 
egyik vezére volt az ellenzéknek, 
mindazáltal midőn a csalatkozhatlan- 
ság dogmája proclamáltatott, ellen
vetés nélkül elfogadta azt. 1871. a 
commune elfogatta s máj. 24. a köz
ponti bizottság agyonlövette. Legki
válóbb művei : Les femraes de la 
Bibié (Y. kiad. 1859.), Les saintes 
femmes (1850.) és La vie de St.

Thomas Becket (II. kiad. 1860.). 
Francziára forditá Kempis Tamástól 
a „Krisztus követését44 (IY. kiad. 
1859.). V. ö. Foulon által irt élet
rajzát (1889.) és Karácson Imre : D. 
érsek végnapjai (Kath. Szemle 1890.).

D a rb y s tá k  ( Darby - keresz
tyének, Plymouth testvérek), annak 
a chiliastikus pártnak a hivei, melyet 
Angliában 1820.— 30 között Darby 
N. János alapított, ki a múlt század 
végén szül. s 1882. halt meg. Darby 
először ügyvéd volt, majd anglikán 
lelkész s mint ilyen alapította szek
táját, melyet „Bileam egyházáénak 
is neveztek s amelynek fő elve az 
volt, hogy a Krisztus nem sokára 
visszatér s ezért nincs szükség sem
minemű egyházi szervezetre, hanem 
visszavonulva a világi dolgoktól, egye
dül a Krisztus eljöveteléhez kell ké
szülni. Egymást „testvérek az urbantt 
megszólítással illették. „Plymouth-test- 
vérek44 ne vöket Plymouth várostól nyer
ték, ahol nagy számmal sereglettek 
össze Darby körűi. Darby az angli
kán papoktól üldöztetve, 1838. Genfbe, 
innen 1840. Lausanne-ba ment, hol 
a korábbi waadtlandi dissidens moz
galmat fölhasználva, sok követőre 
talált. Sőt Wittenbergben is akadtak 
követői. Számos könyvet irt. V. ö. 
Herzog: Les fréres de Plymouth et 
John Darby (1845.). T.

D árillS  (voltaképen: Daraja- 
vusz, héberül Darjaves, görögül Da- 
rejosz), a Hystaspes fia, Perzsia ki
rálya 521—486. Mivel a jeruzsá- 
lemi templom építésének folytatását 
és bevégzését megengedte, azért Esd- 
rás, Zakariás és Haggeus könyveiben 
szerepet játszik. Egy másik Dárius 
látszik Dán. YI. I., IX. 1., XI. 1.- 
ben, aki az Ahasvérus fia és Belsa- 
zár utódja lett volna, de ez a törté
nelemből nem bizonyítható be. Rácz

Datarius, a dataria elnöke 
(L. Curia Romana).



D a u b  Károly, német specu- 
lativ theologus, szül 1765. Kassel- 
ben. 1791. marburgi theol. ra. tanár, 
1794. hanaui bölcsészettanár, 1795. 
heidelbergi theol. tanár lett. Mh. 1836. 
nov. 22.. „Lehrbuch dér Katechetik" 
(1801.) ez. műve még a Kant-féle 
kriticismus álláspontjának felel meg, 
de később a Schelling hatása alá 
jutott. Mystikus elem lép előtérbe 
„Judas Ischariotu (1816 . II. kiad. 
1818.) ez. művében. Hegel befolyása 
azonban ezt szintén kiszoritá később. 
.Theol. és bölcsészeti előadásait1* 
Marheineke és Dittenberger (1838 — 
1844.) hét kötetben adták ki. V. ö. 
Rosm kranz: Erinnerungen an K. D. 
(1837.); Herrmann: Die spekula- 
tive Theologie in ihrer Entwickelung 
durch Daub (1847).

Dávid, Zsidóország királya, 
az őskori Izrael legünnepeltebb tör
ténelmi alakja, Isai fia. Mint pásztor 
Bethlehem mezején felnőve, ifjú ko
rában a Saul udvarába jutott, ennek 
fiával Jónatháunal benső barátságot 
kötött, de a Saul (1. e.) és Sámuel 
(1. e.) közötti viszály után a theo- 
kratiai’pártHrónjelöltje lett. Ezen kö
rülmény miatt először szöknie kel
lett és száműzetett, később azonban, 
miután Saul és Jónathán a filiszteu- 
sok elleni harezban elestek, csaku
gyan királylyá lett s mint ilyen 40 
éven át (1018.-ig, legvalószinűbben 
993.-ig) oly dicsőségesen uralkodott, 
hogy nevéhez tapadt a népnek nem
csak a dicső múltja, hanem remélt 
arany jövője is, amennyiben a Mes
siást a „Dávid fia", egy második 
Dávid néven várták. Egyéni jelleme 
a valódi fényoldalak mellett feltűnő 
foltokat is mutat ugyan fel, s kevés 
uralkodóról Ítéltek még a történé
szek oly elütően, mint, ezen „Isten 
szive szerint való emberről"; de el 
kell ismerni, hogy nemzetébe ön
bizalmat s vallásos életet lehelt,

amennyiben a törzsek bomladozni 
kezdő összetartását ismét megszilár
dította, a szomszéd népeket leigázta és 
azon Istenben való hitet, akinek köl
tői tehetségével is szolgálatában ál
lott, megszilárdította. Rácz

Dávid (Ágostai), 1. Ágostai
Dávid.

Dávid (Dinanti), 1. Dinanti
Dávid.

Dávid Ferencz, az erdélyi 
magyar lutheránusok, reformátusok 
és unitáriusok első püspöke, szül. 
1510. körűi Kolozsvárit. Iskoláit 
Kolozsvárit kezdte s talán Gyulafe- 
hérvártt végezte. 1547. a witten
bergi egyetem hallgatója volt s né
melyek szerint a paduai egyetemen 
is tanult. 1551.-ig beszterczei iskola- 
igazgató, 1551. — 54. péterfalvi plé
bános volt. Mint ilyen hagyta el
1552. táján a római kath. egyházat.
1553. a széki luth. zsinat feleletét 
ő szerkesztette Stancaro Ferencz el
len, kivel a Krisztus közbenjárásáról 
folyt vita. 1555. a szebeni és ko
lozsvári lelkészség közűi az utóbbit 
fogadta el s reformátora lett a vá
rosnak. 1556. a magyar lutheránu
sok püspökké választották. Még 1557. 
az ő és Hebler vezetése alatti ko
lozsvári zsinat ellene nyilatkozott volt 
a terjedni kezdő kálvini tanoknak, 
s ez évben Stancaro ellenében össze
állította a luth. hitelvek apológiáját, 
de már 1559. aug. 18. Nagyvára
don Melius-szal együtt körvonalozta a 
ref. hitelveket. Már előbb lemond
ván a luth. püspökségről, ettől fogva 
egész erejét arra fordította, hogy a 
luth. szászokat s a vele együtt kál
vinistákká lett magyarokat egy hit
ben egyesítse. Czélja azonban nem 
sikerült s 1564. a nagyenyedi zsi
naton a szakadás tökéletessé vált, 
amennyiben a fejedelem Dávidot ref. 
püspökké s egyúttal udvari papjává

1 tette. Később Blandrata utján hozzá-



jutva Servet és más antitrinitarius 
irók műveihez, meggyőződésében újra 
tovább haladt egy lépéssel s már 
1565. összeütközésbe jött Károlyi 
Péterrel. 1566. márcz. 15. Tordán 
a Blandrata és Dávid elnöklete alatt 
összegyűlt lelkészek egy unit. szel
lemű hi-tvallást készítettek, melyet 
a gyulafehérvári hitvitára (ápr 24 — 
27.), holMelius is jelen volt, -terjesz
tettek be. E hitvita eredménye nem 
volt kedvező Dávidékra s ezért Ma
rosvásárhelyen máj. 19. szelídítettek 
nézeteiken. 1 568. febr. 2 Debre- 
czenben. márcz 8 — 18 pedig Gyula- 

, Fehérvárit volt ujj a vita Meliusék és 
Dávidék • között, mely utóbbi a feje
delmi pártfogás következtében eme
zeknek kedvezett. Ez évben immár 
az unitáriusoknak lett püspöke D , 
ki az erdélyi magyar egyházak nagy 
részét magával vivé az uj hitre. Még 
egyszer, 1569. okt 20. —25. Nagy
váradon mérkőzött össze a két nagy 
ellenfél és velők együtt pártjok. E 
vita még nagyobb hírnevet szerzett 
Dávidnak, ki az egyház belső építé
sére is gondot kezdett ekkor fordítni. 
Törekvéseit János Zsigmond közeli 
halála (1571. márcz 14. miatt nem 
koronázhatta óhajtott siker, ameny- 
nyiben ennek utódja, Báthory István 
mindenképen ellene működött azuni- 
tarismusnak. Dávidot az udvari pap
ságtól azonnal elmozdító, a kezén 
levő sajtót csakhamar elvette tőle, 
úgy, hogy ennek tekintélye és befo
lyása úgy fel- mint lefelé nagyot ha
nyatlott. Ez azonban nem gátolta a 
hittételek folytonos reformálásában; 
1578. megszüntette a gyermek-keresz
telőt s nyíltan kezdte hirdetni, hogy 
Krisztust nem kell imádni. Ekkor 
Blandrata szintén ellene fordult s 
végre is bevádolta a fejedelemnél, 
mint hitujítót D. aztán Déván 1579. 
örökös fogságra vettetett, melynek 
ez évi nov. 15. bekövetkezett halála

vetett véget. Emlékét 300 év múlva 
kegyelettel ünnepelte meg egyháza, 
mely nevét mintegy 15,000 írtnyi 
róla nevezett alapítványnyal s a Dá
vid Ferencz-egylettel is megörökíté. 
Bámulatos termék nységü irói mű
ködést folytatott kivált egyháza ala
kulása éveiben. Zsinati meghívók, 
végzések, vitatételek s magyaráza
taik, hitvallások egymást érik művei 
között, melyek ezeken kivűl a követ
kezőkben sorolhatók elő': 1. Dialysis 
scripti Stancari contra primum articu- 
lura synodi Székiensis. Claudiopoli,

I 1555 2 Responsura ministrorura
ecclesiae Colosvariensis ad scripta 
varia Martini a Calmancha U. o.
1556. (Név n ) 3. Defensio orthodoxae 
sententiae de Coena Domini. U. o. 
1559 (Név n.) 4. Disputatio príma 
Albana. U. o. 1566. (Névn.) 5. De 
falsa et vera uuius Dei Patris, Filii 
et Spiritus Sancti cognitione libri 
duo  ̂ Albae Júliáé, 1567. 6. Rövid 
magyarázat, miképen az Antikrisztus 
az igaz Istenről való tudományt meg- 
homályosította U. o. 1 567 7. Rövid 
útmutatás az Istennek igéjének igaz 
értelmére. U o. 1567. 8 Refuta- 
tio scripti P. Melii U. o. 1567. 
9 Demonstratio falsitatis doctrinae 
P. Melii U. o. 1568. (Név n.). 10. 
Refutatio propositionum P. Melii. U. o.
1568. (Név n.) 11. Aequipollentes ex 
Scriptura phrases de Christo, Filio 
Dei. U. o. 1568. (Névn.) 12. Anti- 
thesis Pseudo-Christi cum verő illő ex 
Marianato. U. o. 1568 (Név n.) 13. 
Az szentirásnak fundaraentomából vött 
magyarázat az Jézus Krisztusról. 
U. o. 1568. 14 De Mediatorisk
Jesu Christi hominis divinitate, aequa- 
litateque libellus. U. o. 1568. (Név 

. n.) 15 Brevis enarratio disputatio-
nis Albanae . . .  U. o. 1568. (Név n.) 
16. De Regno Christi liber primus. 
De Regno Anti christi liber secundus. 
U. o. 1569. (Név n.) 17. Az Yá-
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radi disputatiónak. . . eloszámlálása.
Kolozsvár. 1569 18. Első része az

§

szent Írásnak külön külön részeiből 
vett prédikáczióknak. Gyulafehérvár,
1569. 19. Reíutatio scripti Georgii 
Majoris (Kolozsvár) 1569. (Blandra- 
tával együtt.) 20. Könyvecske az 
igaz keresztyéni keresztségről U. o.
1570. 21. Responsio pastorura. U. o.
1 570. (Név n.) 22. Az egy ő ma
gától való felséges Istenről. U. o.
1571. 23. Az egy Atya Istennek és 
az ő áldott szent fiának, az Jézus 
Krisztusnak istenségekről. U. o. 1571.
24. Libellus parvus XXX thesibus 
Blanclratae oppositus. U. o 1578.
25. Defensio F. Davidis in negotio 
de non invocando Jesu Christo in 
precibus. Basileae, 1581. (II. kiad. 
Kolozsvár. 1582.) 26. Isteni dicsé
retek, imádságos és vigasztaló éne
kek. (U. o. 1575. után.) Egyéb 
költeményeket is irt. Kéziratban szin
tén maradtak művei. V. ö. Jakab 
Elek: D. F. emléke (1879.); Ka
nyaró Ferencz : Unitáriusok Magyar- 
országon (1891.).

Dávid Ferencz-egylet, Bo
ros György theol. tanár indítványára 
1885. alakult az unit. egyház kebe
lében. Czélja a kér. vallásos és er
kölcsi élet ápolása és emelése. Szék
helye Kolozsvár, hol a téli hónapokban 
felolvasásokat szokott tartani. Van 
hat vidéki fiók-egylete. Lapja az „Uni
tárius Közlöny11 (1888. óta).

DavidSOIl Sámuel, an^ol theo- 
logus. szül. 1807. Irlandban. 1835. 
presbyterianus theol. tanár lett Bel
fastban, honnan 1847. az újonnan 
szervezett manchesteri independens 
collegiumhoz ment át hasonló minő
ségben. Miután teljesen szabadelvű 
iránya miatt ez állását 1857. el kel
lett hagynia, 1862. a londoni egye
temen a bibliai szakokra examina- 
torrá választatott. Számos kitűnő 
biblia-tudományi művet irt, melyek

közűi legnevezetesebb: „The canon 
of the Bibié" (II!. kiad. 1880.). An
golra fordította Gieseler „Lelnbuch 
dér Kirchengesch." (5k. 1848. — 56.) 
és Fürst .. Hebraisches und Chalda- 
ischcs Lexikonu (IV. kiad. 1871.) 
ez. művét.

Deáki Filep József, erdélyi 
ref püspök, szül. 1681. aug 4. 
Erdőszentgyörgyön. Tanult 1692.-től 
Kolozsvártt, hol tanulmányai végez
tével praeceptor is volt. Innen a 
máramarosszigeli iskolához ment igaz
gatónak s ez állásban töltött két 
évet. Külföldön is járt, mint a fra- 
nekeri és utrechti egyetem hallgatója. 
Hazatérvén, előbb a dézsi, 1715 a 
kolozsvári egyház választotta lelké
szül. 1737. egyházkerűleti jegyző, 
1740. pedig püspök lett. Közben 
kolozs-kalotai esperessé is megvá
lasztották s e hivatalát szintén ha
láláig viselte, mi 1748. okt. 13. kö
vetkezett be. írói működésének ered
ményét azok a beszédek képezik, 
melyeket Szathmárnémeti Sámuel, br. 
Kemény Simon. br. Kemény János, 
gr. Teleki Pál, Bánffy György né To- 
roczkai Ágnes, Wesselényi István, 
Vitéz György, gr Bánffy György, gr. 
Teleky Ádámné Wesselényi Zsuzsánna, 
Wass Dániel, gr. Gyulai Ferencz, 
gr. Teleki Pál, gr. Székely Zsuzsáim a 
és Gyulai Ferencz temetésén, to
vábbá a tánczról (1739.), a ref. 
vallásnak az apostolival megegyező 
régiségéről (1740.) és a pogányok 
stb. megtéréséről tartott, nemkülön
ben ama gyászversek, melyeket Csép- 
regi Turkovics Mihály és Szathmár- 
nérpeti Sámuel halálakor irt.

L Deáki Filep Sámuel, ref. lel
kész, az előbbinek fia, szül. 1713. 
Dézsen. Tanult Kolozsvártt és Lei- 
denben. hol 1738. jun. 2. iratkozott
be. 1740.-től Kolozsvártt mint segéd-f • %
lelkész működött atyja mellett, kinek 
1748. a kolozsvári lelkészi hivatal-
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"bán utóda lett. Mh. 1767. Művei 
ama halotti beszédek, melyeket özv. 
Fekete Sámuelné Toldalagi Erzsébet, 
gr. Ebédéi Zsigmond, Kabos Ferencz, 
gr. Teleki Mihály, br. Kemény Si
monná, br. Wesselényi Polyxena. gr. 
Ebédéi Pál, gr. Teleki Lászlóné gr. 
Eádai Eszter, gr. Nemes Ádám és 
gr. Teleki III. Sándor felett tartott. 
Üdvözlő verset irt Szentpéteri Cseh 
Jónáshoz (Utrecht 1739.).

Debóra, a Naflali törzsből 
származott hősnő, aki „anya" néven 
az Efraira hegyes vidékén bírásko
dott Izrael felett. Midó'n Jabin ka- 
naáni király és vezére, Sisera el
nyomták a népet, ő földijével, Párák
kal az egyesült északi törzsek élén 
győzelmet aratott az ellenségeken. 
Győzelmi éneke (Bir. V;) az ezen kori 
lyrai költészetnek pompás emléke. Ma
gyarázatot írtak róla: Meyer (1859.) 
•és Bissinger (1866.) Eácz

D.ebréczeili Ember Pál, ref. 
lelkész, szül. 1660. körűi Debre
cenben, ahol tanult is. azután pe
dig a szónoklati és költészeti osztá
lyokban praeceptor volt. 1682. Sá
rospatakra ment tanítónak. 1683.
u. o. második lelkészszé választatott. 
Innen ment küllőidre s előbb Lei- 
denben, majd Franekerben (1685. 
aug. 20.-tól)' hallgatta a theologiát. 
Visszatérve, Sárospatakon előbbi hi
vatalát folytatta, amikor azonban ez 
egyházat 1692. a jezsuiták megsem
misítették, a szomszédos Ilotykára 
vonult de azért mint sárospataki 
lelkész szerepelt tovább is. 1695. 
Losonczra. 1701. ápr. Szatmárra 
ment papnak. Innen 1703. szept.
28. elűzetve, Debreczenbe menekült, 
hol 1704. febr. ispotályi lelkészszé 
választották. Ez évben Máramaros- 
Szigetre is hívták, de csak 1705. 
okt. 19. hagyta el Debreezent, midőn 
az ellenség elől Liszkára menekült, 
hol 1710. jun. közepén mh. Munkái:

2ő9

1. Diss. tlieol. bipertita pandens de- 
cem Aegypti litteralis et mysticae 
plagas. Franequerae, 1686. 2. Szo
morú halotti parentatio . . . Waradi 
M ihály.. . eltakarittatásának alkalma
tosságával. Kassa, 1693. 3. Boaner- 
ges, mennydörgésnek (két) fiai. Deb- 
reczen, 1698. 4 Innepi ajándékul 
az Isten sátorába felvitetett szent 
siklus. Kolozsvár. 1700. 5. Garizim 
és Ebal. U. o. 1702. (Latinra 
ford Eegius Márton, aki Witten- 
bergben 1707. egyúttal értekezést is 
irt ellene „Pauli Emberi de praedes- 
tinatione et reprobatione sententia 
ad purum Dei verbum exarainata“ 
czimmel.) 6 História ecclesiae ref. in 
Hungária et Transsylvania ( Lampe a

, saját neve alatt adta ki) Utrecht, 
1728. (Eredeti szerkezetű Sinai- 
készíttette másolatát Eévész Kálmán 
ismertette a Debr. Prot. Lap 1882. 
évi folyamában.) Előszót irt Juellus

; Apológiájának debreczeni 1704.- 
iki kiadásához és gyászverset a Nóg
rádi Mátyás halálára (1681. szept.).

D e b r e c z e n i  Kalocsa János, 
ref. lelkész, szül. 1632. Debreczen- 
ben, ahol 1650. tavaszáig* tanult is. 
Azután külföldre ment, hol 1653. okt.
29. lépett a frauekeri egyetem hallgatói 
közé. Innen nemsokára Leidenbe meat 
át, hol 1654. márcz. 4. iratkozott 
be, de csakhamar visszatért Frane- 
kerbe s itt azután több évet töltött. 
A groningeni egyetemet is, látogatta 
egy ideig, hazatérte előtt pedig Lon
donba ment, ahonnan 1658 visz- 
szajött Magyarországb », Először kecs
keméti rektor, majd 1661 u. o.I
lelkész lett. 1667. átment a tiszán
túli kerületbe, hol eleinte Hajdú 
(akkor Kácz)-Böszörményben foglalt 
el lelkészi állomást. Innen 1669. 
Nánásra ment, hol csak egy évet 
töltött. 1670.— 1674: ismét Böször
ményben, később Derecskén, 1681.-től 
pedig Balmazújvároson működött.
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1683. végén kábái, 1686. márcz 
sámsoni, 1690. febr. újra böszörmé
nyi pap volt s mint ilyent válasz
tották 1691. elején a debreczeni 
egyházmegye esperesévé. Még ez év
ben Bihar-Nagybajomba ment lelkész
nek, hol 1679.-ig működött. Azután 
Polgáron lett pap s itt is maradt 
1710. ápr. bekövetkezett haláláig. 
Művei: 1. De rerum modis. Leiden, 
1654. 2. De formarum materialium 
origine. U. o 1654. 3 De existen- 
tia Christi aeterna (I -  II r.) Fra- 
neker. 1655. 4. Örök élet zsengé
jének érzése 1661. körűi. 5. Szent 
Dávidnak hét poenitentia-tartó zsol- 
tári. Sárospatak, 1662 (A „Keskeny 
u t“ mellé csatolva, melynek későbbi 
kiadásai is tartalmazzák.) 6. Halotti 
beszéd Felvinczi Sándor felett (Dicsé
retes emlékezet). Debreczen, 1686. 
7. Halotti tanítás Szenczi Pál felett. 
U. o. 1691. 8. Isten ajándékával
való kereskedés, avagy Énekek éne
kének magyarázatja (Olaszbóli. U. o. 
1693. Uj kiadásban közrebocsátá: 
Pápai Páriz Imrének „Keskeny utu 
(Sárospatak. 1662.) és Medgyesi Pál
nak angolból fordított „Praxis pie-
tatisw (Kolozsvár 1677 ). úgyszintén• •
sajtó alá rendezte Szathraári Ötvös 
Istvánnak „Titkok jelenése ■* (Szeben, 
1668.) ez. művét mindeniket előszó 
kíséretében Előszóval látta el Szik- 
szai P. Sámuel „Mennyország utja“ 
(Bártfa, 1702.) ez. művét is. Üd
vözlő verset irt Egrespataki And
ráshoz, ki Franekerben 1654. és Bé
kési Jánoshoz, ki u. o. 1656. érte
kezett, továbbá gyászverset a Nóg
rádi Mátyás halálára 1681. A Zsid.
Xl.-hez Írott magyarázatai kéziratban 
maradtak. V. ©. Kiss Áron d r.: D.
K. J. (Debreczeni Prot. Lap 1883.).

Debreczeni Szűcs János, 
ref. tanár és lelkész, szül. Debreczen-a
ben, ahol tanulmányait is végezte. Kül
földre menvén, 1657.-től az utrechti

és franekeri (ismételten) egyetemen 
gyarapította ismereteit. Hazajőve.
1660. a bölcsészet tanára lett 
Debreczenben, hol 1663. igazgatói 
tisztséget is viselt, de már 1665.-től 
rácz (ma hajdú)-böszörményi lelkész 
volt. Munkái: 1. Conciliatorium bib- 
licum (Thaddeus J. latin művének 
fordítása). Utrecht, 1658. 2. Exer- 
citationum scholasticarum trias de 
scientia dei . . Accessit etiam selec- 
torura növi testamenti locorum a ca- 
villis hostium üdéi vindicatio. Frane- 
ker, 1659. 3. Szívnek megkeraénye- 
dése. Debreczen, 1662 4. Brevis
tractatus de usu ac praxi verae lo- 
gicae. U. o. 1663. 5 Idvességnek
uta. U. o. 1663. 6. Aczél tűkör, 
azaz oly rövid tanítás, mely megtanít 
a rra : kicsodák érdemesek a sz. mi- 
nisteriumra s kik nem. U. o. 1666. 
Kéziratban maradt fenn: „Brevis 
tractatus de vanitate et nullitate me- 
taphysicae “ ez. műve. Héber üd
vözlő verset irt Martonfalvi György
höz, midőn ez Utrechtben 1658. ér
tekezett.

Debreczeni hitvallás (con- 
fessio debrecina, confessio catholica),7 • /

a magyar reformátusoknak első olyan 
hitvallása, mely a hittan valameny- 
nyi tételére iparkodik kitei jeszkedni. 
Szerzői közűi Melius Péter és Sze
gedi Gergely debreczeni s Czeglédi 
György váradi papok vannak meg
nevezve. A lutheránusok és katholiku- 
sok részéről egyiránt gyanúsított kálvini 
elvű lelkészek kényszerítve érezték ma
gokat arra, hogy egy, úgyszólva min
dent, még a theologiához nem tar
tozó tárgyakat is magába ölelő bit— 
vallásban tegyék közzé annyiszor tá
madott nézeteiket. Az 1561. és 1562. 
évek folyamán Nagyváradon, Eger
ben és Debreczenben tartották azo
kat a zsinatokat, melyeknek tárgya
lásain keresztülment az azután csak
hamar kinyomatott hitvallás, mely
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annálfogva, hogy több szerző dolgo
zataiból van összefoglalva, csaknem 
minden rendszert nélkülöz Ez a hit
vallás E gervöÍgy inek  is neveztetik, 
mivel a Verancsics Antal egri püs
pök és várparancsnok által zaklatott 
és üldözött, sőt a király előtt még 
pártütéssel s vádolt egri protestán
sok elkérték Meliustól, hogy kimu
tassák vele hitök igazságát az ügyök 
megvizsgálására közéjök küldött ki- ; 
rályi biztosok előtt Ehhez képest 
még 1562.-ben kétféle czimlappal 
külön-külön jelent meg a hitval
lás Ezek egyikén úgy van jelezve, 
mint arai specialiter az egriek részé
ről Ferdinánd király számára készült, j 
másikán viszont a debreczeni egyház 
vallástételének van nevezve Magyar ■ 
forditásban közölte Kiss Áron „A 
16. században tartott magyar ref. 
zsinatok végzései-4 (1882.) között.

Debreczeni hitvita (A)
1568. febr. 2. volt a kálvinisták és uni
táriusok között A Nagyváradon 1567. 
decz. 4. összegyűlt esperesek hívták 
össze és pedig a decz. 14 kelt meg
hívó szerint kizárólag vitatkozás czél- 
jából. Ez meg is történt, de termé
szetesen eredmény nélkül, amennyi
ben az ellenfeleknek egyike sem ha
jolt meg a másik nézetei előtt. Sőt 
bizonyos tekintetben még befejezet
len is maradt a vita, legalább any- 
nyiban, hogy Melius egy pár tételé
nek bebizonyítását — talán beteges
kedésére való hivatkozással ez 
alkalomról elhalasztotta s valamelyik 
következő disputatióra Ígérte. Min
denesetre ez a hitvita szolgált alap
jául az unitárius eredetű (valószínű
leg Karádi Páltól irt) Disputatio 
Debrecinensis vagy Válaszuti Komé
dia ez. érdekes satyrikus drámának, 
melyet a Kénosi Tőzsér János uni
tárius egyháztörténetéből 1879 Ja
kab Elek tett közzé. Ebből aztán 
a debreczeni hitvitán jelenvolt kitű-

nőbb személyiségek neve is kide
ríthető, még pedig aként, hogy a 
kálvinisták élén Melius Péter, Czeg- 
lédi G-yörgy és Thuri Pál állottak, 
az unitáriusok vezetői viszont Dávid 
Ferencz, Blandrata György stb. vol
tak. V. ö. Zoványi Jenő: A deb
reczeni hitvita (Prot. Szemle 1894 ). 
Ezzel szemben Révész Kálmán ta
gadja e vita megtörténtét.

Debreczeni ref. egyház,
a város 1536. kezdett reformáltatá- 
sával annyiban majdnem egykorú, 
hogy Dévai Bíró Mátyás, ki 1545. 
történt halála előtt kevés ideig itt lel- 
készkedett, ez időben már a svájezi 
reformáczió híve volt. Hogy azonban 
ebeli elveit a gyakorlatban nem igen 
sikerűit érvényesítenie, bizonyos abból, 
hogy Kálmáncsehi Sánta Mártont, ki 
az Enyingi Török Jánostól 1552. 
teljesen protestánssá tett városban 
(hol már 1551. prot. zsinat is tartatott) 
nehány évvel később működött, kál
vini szellemű újításai miatt 1555. 
eltávolították onnan és csak vissza
térte után juttathatta elveit győze
lemre. Melius és utódai végleg meg
szilárdították a ref. egyházat, mely 
mellett a kath. egyház csak 1716., 
a luth. egyház pedig 1882 alakult. 
Melius idejében már két lelkésze volt 
az egyháznak, amely 1630. állította fel 
a harmadik, :674 a negyedik, 1704. 
az ötödik, 1890. pedig a hatodik 
papi állomást A négy ref. templom
mal biró r kálvinista Rómá-Wban je 
lenleg 42000 református van, kik
nek főgondnoka kivételesen e hiva
talánál fogva tagja az egyházkerületi 
gyűlésnek. Az egyház mintegy negyven 
népiskolai tanítói állomást tart fenn, 
egyik legfőbb pártfogója a főiskolá
nak s tulajdohosa egy felsőbb leány
iskolának. Lelkészein és ezek káp
lánjain kivfíl egy anyakönyvvezető 
lelkész és egy rendes vallástanár 
még vezetői a lelki ügyeknek. Az



egyház gondot visel árváira és sze
gényeire is ; ez utóbbiak részére már 
régtől fogva külön intézetet tart fenn, 
amazoknak pedig mostanában állít.

Debreczeni ref. egvhá/-
-

m eg y e , a kálvini elvek elterjedé
sével egyidejűleg alakult s az 1821. 2
évi generális konventig a mai alsó- 
szabolcshajdui egyházmegyét is ma- ' 
gában foglalta. Egyházainak száma 
ennélfogva a 18. század elején 62, 
1733. és 1786. pedig 51 volt, mig 
a különválás után 25 re szállott, je
lenleg pedig 27. Népessége mintegy
106,000. Legnevezetesebb egyháza a 
debreczeni.

Debreczeni ref. főiskola,,
1551. körűi fejlődött ki a pár év
vel előbb protestánsokévá lett ferencz- 
rendi zárda-iskolából. Az eredeti épü
let 1564. tűzvész következtében át
alakuláson ment keresztül. 1567. az
tán az első iskolai törvény is meg
hozatott. 1588. kezdődik a tanúlók 
beiratási anyakönyve. A 17. század 
elejétől az erdélyi fejedelmek is buz
gón támogatták az addig egyedül a 
várostól fentartott iskolát. 1635. I. 
Kákóczy György a második tanári 
állást szervezé s ettől fogva a 17. 
század elejéig folyvást fejlődött a 
főiskola. Ekkor a megpróbálta
tás évei következtek el reá. A 
cameraticum beneficiura elvonatott, 
könyvtára és nyomdája 1705. fel
égettetett, 1752. pedig tanárainak a 
városi pénztárból való fizetése be
tiltatott. A helvét, holland és angol 
hitrokonok tekintélyes segélyén kivűl 
a hazai reformátusok áldozatkészsége 
is támogatására jött az ekkor vég
enyészet szélén álló főiskolának, mely 
aztán lassanként ismét a virágzás 
magas fokára emelkedett. Igazgatá
sát a várostól 1718. az egyház vette 
át, a felügyeleti jogot pedig a 18. 
század végén a kerület ragadta ma
gához. 1851. különíttetett el a theo-

logiától a jogakadémia, amely azutái* 
1856 .— 1861. szünetelt. 1855. nyílt 
meg a tanítóképezde. Az ifiuság éven
ként 50000 frtnál több segélyben; 
részesül s tápintézet áll fenn szá
mára. A rendes tanárok száma a 
theol. tanfolyamon 5. a .jogin 6, a 
bölcsészetin 3, a képezdében 5, a. 
főgimnáziumban 15. A budapesti zsi
nat óta mozgalom indult meg az- 
akadémiának egyetemmé való fejlesz
tése iránt, mire már is sok adako
zás történt.

Debreczeni ref. zsinat (A)* 
mely 1567 febr. 24 —26. tartatott,, 
arról a három nagyfontosságú mun
kálatról nevezetes, melyeket Melius- 
Péter készített ugyan, még pedig, 
bizonyosan a zsinat előtt, de amelyek 
mindamellett is a zsinat munkálatai
ként bocsáttattak azután közre Mi
után a már előbb elfogadott Béza- 
féle hitvallás ünnepélyes megerősítésé- 
mellett még befogadták a második 
helvét hitvallást, szükségét érezték 
egyúttal annak is. hogy a mindinkább 
fenyegető unit. mozgalmakkal szem
ben hathatósan hangsúlyozzák ellen
tétes, orthodox véleményüket, sőt an
nak is. hogy egyházokat már mostr 
mint önálló testületet szilárd alapo
kon szervezzék, s az egyh. fegyelem 
és rendtartás módozatait határozot
tan megállapítsák. A zsinat munká
latai, melyek az általok kitűzött 
valamennyi irányban igen nagy befo
lyást gyakoroltak s roppant tekin
télyre tettek szert, a következők: 
1. „Brevis confessio pastorum 'ad. 
synodum Debrecini celebratam con- 
vocatorum.“ Melius ezt János Zsig- 
monduak ajánlotta jan. 25.-iki ke
lettel. 2. „A Debreczenbe összegyűlt, 
keresztény prédikátoroknak igaz és- 
szentirás szerint való vallások. “ Ugyan
csak Melius ezt a debreczeni, nagy- 
szombati, kassai és nagyváradi ke
reskedőknek ajánlotta. 3 „Articuli ex
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verbo Dei et lege naturae compositi.u 
Ez első egyházi törvénykönyvből 
Gönczi György 1591. kivonatot 
készített, mely „Articuli minores** ne- j 
vet visel, inig az eredeti ,,Articuli 
majores* néven ismeretes. Ennek ér- i 
vényessége még a jelen században is 
el volt néhol ismerve Magyarul ki
adta a confessiókkal együtt Kiss ; 
Áron „A 16. században tartott magyar 
ref. zsinatok végzései'* (1882.) közt.

Debreezcni ref. zsinat ( A),
mely évekig tartó előkészületek után 
1881. okt. 31.-én nyilt meg s első 
ülésszaka nov. 24.-én végződött, ez 
idő alatt 29 ülésen megállapitá az 
egyház alkotmányát, törvénykezési és 
oktatásügyi rendtartását ; megteremté 
az egyházi közalapot, eltörlé a sza
bad .lelkészválasztást s behozta e 
helyett a minősítés és jelölés rend
szerét. A következő évi szept. 10. 
azonban újra össze kellett ülnie a 
zsinatnak, mivel a kormány több ki
fogást tett a meghozott törvények 
ellen, első sorban pedig azt kivánta, 
hogy azoknak oktatásügyi része tel
jesen kihagyassék. A szept. 17. vég
ződött ülésszak nyolcz ülésen tár
gyalta a kormány kívánalmait s nagy
szabású, mélyreható viták után azok 
értelmében járt el, noha némi cse
kély engedményt az autonómiához 
szívósan ragaszkodó pártnak is tett.
A zsinat elnökei Nagy Péter, erdélyi 
püspök és br. Vay Miklós, tiszánin- 
neni főgondnok voltak. Ez volt a 
magyarországi ref. egyház „alkotmá- 
nyozó“ zsinata, melynek legfontosabb 
eseménye általában az öt egyházke
rületnek, különösen pedig az erdé
lyinek a többi négygyei való unió
ja volt.

Decanus, 1. Dékán.
Deccard János Kristóf ev. ta

nár, szül 1686. okt. 21.Sopronban. Ta
nulmányait szülővárosában és Witten- 
bergben végezte, hol 1707. szept.

17. lett az egyetem hallgatója s négy 
évjg az is volt. Haza jővén, 1712. 
a sopioni ev. iskola igazgatásával 
bízatott meg. E hivatalában mint 
kitűnő szónok és jeles tudós olyan 
hírnévre tett szert, hogy a jénai tu
dós társaság 1740. tagjául választa. 
Székfoglaló értekezésének tárgyává a 
magyarországi ev. tanítók szomorú 
helyzetének leírását tette, de oly 
kirívó színeket használt rajzához, 
hogy a felingerűlt iskolai elöljáróság 
először hivatalvesztéssel büntette, ké
sőbb azonban, midőn a dolgozat Je
nából a nélkül került vissza, hogy ki
nyomatott volna, 150 frt nyugdíjat ren
delt számára. Nyugalomban töltött ide
jét tudományos kutatásokra szentelte.
Mh. 1764. raárcz. 19. Művei: 1. Lau-/
datio funebris Christiani Serpilii . . . 
Ratisbonae. 1714. 2. Oratio fune
bris... Mich. Meissnero. U. o. 1723.
3. Laudatio funebris in obitum J. A. 
Kastenholcii. U. o. 1724. 4. Concio 
parentalis in J. S. Pilgraraium. Ulmae,
1739. 5. Commentatio theologica J.
5. Pilgramii in caput IX. Epistolae 
Pauli ad Romauos latinitati donata. 
Jenae, 1746. 6. Supremi officii mu- 
nus, quo viro Danieli Hajnoczio . . . 
justa solvit. U. o. 1747. Növénytani 
és történeti munkái kéziratban ma
radtak.

Dechamps Győző Ágoston,
belga bibornokérsek, szül. 1810. decz.
6. Melle-ben i Kelet-Flandria). 1865. 
namuri püspök, 1867. meclielni érsek 
lett. A vatikáni zsinaton egyik leg
buzgóbb védelmezője volt a csalat- 
kozhatatlanság tanának. 1875. bibor- 
nokságot kapotts a Belgiumban 1879. 
kitört egyházpolitikai viszályban 1883. 
szept 28. történt haláláig vezérsze- 
repet játszott az ultramontánok ré
szén. Kitűnő egyh szónok volt s egy 
csomó egyházpolitikai művet szerzett, 
melyek közűi legnevezetesebb a li- 
beralismusról Írott.



Decima (lat., t. i. pars), ti- 
zedrész, dézma ; decimae anni : a 40 
napos bojt; decimabilis : dézmálható, 
tizedköteles.

Decius, 1. Keresztyének ül
döztetése.

Declaratio solida, 1. Con- 
cordiae formula.

Decorum clericale (lat.),
jelzése a lelkészek összes hivatalos 
kötelességeinek, melyeknek teljesítése 
megadja a lelkészi hivatal méltóságát.

Decretalisok, pápai rende
letek és levelek (decretales epistolae), 
melyek a jogforrások közt mind ma
gasabb helyet foglalnak el s a 12. 
század közepétől fogva a jogi gyűj
temények legfőbb tartalmát képezik. 
A tulajdonképen való decretalis-gyűj- 
temények közűi legnevezetesebbek: 
1, a Bernardus-féle „Breviárium 
extravagantium** (1191. körűi); 2. 
a Beneventi Péter „Compilatio ter- 
tiau-ja (1210.); 3. a Johannes Ga- 
lensis „Compilatio secunda“- ja : 4. az 
ismeretlen szerzőtől eredő „Compila
tio quarta” (12 6. után) és 5. a 
„Compilatio quinta“ (1226.). Ezekhez 
jőnek raéga „Corpus juris canonicitt-t 
(1. e.) képező különféle decretalis- 
gytíjtemények.

Decretisták a középkorban 
a kánonjog tanárai voltak, még pe
dig a római jog tanáraival, a legis- 
tákkal ellentétben.

Decretum Gelasianum né
ven ismeretes az I. Gelasius pápá
nak tulajdonított „Decretum de li
bris recipiendis et non reeipiendisu. 
Egy részét ugyan már Damasus pápa 
szerezte s a 6. században az egészet 
átdolgozta Hormisdas pápa, de fő 
része, mely mintegy az első „Index 
librorum prohibitorurau-ot tartalmaz
za, csakugyan I. Gelasiustól szárma
zik s valószinűleg egy 496. évi zsi
naton lett kihirdetve. A D. G. öt 
része oszlik, az első a bibliai kánon
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tekintélyét erősíti meg, a második a 
római szentszék fölényéről tárgyal, a 
harmadik az egyetemes zsinatokat 
sorolja elő, a negyedik az egyházi 
atyáknak a római egyháztól elfoga
dott iratait, az ötödik pedig az el 
nem fogadottakat sorolja fel. V. ö. 
Friedr c h : Über die Unáchtheit dér 
Dekretale des Papstes Gelasius (1888).

Decretum Gratiani, 1. Gra-
tianus.

Decsi Gáspár, ref. esperes, 
tanult Tolnán, Kolozsvárit (1565.) és 
Wittenbergben, hol 1566. máj. 20. 
iratkozott be az egyetem hallgatói 
közé. 1567. még ott időzött. Haza
térvén, 1570. körűi Tolnára ment 
lelkésznek s itt csakhamar esperes 
lett. Mint ilyen volt jelen az 1576. 
évi herczegszőllősi zsinaton. A Tolna 
vidékén nagyon elszaporodott unitá
riusok mindenképen vitába akarták 
keverni a nagytekintélyű tudós pa
pot, de ő bölcs mérséklettel tért ki 
az elől, még az 1588. évi pécsi dis- 
putatio alkalmával is. Mint költő és 
prédikátor egyiránt jeles volt. Mun
kái : Em&aXauLov nuptiis Basilii 
Fabricii et Margarethae Yiti Balsa- 
rati. Wittenbergi 1567. 2. Az utolsó 
időkben egy nehány regnáló bűnök
ről való prédikácziók. Debreczen, 
1582. (II. kiad. Várad, 1584.) 3. 
História a Dávid királynak Uriasnak 
feleségével való vétkeiről. ( 1579. 
irta; III. kiadása 1592. Németlövőn 
jelent meg.). Latin verset irt a Hel- 
tai Gáspár „História Matthiae Hu
nyadis” (Claudiopoli 1565.) ez. mun-' 
kájának előszava után. Előszóval látta 
el Veresmarti Illyésnek az unitári
usok ellen kiadott művét, mely ma 
egy példányban s^m ismeretes.

Déési, 1. Bézsi.
Defectus (lat.) az egyház- 

jog szerint az egyházi rend felvéte
léhez, illetőleg gyakorlásához szük
séges követelmények hiányát jelenti.
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Defensor, 1. Advocatus ec- 
clesiae.

Definitorok a clugnyi. ca- 
malduli, cistercita stb congregatiók- 
nál, valamint a kolduló rendeknél 
azon egyes kerületek (definitiók) elül- 
járói, melyek együttvéve egy provin
ciát alkotnak.

De^radatio (lat..), az egyh. 
méltóságnak apostasia, eretnekség 
vagy súlyos vétség folytán való el
vonása, mi az illető álláshoz kötött 
jogok elvesztésével van összekötve. 
Képtelenné tesz egyházi hivataloknak 
későbbi elnyerésére is. Régebben 
meghatározott szertartás szerint tör
tént, t. i. az elitéltről a papi ruhá
zatot darabonként levették, fejét meg- 
nyirták, hüvelyk és mutató-ujjuit, 
melyek a fölszenteléskor megkenet- 
tek, késsel egy kissé megvakarták s 
vezeklő öltönyt adtak reá. Most már 
többnyire egyszerűen egyházi utón 
közhírré teszik. V. ö. Köbér”. Die 
Deposition und Degradation nach den 
Grundsatzen desKirchenrechts(1867.i.

Dei g ra t ia  (lat. =  Isten ke
gyelméből), a püspökök és uralkodók 
hivatalos czíme elé tétetni szokott 
szavak ; eredetét a páli levelek azon 
helyeiből veszi, amelyekben a szerző 
magát „Isten akarata általu elhívott 
apostolnak nevezi (I. Kör. I. 1 .; II. 
Kor. I. 1, ; Ef I. 1.; Kol. I. 1. stb ). 
Már a 4. századtól felvették ezt 
czímökbe a püspökök (eredetileg Is
ten alá rendeltségek jelölésére), ké
sőbb aztán a Karolingok, a német 
császárok és a többi világi hatalmak 
is használatba vették, Istentől adott 
uralmok jelölésére. A 15 század óta 
mindinkább az uralkodók előjogává 
lett az „Isten kegyelméből14 mellék
név, A püspökök a 12. század óta 
a római széktől való függésök jelö
lésére ezt a czímet használják: „Dei 
et apostolicae sedis gratia.“ Rácz

Deismus (lat.), két külön

böző, t. i. metaphysikai és dogma
történelmi álláspont. Metaphysikai ér
telemben oly Isten-fogalmat jelent, 
mely a pautheismussal ellentétben Is
ten személyiségét s a theismussal el
lentétben Is ennek csupán transcen- 
dens voltát tanítja, vagyis, hogy Is
ten a világ teremtése óta kivűl áll a 
világ eseményein, melyek épúgy, mint 
egy jól szerkesztett gépuek külön
böző működései, a gépésznek, tehát 
Istennek újabb közbelépése nélkül 
folynak le. Dogmatörténelini -zeni- 
pontból a deismus az u. n. ratioca- 
lismussal van szoros összefüggésben 
s a kijelentett vallások helyére az 
észszerű természetes vallást teszi, mely
nek a kijelentett vallások csak módo
sulatai és pedig legtöbbször az ere
detinél rosszabb módosulatai Tin- 
dal, a „deismus e nagy apostola 
szerint14 a természetes vallás teljesen 
tökéletes s a keresztyén vallás csak 
annyiban igaz vallás, amennyiben 
ezen természetes vallással azonos. 
Szerinte a vallás nem egyéb, mint 
az erkölcsiségnek Isten akarata sze
rint való gyakorlása. Ami a deis- 
mus történelmi fejlődését illeti, alap
jai Bacon és Hobbes bölcsészetére vi
hetők vissza. A tulajdonképen való 
deisták sorozatát Lord Cherbury 
(mh. 1648.) nyitja meg, őt követik 
Blount (mh. 1693.), gróf Shaftes- 
bury (1 e.), Tindal (1. e.), Toland 
(1 e.), Woolston (1. e.), Lord Boling- 
broke (mh. 1751.), Chubb (mh, 
1747 ', Morgan (mh 1743', Mande- 
ville (mh. 1733.), Collins (mh. 1729.) 
stb — V. ö Lechler: Gesch. des 
englischen Deismus [ 1841.); Piinjer: 
Gesch dér christl. Religionsphiloso- 
phie (I. k. 1880 ) és Felméri Lajos 
ide vágó tanulmányait (Sárospataki 
Fűzetek 1865. s Prot. Egyh. és 
Isk Lap 1865. - 66.). A.

Dekalogus (gör.), a tizpa- 
rancs (1. e.)
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D ékán  (decanus), a kath. egy
házban valamely szerzet káptalaná- 
nak élén álló kanonok, úgyszintén a 
társas káptalanok főnöke (L. Főpap). 
A német prot. egyházban- esperes, 
ilyen értelemben használták volt az 
erdélyi szász ev. káptalanok, vala
mint egyes erdélyi ref. egyházmegyék 
is. Az egyetemi életben az egyes fa
kultások élén szintén dékán-tanár áll.

D e le in  ti 0 (Jurisdictio dele- 
gata), az egyházjogban áz egyh. tör
vénykezés jogának ennek rendes bir
tokosáról másra való átruházása oly 
módon, hogy ez nem a maga. hanem 
az átruházó nevében gyakorolja azt. 
A jurisdictio delegata a 12. szá
zad elején kezdett kifejlődni. A 
delegátusok a pápai legátusoktól 
abban különböznek, hogy ők nem 
„jurisdictio ordinariáu-val rendelkez
nek, s többnyire csak vitás kérdé
sekben alkalmaztatnak. Csak olyan 
lelkészek delegálhatok, akik valami 
dignitas vagy personatus birtokában 
vannak, vagy pedig kanonokok. A 
pápai (de nem egyszersmind a püs
pöki) delegátusoknak joguk van sub- 
delegatióhoz, vagyis megbi/.atásuknak 
egy harmadikra való átruházásához. 
A delegatio rendesen a delegátus 
halálával szűnik meg.

D ^ l e ^ a t u m  j u d i c i u n i  1. Az 
a biróság. mely a Wesselényi-féle 
összeesküvés után 1671. jan. 3. Po
zsonyban azért ült össze, hogy annak 
kisebb részesei felett mondjon Ítéle
tet. Elnöke gr. Róttál volt s kizá
rólag katholikusokból állott. Több
nyire prot. nemesek s velők együtt 
lelkészek voltak elébe idézve, kik 
közűi néhányat halálra, némelyeket 
várfogságra, másoka: száműzetésre 
íté lt; csak azok kaptak kegyelmet, 
akik kath. hitre tértek, s egyesek 
olyanok is, akik nagy váltságdijat 
fizettek. — 2. Az a biróság, mely 1673. 
az alkotmány felfüggesztése után Sze-

lepcséuyi György esztergomi érsek 
elnöklete alatt a protestantismus tel
jes megsemmisítésének szándékával 
szintén Pozsonyban ült össze. Szept. 
25.-ére 32 ev. és 1 ref. lelkészt 
idézett meg, majd 1674. márcz. 5 -éré 
az összes prot. lelkészeket és taní
tókat megidézte, még {pedig nemcsak 
a király uralma alatti országrészből, 
hanem a török hódoltságból is. A 
megjelentek száma meghaladta a négy
százat, kik aztán ügy az első, mint 
a második alkalommal felségsértéssel, 
hazaárulással vádoltattak. A törvény
szék ápril 4.-én a lelkészeket, 7.-én 
a tanítókat egytől-egyig halálra ítélte. 
Közűlök először 236 adott reversa- 
list arról, hogy vagy lemond hivata
láról, vagy száműzetésbe megy; né
melyek katolikusokká lettek. Később 
a sok sanyargatás után a többiek 
közűi szintén sikerűit néhánytól re- 
versalist kicsikarni, az ezt állhatato
san megtagadók pedig 1674. máj.— 
jun. várfogságra hurczoltattak. Az 
irtózatos szenvedések és a folytonos 
zaklatások csak keveset tudtak kö
zűlök engedékenységre bírni, végre 
1675. márcz. 41 foglyot gályára 
küldött Kolonics (L. Gályarabok). A 
várfogságban hagyottakra nem kevésbbé 
kínos napok vártak, melyek némelyi
ket hite megtagadására kényszerítet
ték. Az életben maradottak, kik hi- 
tökhöz is állhatatosan ragaszkodtak, 
1676 májusáig aztán egy vagy más 
utón lassanként mind kiszabadultak. 
A második D j. jegyzőkönyvét a 
Spataki Fűzetek 1863. évi folyama 
közölte.

Delitzsch Ferencz, német 
orthodox luth. theologus, szül. 1813. 
febr. 23 Lipcsében, hol aztán a 
theologiát és keleti nyelveket tanul
mányozta. 1842. u. o. theol. licen- 
tiatus, 1846. rostocki, 1850. erlan- 
geni, 1867. lipcsei theol. rendes tanár 
lett. 1886. seminariumot alapított a

/



I

lelkészjelölteknek zsidó missionariu- 
sokká való kiképzésére. Mh. 1890. 
raárcz. 4. Számos ószövetségi könyv
höz irt commentarokat, melyek mind
annyian bizonyságai hébernyelvi ki
váló készültségének, mi nála a rab- 
binikus irodalom ritka ismeretével 
párosult. Egyéb munkái közűi lég 
nevezetesebbek : „Das Sakrament des 
wahren Leibes und Blutes Jesu Christiw 
(VII. kiad. 1886.), „Studien zűr 
Entstehungsgesch. dér Polyglotten- 
bibeldesXimenes’4 (3 k. 1871.— 86.), 
„Komraunionbuchw íVII. kiad. 1886.) 
és „Jesus und Hillel“ (III. kiad. *
1879.). Szinte negyvenévi munka 
után 1877. adta ki az újszövetséget 
görögről héberre forditva. mely aztán 
már 1885. hetedik kiadást érve. 
több mint 60000 példányban terjedt 
el a zsidók között.

D élm agyarorszáffi (vagy 
alföldi) unit. püspökség (A) a 
Dávid Ferencz ellen Erdélyben épen 
unitárius részről indított mozgalmak 
és az ő elitéltetése folytán keletke
zett. Az azon a vidéken, főleg Temes- 
megyében működő papok ugyanis hí
vek maradtak Dávid elveihez s az 
ezeket elitélő erdélyiektől külön sza
kadva, Karádi Pál temesvári lelkészt 
választották püspökül, kinek halála 
után azonban megmaradt egyházaik 
újra csatlakoztak Erdélyben lakó hit
rokonaikhoz.

Demeritoruw donius(lat.),
olyan intézet, melybe kath. papok 
megelőző vizsgálat után küldetni szok
tak, ha nem tisztességesen élnek, 
vagy pedig súlyosabb fegyelmi vét
séget követnek el Itt aztán bünbá- • * .
nati gyakorlatokat folytatnak. Ilyen 
jellegű intézetek már a 4. században 
is voltak diaconica vagy decanica 
néven. A középkorban leginkább a 
kolostorok szolgáltak e czélra. T. 

Demiurgus, 1. Gnosis.
Dénes (Dionysius) areopagita,

vagyis az athenéi areopag-törvényszék 
tagja, kit Apóst. Csel. XVII. 34. 
szerint Pál apostol megnyert a ke- 
resztyénségnek s aki hagyomány sze
rint mint athenéi püspök kivégezte
tett. Az a Párisi szent Dénes, aki 
lefejeztetése után a fejét kezén vive, 
állítólag még el tudott meuni a róla 
nevezett St .-Denis-be, s mint a szük
ségben segítő 14 szent egyikének, 
Francziaországban okt. 9. ünnepe 
van. egészen más személy s valószínű
leg a 3. században élhetett. A D nevét 
a neki tulajdonított művek tették hí
ressé, melyek a theosophiai raystika 
körébe vágnak s nem sokkal az előtt 
keletkezhettek, hogy az oithodoxok 
és monophysita severianu^ok 533 évi 
hitvitáján először történt említés rólok. 
Négy értekezést (De coelesti hierar
chia. De hierarchia ecclesiastica, De 
nominibus divinis. De theologia mys- 
tica) és egyes apostoli férfiakhoz inté
zett tiz levelet tartalmaznak. Hiteles
ségűk ellen először Valla Lőrincz emelt 
kifogásokat; a tudós világ aztán álta
lánosan elfogadta véleményét, melyet a 
kritikátlanság hiába akart újabb idő
ben megdönteni. E művek a kér. 
dogmatikának az ujplatói speculatióra 
való átmenetét képezik s az általok 
Ígért tökéletes gnosist annak az egye
sülésnek a tapasztalásából származ
tatják, mely az ember belsejében a 
legfenségesebbel, a lények lényével 
valósággal és természetfölötti módon 
állítólag végbe megy. Erigena, ki be- 
lőlök sokat átvett, latinra fordította 
Őket. A nyugati mystikába, melynek 
alapját képezik, azóta pantheistikus 
vonás vegyült bele. E műveket Migne 
és Corderius adták ki. V. ö. Hiple>': 
Dionysius, dér Areopagite (1861 ); 
DrciseJce értekezését (Zeitschrift für 
wiss. Theol 1887 ) ;  Jahn: Dio- 
nysiaea (1889.).

Dénes(Dionysius), pápa (259 — 
268.) egy művében s egy római zsi-
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naton 262. a sabellianisraus és a 
nagy Dénes tana ellen harczolt.

Dénes (Dionysius Exiguus =  
kicsi), scytliiai származású egyházi iró, 
római szerzetes majd apát. 0 állapí
totta meg a róla nevezett időszámí
tást. vagy aerát il. e.) E mellett ká- 
nongyűjteraényeket szerkesztett s több 
görög munkát latinra fordított. Mh. 
555. előtt V. ö. Maaxten : Gesch. 
dér Quellén und derLiteratur dés ka- 
nonisclien Rechts (1870 ). R.

Dénes (Koiinthusi), 1. Korint- 
husi Dénes. '

Dénes (Dionysius, a nagy, 
másképen alexandriai), Origenesnek 
legjelentékenyebb tanítványa, ki 232. 
az alexandriai katecheta-iskola fő
nöke, majd 247 u. o. püspök lett.
A keresztyének üldöztetésének ide
jében Decius és Valerianus alatt több 
Ízben száműzetett Mh. 264. vagy 
265. Több gyakorlati érzékkel birt, 
mint mestere, kit szóval és tollal vé
delmezett. A chiliasták ellen, kik 
Koraidon presbyter vezérlete alatt i 
elszakadtak az alexandriai egyháztól, 
szóbelileg olyan sikerrel vitatkozott, 
hogy ismét kibékülés jött létre Az 
apokalypsisnak János apostoltól való 
származását tagadta. A dogmatiká
ban Ariusnak előfutára volt, ameny- ! 
nyiben a Sabellius megczáfolására 
azt állította, hogy a Fiú „műve" az 
Atyának. Ezt a kifejezést azonban 
készséggel visszavoná, midőn Dé
nes pápa szót emelt ellene. A no- 
vatianusoknak ellene nyilatkozott. Szá
mos művéből csak töredékek marad- 
tak fenn V. ö Dittrich: Dionysius, 
dér Grosse von Alexandria (  ̂867.); 
Morize: Denis d’Alexandrie (1881.).

Dénes-féle időszámítás
(aera dionysiana). Így neveztetik a 
a keresztyén kor számítása a megál
lapítja, Dénes (Dionysius Exiguus) 
nevéről. Az éveket Krisztus születé
sétől (ab incarnatione DominQ szá- i

mítja A Dénes féle időszámítás első 
éve kezdődik a Róma építése utáni 
754. jan. elsejével Dénes azonban 
4 vagy 5 évet tévesztett számításá
ban, úgy hogy p o a folyó 1894. 
év voltaképen 1898. vagy 1899. a 
Krisztus születése óta Dénes kor
számítását Olaszország után Franczia-. 
Angol- és Németország, maid (a ke- 
resztyénséggel) Magyarország is el
fogadta. Spanyolország azon ,an csak 
a 15 . Portugálba a 16.. Oroszország pe
dig csak a 18. században fogadtad. R.

Deiigelegi Péter. ref. lelkész, 
szül. 1598. Kolozsvárt. Tanult u. o. 
és Debreczenben, azután külföldön, 
hol az 1623.—24. iskolai év máso
dik felében az oderafraokfurti egye
temre iratkozott be. Nehány évi kül
földi időzés után 1628 körűi haza
térvén, egy ideig Kolozsvárit szülői
nél tartózkodott s ez alatt irta a 
Károlyi Gáspár és Szenczi Molnár 
Albert biblia-kiadásainak védelmére 
egyetlen kinyomatott művét Azután 
alvinczi pap lett s még 1634. ele
jén itt volt, de már 1635. mint már 
nagyenyedi lelkész választatott es
peressé. Mh. 1647. Nagyenyeden. 
Munkájának czírae: Rövid anatómia, 
melylyel Káldi Györgynek a szent 
biblia felől való oktató intése min
den részeiben raegvizsgáltatik. Gyula- 
fehérvár, 1630.

Denifle Frigyes Henrik Suso, 
tudós német dominikánus, szül. 1844. 
jan. 16. Imstben(Tyrol). 1861. a Do
mokos rendbe lépett s 1866. áldozár,
1870.theol. tanár lett a gráczi domi-, 
nikánus kolostorban. XIII. Leó 1880 
a rend németországi definitorának ne
vezte ki s mint ilyent Rómába hívta, 
hol 1883. allevéltárnokká tette s 
reábizta Aquinói Tamás műveinek 
sajtó alá rendezését. Igen sok mun
kája és forráskiadása van, melyek 
többnyire a középkori egyháztörténe
lem körébe vágnak. Ehrlével együtt
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1885. óta az „Archív ftir Literatur- 
und Kirchen-Gesch. des MittelaltersM 
ez. folyóiratot szerkeszti.

Denison Antal György, angli
kán theologus, szül 1805. Ossing- 
tonban 1832. az oxfordi püspök mel
lett lett lelkész, majd 1838 broadwin- : 
sori vikárius, 1845. pedig cast-brenti 
lelkész a bathwellsi püspökségben, 
végre 1851. tauntoni fődiakonus. 
Ebben az évben röpiratot adott ki 
az úrvacsoráról, melyben azt állí
totta, hogj a hitetlenek is élvezik 
az ur testét és vérét 1854.asouth- 
brenti lelkész. Ditcher József meg
támadta D. e munkáját, mint amely 
ellenkezik a 39 czikkel. Ebből az
tán vita keletkezett a kérdés felelt, 
mely Ditcher panaszára végre is a 
clevedoni érseki bizottmány elé ke
rült, s ez D. ellen döntött. És 
mikor az Ítélet daczára sem lépett 
fel ellene Lumner canterburyi érsek, 
Ditcher 1856. a királynőd tanácshoz 
(Queens Bench) fordult, mely aztán 
az érseket az ügy újból való meg
vizsgálására utasítá, ami azt eredmé
nyezte, hogy D letétetett hivatalá
ból. 1858. ezt az Ítéletet is meg
semmisítette a titkos tanács valami 
alaki hiba miatt. D. később a leg
hevesebb ellenfelei közé tartozott az 
„Oxforder Essays and Reviews“ ez. 
folyóiratnak, nem különben Colenso 
püspöknek is. V. ö. D. önéletrajzi 
művét (III. kiad. 1879.). T.

DeilU (Denck) János 16. szá
zadi anabaptista. Fiatal koráról semmi 
bizonyos nem tudható. Bázelben ta
nult, hol a szépművészetek mestere 
lett. 1523.-tól a nürnbergi Sebaldus- 
iskola igazgatója volt, de Osiandír 
sürgetésére 1525. a városból kiuta
sít tatott. Ezután St -Gallenben és /
Agostában tartózkodott, ahonnan 1526. 
mint az anabaptisták fejének mene
külni kellett. Strassburgba ment, 
melyet decz. 24. szintén kénytelen
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volt elhagyni. Sok bolyongás után 
Bázelben befogadták, ahol 1527. mh. 
Vitairataiban hevesen raegtámadá a 
reformátorokat. Iletzer társaságában 
németre forditá a prófétákat. V. ö. 
heH er: Ein Apostel dér Wieder- 
taufer (1882.).

D enom ina tio  (lat.), az újabb 
egyházi nyelvben =  egyházi párt, 
szekta.

D cp o rtu u m  ju s  (lat.), az a 
püspöki jog, melynél fogva az ürese
désbe jött egyh javadalmak első évi 
jövedelmét, az u. n. aunatákat ma
goknak szedhessék be E jogra igényt 
tartanak a patronusok. XXII. János
tól fogva pedig a pápák, valamint az 
uralkodók is (L. Regalia)

D epositio  (lat. =  letétel)
következtében a lelkész elveszti tör
vénykezési és szentelési hatalmát, 
továbbá hivatalát és javadalmát. Mint 
a degradatiónak súlyosabb foka, egy
úttal képtelenné teszi a bünhödőt 
más hivatal és javadalom elnyerésére 
is, azonban mégis különbözik tőle, 
mert a rendhez kötött jogok elvesz
tését nem vonja maga után V. ö. 
Koher: Die Deposition und Degrada- 
tion nach den Grundsatzen des Kir- 
chenrechts (1867.).

D e p ro fu n d is , (lat =  a po
kolból). kezdete a 130. (Vulgatasze- 
rint 129 ) bűnbánó zsoltárnak, melyet 
a kath. egyház temetésen használ. 
A francziákuál szokás a gyászjelen
tés végére D. p.-t írni, ami.ennek 
felelhet meg: „imádkozzunk érette.u

D ere c sk é i Ambrus, ref. lel
kész, szül. a 16. század közepe tá
ján, valószínűleg Derecskén. Hazai 
iskolázásának végeztével külföldre 
ment, hol németországi és svájezi 
egyetemeket keresett fel, melyek kö
zül a wittenbergire 1576. okt. 3. 
iratkozott be. Visszatérte után má
sodik, 1586. vége felé vagy 1587. 
elején pedig első lelkész lett Nagy-
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Váradon. Sok viszontagságot állott ki, 
de a 1 gkeservesebb napokban is hí
ven megmaradt a sok felől szorongatott 
váradi reformátusok papjának, noha 
nyugalmasabb helyre, Sárospatakra 
is elmehetett volna. Jelen volt az 
1588. évi mecjgyesi országgyűlésen, 
melyen egyháza érdekeit sikeresen 
szolgálta. 1596. bihari esperes lett s 
e minőségében több zsinaton vett 
részt. Mh 1603. Buzgó lelkész 
nagyhírű tudós volt. Műve : Az szent 
Pál apostol levele, melyet irt a Róma- 
beli keresztyéneknek, magyar prédi- 
kácziókra rendeltetett. Debreczen, 
1603. V. ö Zoványi Jenő: D. A. 
(Prot. Szemle 1893.)

Derhani Vilmos, anglikán theo- 
logus, szül. 1657. Stowntonban. Elő
ször uxminsteri lelkész, majd west- 
minsteri kanonok volt s mint ilyen
1735. halt meg. Munkái, melyek 
mind több kiadásban jelentek meg s 
idegen nyelvekre is le vannak for
dítva : Physico-theologia M713.), 
Astro-tlftologia (1714), Christo- 
theologia (1730 ). Az első magyarul 
is megjelent a Segesvári István for
dításában (Bécs, 1793.)

Dervis (persa nyelven =  sze
gény), az arab fakir, vagyis az izlam 
szerzetese. Bár Mohamed elvben el
vetette a szerzetesi életet, alig egy 
emberöltő múltával az arabok ma
gányra és elmélkedésre való hajlama 
létrehozta azt. A ma különösen Közép- 
Ázsiában virágzó dervisség sok tekintet
ben hasonlít a kath. szerzetességhez. 
A derviseknél is van számos teslvér
egylet és rend, sőt határozott kolos
tori élet is található, de nincs elfo
gadva sem a szűzeségi, sem a sze
génységi fogadalom. Ám azért bőjtölnek 
és sanyargatják magokat, tánczolnak 
szent tanczokat, amelyeknél 5 — 7 
perczig is forognak egy helyben, mig 
eszméletlenül rogynak össze. V. ö. 
Broivn P.: The dervishes (1868.). T.
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Derzsi Károly unit. lelkész, 
szül. 1849. decz 19. Tordátfalván. 
Tanult Székelykereszturon és Kolozs
várit, hol a theologiát 1870. végezte. 
Ekkor hely tanár lett Tordán. hon
nan 1872. Londonba ment tlieol. 
tanulmányai folytatására. 1874. tért 
vissza s tordai rendes tanár, 1881. 
pedig az első budapesti unit. lelkész 
lett s e minőségében azóta buzgón és 
sikeresen működik. Több értekezése 
jelent meg a Kér Magvetőben. Szer
keszti az „Unitárius Kis Könyvtárt14, 
melynek eddig kiadott számos füzete 
jeles külföldi művek fordításán kívül 
különféle papi dolgozatokat tartal
maz többnyire a szerkesztő tollából, 
kinek zsinati prédikácziói (1876. és
1887.), .karácsom és húsvéti beszé
dei, egyháza megalapításakor (1881.) 
és templomuk felavatásakor (1890.) 
tartott beszédei stb. kiváló szónoki 
erőről tanúskodnak. Irt még „Unitá
rius tájékozó" (Budapest, 1891.) ez. 
művet.

De Sanctis Lajos, kitűnő 
olasz theologus, szül. 1808. Mint 
előkelő pápai hivatalnok - belemélyedt 
a biblia tanulmányozásába s 1847. 
Máltába menekülvén, prot. lett. 1852.- 
től a turini valdens gyülekezetben, 
azután u. o. a „szabad egyházban“ 
működött. 1864. ismét a valdensek 
egyházának állott szolgálatába, s az 
1861. alapított florenczi theol. fakul
tás tanára lett. Mh. 1869.

Descartes, 1. Cartesius. 
Descensus ad in le ro s ( la t .=

Krisztus pokolraszállása). Ezen czím- 
mel adott ki Tischendorf (1. e.) egy 
legendát a pokolraszállásról , mely 
gnostikus alapon 400. körül keletke
zett s a később Nikodémusról (1. e.) 
nevezett evangéliumnak második ré
szét képezi. Rácz

Determinisiiius (lat.), az a 
tan, hogy az ember elhatározásai 
szükségképen valók, a legerősebb in-
#
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ditó ok által megszabottak. Az indító 
okok részben külsők, részben az em
ber saját egyediségéből, jelleméből 
származók. A determinismusnak az 
újabb bölcsészeiben fő képviselői: 
Hobbes, Spinoza, Leibniz, Schopen
hauer. Ellentéte az i n d e t e r m i n i s- 
m us, vagyis azon nézet, hogy az 
ember akarata szabad, tehát nem 
kell szükségképen a legerősebb mo
tívum hatása alatt s annak megfele- 
lőleg választania, s igy két ellentett 
cselekmény közül az egyik ép oly 
lehető, mint a másik Az indetermi 
nismusnak fő képviselője az újabb 
bölcsészeiben Lotze. Locke és Kant 
a szükségképeniséget a szabadsággal 
összeegyeztetni igyekeznek. A deter- 
minismus vallási alakjairól 1. Fata- 
lismus és Praedestinatio. V ö. Schol-
ten : De vrije wil (1859.); Göring:• •
Uber die menschliche Freiheit und 
Zurechnungsfáhigkeit (1876.); Pauer 
Im re: Az eihikai determinismus el
mélete (1889.) és Makkal Domokos 
értekezését (Prot. Tud Szemle 1869. 
és 1871.) A.

De tribus impostoribus
( =  a három ámító ról), egy 16. szá
zadbeli könyv czime, mely e három 
vallásalapítót: Mózest, Jézust és Mo- 
hammedet ámitónak mondja, harczol 
az isteni kijelentés lehetősége ellen, 
állalában megszüntetni iparkodik az 
Isten fogalmát és a pogány Istenek
ről szóló bitregéket párhuzamba helyezi 
az ószövetségi Isten követeléseivel 
(például, hogy Ábrahám a saját fiát 
feláldozzál, úgyszintén az Isten fiának 
a Szentlélek általi fogantatásáról szóló 
újszövetségi elbeszéléssel stb. E mű 
legrégibb nyomatott példányai 1598.- 
ból valók Amit IX. Gergely állított, 
hogy t i. II. Frigyes császár tett 
olyan nyilatkozatot, miszerint Jézus, 
Mózes és Mohamraed mind ámító volt, 
nem bizonyítható be, azonban való
színű, hogy e felfogás II. Frigyes

korából, s lehet, hogy az ő környeze
téből maradt fenn V. ö. Weller: D. 
t i. (II. kiad 1876.).

Deusdedit (szent), pápa(615.— 
618.), napja nov. 8., rövid idei műkö
dését csodákban gazdagnak mondják.

Deutero-Ezsaiii', 1. Ézsaiás; 
Deutero-kanonikus köny

vek, 1. Biblia és Kanonikus könyvek.
D eu tero iio iiiiu iii (görög =  

második törvény, a törvény mása), 
Mózes ötödik könyvének a neve, 
nzon valószínűleg helytelen feltevés
nél fogva, hogy a négy első könyv 
Törvényhozása egyáltalán régibb volna. 
F könyv magva ( V. —XXVI. és 
XXVIII.) kétségkívül azonos a pa
pok által Józsiás uralkodása 18. 
évében megtalálnál (II. Kir. XXII. 
és II. Krón. XXXIV.), amely a cul- 
tus gyökeres reformját idézte elő 
Juda-országban. Minthogy e könyv 
tartalma a király ns nép előtt egé
szen új volt, a felfedezés látszólag 
mindenkit igen meglepett, fejezetei 
pedig egész a Jeremiás korabeli pro- 
fétaság szellemét lehelvén, bizonyára 

I nem sokkal megtalálása előtt (623.— 
620.) szerkesztetek. Szerkesztőinek 
legalább is az u. n. „szövetségkönyva 
(II. Móz. XX. 22.—XXIII. 19., vagy 
XXI. 1 —XXIII. 13.) előttök volt. 
de hogy miféle viszony van a D. és 
a törvénykönyv magva az u. n. papi 
codex között, az a Pentateuch (1. e.) 
kiitiknjának talánya. Rácz

Deutzi Rupert (R. Tuiten- 
sis), benczés apát, jeles exegeta és 
mystikus, mh. 1130. Magyarázato
kat irt több szentirati könyvhöz, így 
p. o. az Énekek énekéhez s a Je
lenések könyvéhez Nevezetes tétele : 
aki nem ismeri a szentirást, nem 
ismeri a keresztyénséget. Műveit ösz- 
szegyüjtötte és kiadta Migne (167 .— 
170 k.). V. ö. Rocholl (1886.),
Müller (1888.) és Doyen (1890.) 
róla írott műveit. R.
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Dévai B iró  Mátyás, kitűnő 
magyar reformátor, szül. 1500 kö
rül Déván. Tanult Budán, honnan
1523. a krakkói egyetemre ment. 
Innen 1526. tért vissza és szerzetes 
lett. 1527. Tömöri Istvánnál udvari 
pap volt Boldogkőváráhan. 1529. 
dccz. 3. a wittenbergi égj etemre irat
kozott be. 1531. tavaszán Budán 
működött s itt irta 52 tételét, melyek
kel már határozottan a reíőnnáczió 
érdekét szolgálta. Még abban az év
ben kassai lelkész lett; itt az úrva
csoráját két szin alatt kezdte kiszol
gáltatni s nemzeti nyelven prédikált. 
Ugyanez évi nov. 6. az egri püspök 
közbenjárására elfogták s előbb Li- 
kava várába, majd Pozsonyba és vé
gül Bécsbe hurczolták, hol az eret
nek-üldöző Fáber János püspök há
romszor hallgatta ki. A harmadik 
(1533. jul. 15.) után börtönéből ki
menekült és Budára vonult, hol csak
hamar szintén bezáratott. 1535. fog
sága megszűnvén, pünköstben már 
Sárvártt volt Nádasdy Tamás udva
rában. A köv. évben külföldre ment 
és nehány hónapig Dietrich Veit (1. e.) 
nürnbergi papnál, nehány hónapig 
Wittenbergben időzött, közben Bá
zelbe is ellátogatván egy műve ki- 
nyomatása végett. 1 537. őszén indult 
vissza s 1538.- 39. Ujszigeten tar
tózkodott. 1539 Perényi Péternek lett 
udvari papja, de már 1540 első 
negyedében megvált tőle és Serédi 
Gáspárhoz ment, ki a szikszói iskola 
vezetésével bízta meg Buzgó műkő 
désével magára vonta az egri püspök 
üldözését, mi 1541. végén mene
külni kényszeríté. Decz. 28. már Wit
tenbergben volt, honnan Melanchthon 
ajánlatára Brandenburgi Györgyhöz 
vonult s ez alkalommal is ellá
togatott Bázelbe. 1543. első felében 
tért vissza hazájába s Miskolczra hi
vatott lelkészül, de a kath. papság 
megakadályozta állomása elfoglald-
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| sában. Ekkor Drágffy Gáspárnál ta
lált oltalmat, 1544. pedig valószínű
leg debreczeni lelkész lett. Mh. 1545. 
első felében. Élete legutolsó éviiben 
a svájczi reformáczió hive volt. Sok 
hányattatása daczára több munkát 
irt, melyek közűi a következők ma
radtak fenn: 1. Disputatio de statu, 
in quo sint beatorum animae post 
hanc vitám ante ultimi judicii diem. 
Bázel, 1537. 2 A tiz parancsolat
nak, a hit ágazatainak, a raíatyánk- 
nak és a hit pecsétinek röviden való 
magyarázatja. (Krakkó, 1543.) 3.
Orthographia Vngarica azaz igaz irás 
módjáról való tudomány. (II. kiad. 
Krakkó, 1549.) Kéziratban is ma
radtak munkái és élénk polémiát 
folytatott a ferenczrendi Szegedi Ger
gellyel. Egy éneke is maradt fenn. 
V ö Révész Im re: D. B. M. élet
rajza és irodalmi művei (1862.) ; 
Engelhardt: Leben des Matthias
D. des Reforraators von Ungarn 
(1861 ); Szilády Áron által Írott 
életrajzát (Iiégi Magyar Költők Tára 
I I ) ;  Tüdős István: D. B. M. (Prot. 
Szemle 1893.)

Dévai ref. egyházmegye,
a vajdahunyadi egyházmegyének oly
kor szintén használt elnevezése.

Devolutiouis ju s  (lat. =
átszállási jog) az egyházi felsőbb hi
vatalnokok azon joga, hogy betölt- 
senek valami egyházi tisztséget, mely 
a voltaképen illetékes betöltőnek a 
mulasztása folytán üresen maradt. 
Az eredetileg csak alsóbb hivatalo
kat illető jog III. Incze óta kiter
jedt a püspöki és érseki hivatalra 
is, és pedig úgy határidő mulasztás, 
mint kánon-ellenes betöltés esetében. 
Magyarországon e jog alól a királyi 
kinevezés alá eső tisztségek ki van
nak véve. A prot. egyházban a pát- 
ronusról a fejedelemre, illetőleg a 
consistoriurara szállhat át a betöl
tés joga.



Devotio domestica (lat =
családi ájtatoskodás), a nyilvános és 
magán jellegű szabad vallásgyakorlat 
hiányában előálló nyilatkozata a val
lásos érzületnek. Az Explanatio Leo- 
poldina a nem articularis helyekre 
nézve a protestánsokat eltiltá a de
votio domesticán túlmenő' minden
nemű vallásgyakorlattól, annyira, hogy 
még a szomszédságnak sem volt sza
bad részt vennie az ilyen szükkörü 
ájtatoskodáson.

De Wette Vilmos Márton 
Leberecht, német ev. theologus. szül.
1780. Ullában Weimar mellett. 1799. 
a jénai egyetemre ment, hol 1805. 
theol. magántanár lett. 1807.-től rend
kívüli, lö09 -tői rendes tanár volt 
Heidelbergben, 1810. pedig hasonló 
minőségben az akkor alapított ber
lini egyetemre hivták meg. Egy le
vele miatt, melyet Kotzebue német 
színműíró orgyilkosának, Sand Károly 
tanulónak az édesanyjához irt, 1819. 
elmozdították állásától. A felaján
lott negyedrész-fizetést visszautasít
ván, szülőföldjére vonult s itt egy 
művében a közvélemény Ítélete alá 
bocsátá ügyét. Általában weimari tar
tózkodása idején is nagyon szorgal
mas irói működést folytatott, mígnem 
1822. Bázelbe hivatván theol. taná
rul, újra tágabb mező nyílt munkás
sága számára. Mh. 1849. jun. 16. 
Nagy tudományu, szabadelvű gondol- 
kozásu theologus volt. kinek művei 
maradandó becsüek. Hírnevét főleg 
„Lehrbuch dér historisch-kritischen 
Einleitung in die Bibéi Altén und 
Neuen Testamentsu ez. műve alapítá 
meg, melynek ószöv. része 1869. a 
a VIII., ujszöv. része pedig 1860. 
a VI. kiadást érte meg. Commentár- 
jai szintén igen népszerűekké váltak. 
Jelesebb munkái még : „Lefirbuch 
dér christlichen Dogmatik “ (III. kiad. 
1831 — 1840.) és „Cbristliche Sitten- 
lehreu (3 k. 1819— 23.) V. ö.

’ . t

Wiega?id (1879.) és Stáhelin (1880.) 
róla Írott monographiáit.

Dézma, a decima (1. e.) szó
nak magyarosított alakja.

Dézsi István, ref. lelkész,
1614. és 1615. Kolozsvártt, 1619. 
Gyulafehérvártt, 1622.' Déván mű
ködött. Innen csakhamar Szászvá
rosra ment s ebben az időben má
solta le az Erdődön tartott két zsi
natnak s az óvárinak a végzéseit, 
melyek egyedül az ő kéziratában 
maradtak fenn. 1629. a Bethlen Ist
ván kívánságára Küküllővárra ment 
lelkésznek, hol 1634. még élt. Mint 
Bethlen Gábornak és Istvánnak ki
válóan kedvelt embere, nagy tekin
télyben állott. Egyike volt ama nyolez 
lelkésznek, kiket az 1620. évi enyedi 
zsinat a Milotai Nyilas István „Spe- 
culum trinitatistt ez. műve megvizs
gálására kiküldött. Munkái: 1. Az 
igaz szent vallásnak az természeti 
okossággal, az mely philosophiának 
is neveztetik, való szép harmóniája. 
Gyulafehérvár, 1619. 2. Halotti be
széd Bethlen Gáborné Károlyi Zsu- 
zsánna felett (Az „Exequiarum Cae- 
remonialium . .. libelli duow ez. gyűj
teményben). U. o. 1624.

Dézsi Lázár György, erdélyi 
ref. püspök, szül. Dézsen. Tanult u.
o., később Nagyenyeden, majd Odera- 
Frankfurtban, hol 1736. szept. 17. 
iratkozott be az egyetemre s még 
1738. nyarán is ott volt. Hazatérve, 
Aranyosrákoson, 1740. Enyeden lett 
pap. 1758. esperesnek, 1765. pedig 
egyházkerületi jegyzőnek választatott 
meg. Ez utóbbi hivatalát 1767. jun. 
a püspökivel váltotta fel. Mh. 1773. 
okt. 25. Nagyenyeden. M unkál 1. 
De libro vitae. Francofurti ^d  Via- 
drum, 1738. 2. Halotti beszéd Bíró 
Anna asszony felett. Kolozsvár. 1753.
3. Halotti beszéd Ketzeli Borbála 
asszony felett. U. o. 1759. 4. Ora- 
tio exequialis super funere Petri Tó

in
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roczkai (Az előbbinek függeléke).
5. A kegyes beszélgetésről Íratott 
oktatás (Osterwald művének fordí
tása). Szeben, 1761. 6. Halotti be
széd Hermányi Dienes József felett. 
(Hór hegye stb.). Kolozsvár, 1763. 
Kéziratban maradt Osterwald a „Papi 
tisztrőltt szóló művének fordítása. 
Gyászverset irt id. Verestói György 
halálakor.

Dézsi Márton, ref. tanár, szül. 
1639. Dézsen. Tanult ott és Sáros
patakon hol 1665. márcz. 19. fő
iskolai senior lett s az volt szep
temberig, amikor külföldre indult s 
nov. 19. iratkozott be a leideni egye
temre, melyen négy évig időzött, 
mint Coccejusnak különösen kedvelt 
tanítványa. Hazatérvén, 1670. Kézdi- 
vásárbelytt lett lelkész, innen azon
ban már a köv. évben Nagyenyedre 
ment theol. tanárnak. Ez állását 
nov. 28. foglalta el s kevés idő alatt 
kedvencze lett az ifjúságnak. Buzgón 
és sikeresen terjesztette a Coccejus 
elveit, melyek miatt alig pár év 
múlva, már 1673. több elvtársával 
együtt a Radnóton összeült zsinat 
elébe idézték. A zsinat mindnyájokat 
eltiltotta tanaik hirdetésétől, de D. 
ezután sem szűnt meg a coccejanis- 
mus szellemében adni elő a theol. 
tudományokat. 1684. — 85. heves vi
tát folytatott e felett Pósaházi Já
nossal. Irodalmi munkálkodása a kö
vetkező, többnyire kéziratban maradt 
műveket eredményezte: 1. De visu. 
Leiden, 1666. 2. Apológia (a rad- 
nóti zsinat elébe terjeszté, kézirata 
elveszett) 1673. -3. Replica (latinul, 
ennek a kézirata is elveszett s szin
tén nem jelent meg nyomtatás
ban) 1684. 4. Summája az Pósa
házi uram Syllabusára való rep- 
licának (Magyarnyelvű kivonata az 
előbbinek, megvan a nagyenyedi colle- 
gium könyvtárában) 1684. Állítólag 
ő a szerzője az Osdolai Kun István

által Kolozsvárit 1677. közrebocsá
tott s azután többször megjelent 
„Hétnapi utitárs“ ez. imakönyvnek 
is. Üdvözlő verset irt az 1684. fe
jedelemmé választott II. Apafi Mi
hályhoz. Elnöklete alatt értekezett 
1681. Enyedi István „De lapsu, pec- 
cato . . .“ Halotti beszédet tartott
1685. okt. 21. a Pápai Páriz Fe- 
rencz első felesége felett, mely azonban 
nem maradt fenn. V. ö. Zoványi Jenő :
A coccejanismus története (1890.).

Dézsi complanatio, — igy
nevezik az 1638. évi erdélyi ország
gyűlésen megállapított amaz egyez
kedést, mely az unitáriusoknak egy
más közti viszálkodása és a szomba
tosoktól való megkülönböztetésöknek 
a szüksége folytán jött létre, mint 
sok részben szabályozója az unitaris- 
mus államjogi helyzetének. Midőn 
ugyanis 1636. az unit. fő-consistorium 
1632. évi határozata értelmében a 
lengyel és szász papok mellőzésével 
a magyar Beke Dánielt választották 
püspökké, az ez által megsértődött 
nemzetiségek, melyeknek élén Ravius 
(Szőrös) Mátyás, a kolozsvári szász 
unitáriusok lelkésze állott, azzal vá
dolták Bekét a fejedeletnnél, hogy 
nem követi az unitáriusok elfogadott 
hitvallását. Rákóczy György aztán, 
tekintettel arra is, hogy a mindinkább 
elharapózó szombatosság voltaképen 
az unit. felekezettől indult ki, el
rendelte, hogy az unitáriusok az or
szággyűlés elé terjesszék hitvallásu
kat. Ezt a Dézsen 1638. jul. tar
tott országgyűlés vette tárgyalás al^ , 
s miután meggyőződött róla, hogy 
a Beke által beterjesztett hitvallás 
megegyezik azzal, mely Báthory Ist
ván idejében lett megállapítva, bé- 
keséget hozott létre a viszálkodó uni
táriusok közt, kik egyhangúlag úgy 
nyilatkoztak a legfontosabb kérdésre, 
a Jézus imádására vonatkozólag, hogy 
Jézus Istennek egyszülött fia s a
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szentirás értelmében Istennek neve
zendő, minélfogva tisztelendő' és imá- 
-dandó is. A D. c. aztán a jövőre 
való tekintettel némely intézkedések 
megtételére utasította az unitáriuso
kat és sok tekintetben megszorította 
addigi szabad mozgásukat.-Mindaz- 
által előnyös volt rájok nézve abban 
a tekintetben, hogy teljesen elkülö
nítették magokat az üldözött szom
batosoktól. V. ö. Szilágyi Sándor: 
Erdélyi országgyül. emlékek X. k. 
és Zsilinszky Mihály: A magyar 
országgyűlések vallásügyi tárgyalásai 
a reformácziótól fogva, II. k.

Dézsi rét’, egyházmegye,
a belsőszolnoki unit. egyházkor (1. e.) 
egyházainak ref. hitre tértével ala
kult újra. Nagy kiterjedésű és sok egy
házzal biró lévén, 1624. kétfelé 
választatott; a továbbra is „dézsiu 
néven szereplő résznek még a 18. 
század közepén 47 anyaegyháza volt, 
de e szám egy század alatt 33-ra s 
az azóta eltelt században 25-re szál
lott, noha ezek közül négyet az 
1821. — 22. évi generális convent a 
nagybányai egyházmegyéből csatolt 
hozzá Ezekben, valamint 50-et meg
haladó leányegyházában stb. mind
össze 9600 ref. lélek van, szétszórva 
Szolnokdoboka-, Kolozs- és Szatmár- 
megyék területén. Legnevezetesebb 
egyháza a dézsi, mely azonban újab
ban püspöki vizsgálat alá került. Az 
egyházmegye és egyházainak törté
netét közölték az erdélyi ref. egyház- 
kerület névtárának 1882. — 83. évi 
folyamai.I . __H l

Diaetai prédikátor, 1. Or
szággyűlési hitszónok.

Diakonissák (gör. diakonis
szák, lat. diaconissae= „szolgálók4*), 
szorosabb értelemben azok a nők, 
kik a nőnemre nézve azok voltak, 
amik a diakónusok az egész gyüle
kezetre nézve, t. i. szegény- és be
tegápolók. Bár maga a név az apos-

toli kor után keletkezett (első cíél- 
zás reá Róm. XVI. 6.), de már I. Tim.
III. 11 . is tett említést a diakónusok nő
segédeiről, sőt Tit. II. 3., I. Tim. V.
9. s köv. egy közszolgálatra szentelt 
özvegyi intézményt ir le. Később az 
özvegyek és „presbytidáku eltűnnek 
a diakonissák mögött, akik a magok 
módja szerint szerveztettek s rájok 
bízatott a női katechuménusok okta- 
tása, a keresztelkedő nők levetkez- 
tetése és felöltöztetése, a betegek 
látogatása, a templomban az asszo
nyokra felügyelés és ezekhez hason
lók. Nyugaton a 9., keleten a 12. 
század óta ezek is ritkán említtet- 
nek, inig végre a nőknek oltári 

.templomszolgálatra alkalmazását a 
kath. egyház teljesen eltiltotta. Ellen
ben az ev. egyházban a d. név egy
házi foglalkozás jelzésére jött forga
lomba, általok ugyanis a kath. ren
deknek, minden előtt az irgalmas 
apáczáknak áldásteljes működését prot. 
talajba igyekeztek átültetni, hogy egy
szersmind a betegek és elhagyottak 
kór- és raenhá/ait megóvják az el- 
világiasodástól és egyházias érzelmű 
tan- és ápoló erőkkel szereljék fe* 
azokat. Az összes diakonissa-intéze
tek példányképe az, amelyet Kaisers- 
werthben a Rajna mellett Fliedner 
Tódor (1. e.) 1836. okt.-ben alapí
tott. E „nővérek" egy félévi próba
idő után öt-öt évre kapnak alkalma
zást; eddig tart a kötelezettség. Min
dig szoros összeköttetésben marad
nak az intézettel, mely állásuk és 
ktildetésök felett intézkedik. Az ere
detileg s főkép betegápolásra hiva
tott intézet működési körébe vonta 
később a, gyermeknevelést, tanítónő- 
képzést, kedélybetegek ápolását és 
bukott nők megmentését is. Sok 
helyen, még Konstantinápolyban, Smyr- 
nában, Alexandriában, Beiruthban és 
Jeruzsálemben is alapíttattak ily kér
és árvaházak. A kaiserswerthi nővé- <
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rek száma 1888.-ban 700-ra rúgott 
206 működési téren. A Kaiserswerth- 
ből kiindult mozgalom folytán 1888. 
Németországon 4041 diakonissa mű
ködött. Diakonissa - házak vannak 
Svájczban, Francziaországban, Hol
landiában, Svédországban, Dániában, 
Norvégiában, Oroszországban, Ausztri
ában, Angliában, Eszakamerikában 
és Magyarországban (Budapesten ref. 
és Pozsonyban ev.), összesen mintegy 
hatvan. Ide sorolhatjuk a devonport! 
és plymouthi irgalmas nővéreket (sis- 
ters of mercy) és az irgalom házát 
Clewerben Windsor mellett. A túl-, 
nyomólag prot. Poroszországban több 
irgalmas nővér van, mint amennyi 
diakonissája van Németország egész 
prot. egyházának; amazok Porosz- 
országban több munkakörrel rendel
keznek, mint az egész világ diako- 
nissái. V. ö. Schcifer: Die weibliche 
Diakonie (1880. 3 k .) ; Schneider
E. W .: Die innere Mission in 
Deutschland (1888.j; Csiky L .: Dia
konissza-ügy (1879.) és Belmissiói 
levelek (Prot. Szemle 1890.); Szabó 
A .: A d.-intézmény tört. (Prot. Egyh. 
és Isk. Lap 1891.) Rácz

Diakónus (gör. =  szolga,
„ dékán “ ) általánosságban minden 
szolga, főleg az egyházi; ezért már 
az újszövetség a püspökök alá ren
delt községi hivatalnokok azon osz
tályát nevezi igy, melynek köteles
ségeit (az istentiszteleten rendtartás, 
az úrvacsora kiosztásánál segédkezés) 
Justinus vértanú Írja le először. Szer
vezésűket Csel. VI. 1 — 6. adja 
elő s ezen alapon kötelességük lett a 
szegények és betegek gondozása, s 
számukat gyülekezetenként rendesen 
hétre szabták. Jogkörük később szé
lesedett ; egyenrangúaknak tekintet
tek az ószövetségi lévitákkal, úgy, 
amint a presbyterek a papokkal, a 
püspök a főpappal. így a kath. egy
házban a diakonátus a harmadik or-

do-t képezi (L. Püspök). A luth 
egyházban d. („segéd") a segéd lel
késznek, avagy a gyülekezet második 
vagy harmadik lelkészének a czime. A 
ref. egyház a diakonusi hivatalt az 
egyházszervezet (szükséges alkatrészé
nek tekinti és igy annak eredeti 
értelméhez közeledik. Újabban ezt a 
nevet az ev. egyházi szegényápolás
nak azon sajátos formájára alkal
mazzák, amely a belmisszió szolgálatá
ban áll. Diakon atus =  diakonusi hi
vatal; d i akonuskod ni =  diakónus 
gyanánt működni, főleg az oltárí szolgá
latot teljesíteni. D i a k o n  i ka  az a 
theol. tudomány, amely a belmisszió e l-. 
méletével és történetével foglalkozik. 
V. ö. Haich : The organization of 
the early christian churches (III kiad.
1888.); Lechler: Das apostolische 
und nachapostolische Zeitalter (III. 
kiad. 1885.); Csiky: Belmissziói le
velek (Prot. Szemle 1890.J. Rácz

Diakovári róm. kath. püs
pökség (A) a boszniainak és sze- 
réminek egyesítéséből 1773. állott elő.

Dianiska András, ev. lelkész, 
szül. 1840. aug. 9. Batizfalván. A 
gimnáziumot Lőcsén, Rozsnyón és 
Késmárkon, a theologiát Eperjesen 
végezte. 1862. külföldre ment s Ros
tockban, Erlangenben s Bécsben gya
rapította ismereteit. Két év múlva 
hazajővén, először szülőhelyén, 1879.- 
től Zágrábban volt lelkész, hol egy
szersmind az egyetemen előadta a 
magyar nyelvet. 1882. lőcsei lelkész 
lett s azóta ott működik, kiváló te
vékenységet fejtve ki belmissziói in
tézmények érdekében. 1888. a ma
gyarországi ev. egyház gyámintéze
tének tiszai egyházkerületi elnökévé 

•választatott. Egyházi és iskolai tár
gyú számos czikke 1860.-tól hazai és 
németországi különféle, többnyire né
met nyelvű közlönyökben jelent meg. 
Külön füzetekben egyházi és gyám
intézeti jelentéseken kivűl köv. mun
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kái vannak kiadva: 1. Gyámintézeti 
beszéd (Tótul) Budapest. 1878. 2. 
Gastpredigl. Agram, 1878. 3. Ab- 
schiedspredigt U. o. 1882. 4. An- 
trittspredigt. Leutschau, 1882. 5. Né
hai Okolicsónyi Zsedényi Kálmán em
léke. U. o. 1882. 6. Zűr Erinnerung 
an die Lutherfeier in Leutschau. U. o.
1883. 7. Die Arbeit des Gustav 
Adolf Vereins und die Tkatigkeit dér 
Frauen auf diesem Gebiete. Késmárk,
1884. Kéziratban németül és magya
rul készen van a „Lőcsei ág. ev. 
egyház és lyceumának története.

Diario líom a no czim alatt 
jelen meg évenként pápai jóváhagyás 
mellett a római templomokra s kápol
nákra vonatkozó azon irat, mely meg
állapítja napokra, hetekre, hónapokra 
s egész esztendó're az istentiszte
leteket s szertartásokat. Benne van 
rendesen a böjtökre szóló intézkedés 
is, valamint az egyházi időszámítás és 
a nap keltének, nyugvásának s a nap-és 
hold fogyatkozásának ideje stb. T.

Diaspora (gör. =  szórvány), 
a száműzetés után a régen ismert 
földnek először keleti, majd nyugati 
(Ján. VII 35.) részén is elszórva 
élő zsidóknak, később a pogányok 
közt élő keresztyéneknek (Jak. I. 1.,
I. Pét. I. 1.) a jelzésére szolgáló 
kifejezés, melyet a testvérgyülekezet 
(1. e.)^az anyaegyházon kívül lakó 
tagjainak jelzésére használt. A prot. 
egyházban jelenleg többnyire a kath. 
lakosság közé beékelt s elkülönítve 
álló egyházakat, néhol pedig, mint 
például Magyarországon, egyes cse
kély népességű és semmi egyházi föl
szereléssel, sőt az egyház jellegével 
is alig biró gyülekezetei jelent.

Diaz Juan, spanyol vértanú a 
reformáczió idejéből. [Szül. Cuengá- 
ban, Castiliában. Tanult Párisban, 
hol 1540. a Luther s Kálvin iratai
nak olvasása után ev. lett. 1546. 
elkísérte Bucert a regensburgi érte

kezletre, ahonnan a Duna mellett levő 
Neuburgba ment, hol fivére, Alfonz, 
ki Rómában a rota mellett volt, föl
kereste, hogy visszatérítse a kath. 
hitre. Mikor nem sikerült visszaté
résre bírni, saját szolgájával ölette 
meg. A rajongás azt hitette el vele, 
hogy jobb ha meghal testvére, sem
mint protestáns legyen. Alfonzot el
fogták aztán Innsbruckban, de a pápa, 
mint papot, kivette a világi törvény
szék kezeiből, sőt nem is büntette 
meg. V. Károly környezete jóváhagyta 
ezt a gyilkosságot. Diaz J. a szerzője 
a „Christianae religionis summa-1 ez. 
iratnak, melyet 1865. íorditottak 
le spanyol nyelvié. V. ö. : Üenarclé 
Cl.: História vera de morte Jo. 
Diazii (1546.); Böhmer E .: Bib- 
liotheca Wiffeniana: Spanish Refor- 
mers (1. k. 1874.). T.

Dicséretek, Istent dicsőítő
vallásos énekek a magyar ref egyház 
jelenleg használt templomi énekes
könyveiben, melyek két részre, u. m. 
dicséretekre és zsoltárokra vannak 
felosztva. A dicséretek közt a ma
gyarországi négy kerület énekes köny
vében 238, az erdélyiben 244 ének 
van ; az utóbbiak azonban a teme
tési énekeket is magokban foglalják.

Dicsértessék a Jézus
Krisztus/Ez a római kath. hívek 
legáltalánosabb köszönési módja, mely
re a válasz ez: „mindörökké". Mig 
V. Sixtus pápa annak, ki e szavak
kal köszönt, csak ötvennapos bűn
bocsánatot adóit, addig VIII. Bene
dek 1728. a tisztítótűztől való két
száznapos szabadulást ígért az igy 
köszönőknek. Sőt azoknak, kik halá
los ágyokon köszönnek igy, 2000 
évre szóló bocsánatot is Ígérnek. A 
salzburgi vidéken a kártyások s kor
helyek is ezzel a köszönéssel gondol
ták magoknak megnyerhetni a bocsá
natot, s minthogy a protestánsok pedig 
ellene voltak e köszönésmódnak,



a salzburgi érsek, Firmiau Antal Li- 
pót 1729. kemény rendszabályokat 
adott ki ellenük, mintha ezzel a 
protestánsok a kath. egyházat sér
tették volna meg. T.

Dicsfény (latinul aureola, gló
ria, nimbus), a pogány istenségek
nek, később a császároknak a fejét 
is körülövező, sugarakból álló fény- 
koszorú, melyet közönségesen a köl
tők által az isteneknek tulajdonított 
légies megjelenés külső jeléül kép
zeltek. Körülbelül a 4. század óta a 
keresztyénségben is divik e szokás. 
Eleinte csak Krisztus, azután Mária 
és az angyalok, majd az apostolok és 
evangélisták, valamint symbolikus ál
lataik, végül és pedig csak a 7. szá
zadban az összes szentek is megkap
ták a dicsfényt, melynek külső alakjai 
is különbözők.

Dicsöfi József, ref. lelkész, 
szül. 1859. jul. 6. Balmazújvároson. 
A gimnáziumot és theol. tanfolyamot 
Debreczenben 1881. végezte. Azután 
egy évig gimn. segédtanár, egy évig 
főisk. senior volt. 1883. őszén kül
földre ment s Lipcsében és Marburg- 
ban tanulmányozta a theologiát és 
segédtudományait. Két év múlva ha- 
zajvőe, Debreczen be ment segédlel
késznek, hol 1887. theol. tanárrá vá
lasztatott a bibliai tudományok tan
székére. 1890. u. o. lelkész lett. 
Kiváló képzettségének eddigelé is szá
mos' jelét adta. Állandóan munka
társa a Debreczeni Prot. Lapnak. Je
lentékenyebb, nagy részben önállóan 
megjelent dolgozatai; 1. Debora éne
ke (Debr. Prot. Lap. 1885.) 2. Sul- 
lamith. Debreczen, 1886 3. Egye
dül hit által. U. o. 1887. 4. A synop- 
tikus evangéliumok kritikája és apo
lógiája. (Debreczeni akadémia értesi- 
tője 1888.) 5. A tékozló. Debreczen,
1888. 6. Testvéretek vagyok. (Be
köszöntő prédikáczió). U. o. 1890.
7. Evangéliumi elmélkedések. U. o.

2 7 8

1893. Egyik szerkesztője volt a Hit
tanszaki Önképző Társulat Közlönye 
1880 — 81. évi folyamának. A most 
folyó biblia-revisióbau Ezsaiás, Esd- 
rás és Nehemiás könyveinek fordí
tásával vett részt.

Dicsősége Istennek (lat. Ma- 
jestas s. glória Dei interna, gör. Doxa), 
bibliai nyelven Istennek megjelenési 
formája, azaz az a ragyogó lény. mely 
őshéber képzet szerint őt körülfogja. 
A dogmatika nyelvén Istennek kizá
rólagos hatalma a természeti és szel
lemi világ felett Rácz

DidymuN (Vak), egyh. atya. 
az alexandriai katecheta-iskola utolsó 
fényes alakja ki annak 50 évig ál
lott élén, szül. 308. körűi, mh. 395. 
Korai megvakulása daczára kora lég 
tudósabbjai közé tartozott Az ariust 
vitában az orthodoxia pártján állott, 
ami azonban nem akadályozhatta meg. 
hogy az 5., 6. és 7. egyetemes zsi
nat kiátkozza, mint origenistát, ki a lel
kek praeexistentiájáról szóló tannak 
hive, a pokolbeli büntetések örökké
valóságáról szólónak pedig ellenzője^ 
volt. Ugyanez okozta, hogy iratai az 
egyházban nem tettek szert tekin
télyre s közűlök a legkiválóbbakat 
csak Mingarelli (1764.) és Lücke 
(„Quaestiones ac vindiciae Didymia- 
naeu ez. művében 1829.— 32.) hoz
ták napvilágra.

DidynuiS Gábor, szász refor
mátor, szül. 1487. Csehországban, 
tanult Prágában és Wittenbergben. 
1502. az Ágoston-rendbe lépett, 1512. 
magister. 1513 áldozár lett. Egyike 
volt Luther legkorábbi követőinek, 
ki mig amaz Wartburgban időzött* 
mind szorosabban fűződött Karlstadt- 
hoz. Mindamellett Luther ajánlatára 
lett altenburgi lelkész, honnan már 
1523 Torgauba ment. A lipcsei in- 
terim visszautasítása miatt 1549. le
tétetett s mint magánzó szűkös viszo
nyok közt 1558. halt meg. V. a.

/



Iem e  : Versuch einer sufficienten 
Nachricht von des G. D. fatalem Lé
ben (1737).

Dieckhoft Ágoston Vilmos, 
orthodox német luth. theologus, szül. 
1823. febr. 5. Göttingában, hol a 
theologiát is tanulta s 1847-től re- 
petens, 1850.-tól magántanár, 1854.- 
től pedig rendkivűli tanár volt a 
theol. fakultáson 1860. rostocki theol. 
tanárul hivatott s azóta ott működik 
Számos egyháztört. művet irt s több 
egyházpolitikai jellegüt a polgári há
zasságról.

Dieffenbach György Keresz- 
tély. német luth. theologus és dal
költő, szül. 1822. decz. 4. Schlitz- 
ben (Hessen). A theologiát Giessen- 
ben tanulta. 1845. kezdett egyházi 
hivatalban működni. Több helyen lel- 
készkedett, mig 1855. szülővárosában 
kapott állomást s itt 1873. első pap 
lett. Nemcsak a legtermékenyebb, de 
vallásos mélységben a legkitűnőbb 
ifjúsági irók egyike, kinek igen sok 
építő jellegű és más, a lelkipásztori 
működés körébe vágó jeles műve 
is van.

Dies irae, dies illa (lat ),
kezdő szavairól igy neveztetik egy 
az utolsó Ítéletről szóló hymnus, mely 
Zofoniás I. 1 4 — 18. versének a vul- 
gata szerinti latin fordításán alapul. 
A 13. századból származik s megle
hetősen biztos felvétel szerint a ferencz-
rendi Celanói Tamás a szerzője.

Dies stationum, 1. Bojt.
Diest (Van) Henrik, holland 

theologus. 1627.-től harderwijki, 
1640.-től deventeri theol. tanár volt. 
Mh. 1673. Művei közűi legkiválóbb 
a „De ratione studii theologici“ (1634.)

V Írott, továbbá több kötetnyi egy
házi beszéde, melyek közűi a Praxeos 
Sacrae Specimen cziműnek egy kia
dása 1653. Váradon is megjelent 
Magyarra le van fordítva a „Dávid 
parittyájau, még pedig három Ízben,

u. m. Szoboszlai Miklós (1648.), 
Uzoni Balázs (1658.) és Udvarhelyi 
Péter (1661.) által; nemkülönben az 
általa német eredetiből hollandra for
dított „Lelki fegyver^ ez. imakönyv 
is. Diószegi Kis István (1. e.) által.

Dietrich Veit (Vitus Tlieo- 
dorus), kiváló követője a reformá- 
cziónak, szül. 1506 Nürnbergben.
1523. a wittenbergi egyetem hallga
tója lett'. 1527 -tői Luther mellett 
segédkezeti, 1536.-tól a nürnbergi 
Sebaldus-templom papja volt. Mh. 
1549. raárcz. 22. Részt vett korá
nak valamennyi nevezetesebb hit
vitájában s Nürnberg város és vi
déke részére 1543. az első agen- 
dát ő adta ki. Nagy érdemet szer
zett a reformáczió elveinek terjesz
tésében is, amennyiben kinyomatta 
Luther építő és bibliamagyarázó ira
tait, melyeknek egy részét németre 
forditá. Jó barátja volt Dévai Biró 
Mátyásnak, kinek Faber püspök elébe 
terjesztett articulusait 1537. elő
szóval ellátva adta ki. V. ö. Engel- 
hardt értekezését ( „Zeitschrift für 
kirchl. Wissenschaft und kirchliches 
Lebenw 1880. — 81.).

Dietrich (Meheimi), 1. Nie- 
heimi Dietrich

Dignitas (lat. =  méltóság), 
valamely valóságos törvénykezési jog
gal felruházott egyh. hivatal. Erede
tileg csak a püspöki, érseki, patri- 
archai és pápai méltóság tekintetett 
dignitasnak (dignitates pontiíicales). 
Részint előjogok folytán, részint a 
szokásnál fogva azonban a biborno- 
kok, pápai legátusok, apátok s a 
barát- és lovagrendek főnökei is 
dignitassal bírók közé számíttatnak 
(dignitates majores); végül dignitas
nak neveztetik még a káptalanok pré
postjának vagy dékánjának a hivatala.

Dillmann Keresztély Frigyes 
Ágosíon, német ev. theologus és ori
entalista, szül. 1823. ápr. 25. Iliin-



genbeD. A theologiát 1840. — 45. 
Tübingában tanulta, hol a keleti nyel
vekkel is foglalkozott. Miután egy 
évig segédlelkész volt, 1846.—48. 
Párisban, Londonban és Oxfordban 
folytatta tanulmányait Ekkor tlieol. 
repetens, 1852. licentiatus, 1853. a 
keleti nyelvek rk. tanára lett Tübin
gában. Mint ilyen 1854. Kielbe ment, 
hói 1860. rendes tanári állást nyert.
1864. giesseni, 1869. berlini theol. 
tanár lett. A keleti, főleg a bibliai 
nyelvek körébe vágó számos műve 
kiváló hirnevet szerzett neki. Com- 
mentart is irt több ószöv. könyvhöz.

DimissioraD* (lat., „literae 
dimissioralesw is), a kath. egyházban 
a püspöktől raegyéjebeliek részére ki
adott elbocsátó levél a tonsurának 
vagy a felszentelésnek egy más püs
pöktől való elfogadására. Az ev. egy
házban a lelkészek azoknak szoktak 
dimissioralét adni, akik más egyházba 
akarnak lépni, vagy pedig egy más 
lelkészszel akarnak valami tünetiét 
végeztetni.

Dinanti Dávid, a középkori 
pantheismus hive. Párisi tanári mű
ködése a 13. század elejére esett. 
Már nem létező „Quaternik‘ ez. mű
vében azt fejtegette, hogy az anyag 
és az Isten nem különböznek egy
mástól. mivel két absolut nem kép
zelhető E tanát egy párisi zsinat 
1209. kárhoztatá. V. ö. Jundt: His- 
toire du Pantheisme populaire (1875.).

Dinter Gusztáv Frigyes, híres 
németkatecheta.szül. 1760 Hornéban. 
1787 -tői helyettes lelkész volt Kitz- 
scherben, 1790. u. o. rendes lelkész, 
1797. a drezdai tanitóképezde igaz
gatója, 1807. a Borna melletti Gör- 
nitz papja lett, 1816. pedig Königs- 
bergbe tétetett át. mint consistoriumi 
és iskolai tanácsos. Itt egyúttal rend
kívüli tanára is volt 1822.-től a theo- 
logiának. Mh. 1831. Nagyhírű mes
tere volt az u. n. szokratizáló kate-

chetai rendszernek, amelylyel a nép
iskolákat különösen a vallásokta
tásban sokáig egész rationalis szel
lemmel uralta. Erre szolgáltak követ
kező művei: Schullehrerbibel (az ószö
vetség II. kiad. 5 k. 1833. — 37 , az 
újszövetség IV. kiad 4 k. 1841, — 43. 
jelent meg) ; Unterredungen über die 
Hauptstücke des luth. Katechismus 
(uj kiad. 1831 —33. 13 k.) és más 
egyéb dolgozatai, mint tankönyvek. 
Összes műveit Wilhelm adta ki] 1840. —
1851. 4 részben 42 k. Önéletrajzát 
felvilágosításokkal s jegyzetekkel 1879. 
adta ki Niedergesasz.

Diocletianus, 1. Keresztyé- 
nek^üldöztetése.

Diodati János, svájezi ref. the- 
ologus, szül. 1576. Genfben, hol 1597. 
a hébernyelv tanára, 1608. lelkész, 
a köv. évben theol. tanár lett. Olasz
országban siker nélkül igyekezett ter
jeszteni a reformácziót. 1614.Nimes- 
be, 1617. újra Genfbe ment, honnan 
a dordrechti zsinatra követül külde
tett. Mh. 1649. A bibliát olaszra és 
francziára fordította. Több más mun
kát is irt.

Diodoms, az antiochiai is
kola követője, először presbyter volt
szülővárosában, Antiochiában. 378* *

pedig püspök lett Tarsusban, hol 394. 
körül mh., mint az odavaló ortho- 
doxia közbecsülésben részesült vezére. 
Később benne iparkodtak fölfedezni 
a nestorianismus kezdeményezőjét, arai 
aztán művei megsemmisülését vonta 
maga után.

Dioecesis, 1. Püspökség. 
Diognetushoz Írott levél,

egy görög apológiája a keresztyén- 
ségnek, melyet a hagyomány tévesen 
tulajdonít Justinus martyrnak s amely 
valószínűleg nem sokkal ennek ideje 
után, újabb nézet szerint kétségen 
kivűl csak a 3. vagy 4 században 
Íratott. E névtelen dolgozat keletke
zési idejének meghatározását nehézzé
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teszi részint az az önállóság, melyet 
a korabeli keresztyén felfogással szem
ben tanúsít, részint ama viszonynak, 
melyben a keresztyénség a pogány
sághoz és zsidósághoz áll, feltűnően 
tiszta felfogása részint pedig az az 
emelkedett idealismus, melylyel a ke- 
resztyénséget a maga belső gazdagsága 
és erkölcsi czéljai szerint megítéli. Mig 
Dráseke (1881.) a stoikus bölcsészt, 
Diognetust tartja a czimzettuek : addig 
Kihn (1882.) a ..Zeustől származott 
(=DiogDetos) Hadriánus császárban 
véli azt feltalálni. V. ö. műveiket. 

Dionysius, 1. Dénes. 
Dioskurus (Alexandriai), 1 

Alexandriai Dioskurus.
Dioskurus (ellenpápa), kit 

egy  ̂ a római papság és tanács kebe
lében alakult nagy párt 530. II. fío- 
nifáczczal szemben választott meg, 
de aki már 28 nap múlva mh.

Diószegi Kis István, theol. 
doktor, ref. püspök, szül. 1 635. 
körül Bihar-Diószegen. Tanult szülő
helyén és Nagyváradon, honnan 1657. 
Berettyóújfaluba ment rektornak. 
1660. — 63. Debreczenben tartózko
dott. mint a ref. egyház kántora és 
Dobozi István főbíró unokáinak ta
nítója. 1663. okt. 31. iratkozott be 
a franekeri egyetemre, hol 1665. jul. 
27. doktorrá avatták. Hazatérvén, 
1666. debreczeni tanár, 1668. jun. 
diószegi lelkész. 1677. az érmelléki 
egyházmegye esperese, 1689. a ti
szántúli egyházkerület főjegyzője, 
1693. okt. 2. ugyanannak püspöke 
lettr. \ih 1698. jun 22 Főleg iro
dalmi munkálkodásával szerzett érde
meket. Művei: 1. De paschate. Fra- 
nequerae, 1664 2 Lux in tenebris. 
Brigge, 1665. 3. Lelki fegyver (Van 
Diest Henrik által németről hollandra 
átültetett imádságok fordítása) H n. 
1666. (Számtalan újabb kiadása van, 
melyek közül az utolsó 1851.-ből 
való.) 4. Kiosztatott talentom (Pré-
I  -)

dikácziók) Debreczen, 1679. 5. A 
sz Generális Gyűlésbe tett némely 
Deliberatumok és azok felől való 
tanítás. U. o. 1682. Igen sok prédi- 
kácziója kéziratban maradt.

Diószegi Kis János, ref. lel
kész. valószínűleg unokája az előb
binek. szül. 1705. körűi Bihar-Dió
szegen. Tanult Marosvásárhelytt és 
Marburgban, hol 1730. lépett az egye
tem hallgatóinak sorába. Innen visz- 
szatérve. először udvari pap lett Hé
vizén ; 1 735. nov. 15. Sárospatakra, 
1752. Ónodra, azután Sajó-Ecsegre 
ment lelkésznek. E hivataláról később 
lemondván, ErdŐbényére vonult, hol 
1782. halt meg. Munkái : 1. De ple- 
rophoria. Marburg. 1731. 2. Hugó 
Grotiusnak a kér. vallás igazságáról 
írott könyvei (A hetedik könyvet maga 
irta) Marburg, 1742. (A svéd király 
költségén jelent meg. 3. Halotti be
széd Szathmári Mihály felett 1744 
(Isten háza stb.) Kolozsvár, 1748.

Diószegi Sámuel, ref. lelkész, 
szül 1761. jan. Debreczenben, ahol 
tanult is. 1783. primarius lett a fő
iskolában, 1784. — 87. hajdúböször
ményi rektor volt. 1787. Kecskemétre 
ment ideiglenes tanárnak, félév múlva 
pedig a göttingai egyetemre iratkozott 
be Hazatérvén. 1789. Hajdúnánásra, 
1793. Hajdúböszörménybe, 1803. 
Debreczenbe választották lelkészül. 
Itt i 806. egyházmegyei jegyző, 1809. 
esperes és u/yanez évben egyházke
rületi főjegyző lett. Mh. 1813. aug.
2 Érdemei a növénytan terén hal
hatatlanok, de egyházirodalmi műkö
dése is figyelemre méltó, vlűvei e 
téren: Erkölcsi tanítások ( I .—II. k.) 
Debreczen, 1808. — és ama prédi- 
kácziói, melyeket a szatmári templom 
felavatásán. Szombatin István felett 
és beköszöntőül tartott, továbbá egy 
pár éneke, melyek az énekeskönyvbe 
is felvétettek Temetésén Némethi Ist
ván és Tatai Sándor beszéltek.
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II
Leopoldinum diploma.

Dippel János Konrád. eleinte 
orthodox, azután pietista. végre ra- 
tionalista theologus. alchimista s che- 
mikus. szül. 1673 Darmstadt vidé
kén. A iheologiát Giessenben tanulta, 
ahol a pietismus ellen foglalt állást; 
később Strasburgba ment, ahol, mi
után a theol. fakultás visszautassá, 
a csillagászat és cliiromantia (kézjós
lás) köréből tartott előadásokat, míg
nem adóságai következtében mene
külnie kellett a városból s Darm- 
stadtban a Spener ügyének lett hive. 
1698. „Christianus Democritus** ál
névvel „Papismus protestantium va- 
pulanstt ez. művet adott ki, melyben 
vitát kezdett az orthodoxia és pietis
mus közös tanai fölött, arainők a 
Krisztus helyettes halála, s a hit által 
való megigazulás. Miután egy mezei 
jószágon Darmstadt közelében arany
készítéssel kísérletezett, átment Ber
linbe, ahol meg a bölcseség kövét 
próbálta volna föltalálni. Ugyanitt 
támadó iratot tett közzé a svéd- 
pomeiániai superintendens, Mayer el- ; 
len, s ezért börtönbe került, melyből 
kiszabadulva, Amsterdamba ment, hol 
orvosi gyakorlatot folytatott. Innen 
1714 Altonába költözött, ahol a dán 
kormányzati ügyekbe keveredése kö
vetkeztében hét évig tartó fogságra 
Ítéltetett. 1726. kiszabadúlván a fog
ságból, Svédországba ment, de ezt is 
el kellett hagynia 1727., mert tárna-' 
dúst intézett az orthodoxia ellen. 
Végre a wittgensteini várban, Berle- 
burgban nyert menhelyet, amely akkor 
menedékhely volt minden rajongó 
számára. Itt szakított a pietismussal 
és csatlakozott ..az Isten leikéből való
ban ujjászülotteknek az egész világ
ban szétszórt gyülekezetük hitéhez44. 
Mh. 1734. a wittgensteini várban. 
V. ö. liauer B r.: Dér Einfluss dér 
engl. Quákertums auf die deutsche Cul-

tur (1878 ); Bender: J. K. D., dér 
Freigeistaus dem Pietismus (1882.). T. 

Diptycha ecclesiasticaegy-
jelentésű némileg a raatriculae eccle- 
siasticae kifejezéssel s azt az írott 
táblázatot jelenti, amelyben két-három 
lapon a régi egyházban a 3 szá
zadtól fogva mint nyilvános táblá
kon fel voltak jegyezve azoknak a 
nevei, kik az urvacsorai kenyeret és 
bort ajándékozták, valamint a püs
pökök. szentek, vértanuk, hitvallók 
s egyházi jóltevők stb. nevei is ab
ban voltak fölirva. A d. e. rendesen 
két részből állott, t. i. az élők 
és halottak diptychonjából. Amaz 
volt az „élők könyve", emebbe a 
nevek csak az egyének halála után 
írattak, mint az u n. „halottak 
könyvéibe. A diptyehonba jegyzett 
neveket az-istentiszteletek'n felolvas
ták s az imádságba belefoglalták. 
Akinek a nevét ebből kitörülték, az 
egyenlő volt az eretnekség bűnében 
való leledzéssel, hitehagyottsággal s 
más ilyen bűnnel, mint melyeknek méltó 
büntetése az egyházból váló kizárás 
volt. Szertartási használatuk a nyugati 
egyházban a 12. század óta kiment 
divatból, ellenben még ma is hasz
nálják a keleti egyházban. T.

Disciplina (egyházi), 1. Egy
házi fegyelem.

Disciplina arcani, 1. Ar-
cani disciplina.

Dispensatio (lat.), felmen
tés valami kötelezettségtől, mit bi
zonyos alkalommal az egyházi tör
vények szerint teljesítni kellene. Ki
adásának jpga eleinte a püspököket 
illette, de III. Incze óta a pápának 
van fenlartva, aki azonban részben a 
püspököknek szokta azt átengedni. A 
d különféle esetekre vonatkozik, föl
ment a coelibatus az irregularitás, 
a comulatio tilalma, házassági aka
dályok, a bőju és zárdái fogadalmak 
alól. A tridenti zsinat határozata
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szerint ingyen és beható vizsgálat 
után adandó ki. Luther élesen kikelt 
ellene s a prot. egyházban csak is a 
kihirdetésre s az özvegynek gyászév 
alatti újra házasodására és külön
böző házassági akadályokra szorítko
zik. Osztogatásának joga a fejede
lemé. illetőleg az ennek megbízásából 
működő" consistoriumoké és espereseké, 
illetőleg püspököké. A magyarországi 
prot. egyház gyakorlata szerint a há
zassági akadályok alóli fölmentést az 
államhatalom, a kihirdetés alólit pe
dig a törvényhatóságok első hivatal
nokai, illetőleg Erdélyben a püspö
kök s helyettök többnyire az espe
resek gyakorolják. V. ö. Brandhuber : 
Ueber Dispensation und Dispensations- 
recht nacli kath. Kirchenrecht(1888.)

Disputatio (lat. =  vitatko
zás), tudományos kérdések feletti szó- 
harcz, melyet főleg a különböző val
lásos irányok hívei s kivált a 16. 
században nyilvánosan folytattak egy
mással. Magyarországon a prot. egy
házmegyei és kerületi gyűlések alkal
mával a régebbi időkben rendesen 

~ tartattak disputatiók egyes vitás theol. 
tételek felett. A külföldi egyeteme
ken és a magyar prot. egyház főis
koláin szintén szokásban volt a leg
újabb időkig disputatiók tartása, 
amelyekre az egyik fél többnyire ki 
dolgozott értekezéssel állván elő. az 
ki is nyomatott. Doktori és licenti- 
atusi cziraért néhol még most is kell 
disputatióra állani.

Disseilterek (lat. eredetű an
gol szó, voltaképen — máskénthivők), 
régebben nonconformisták Angliában, 
vagyis tágabb értelemben, akik nem 
tartoznak az állami egyházhoz, tehát 
a katholikusok is, szűkebb érte
lemben azonban csak ama prot. szek- 

. ták, melyek amattól elszakadtak, igy
p. o. a presbyterianusok, independen- 
sek, metodisták baptisták, quake- 
rek, irvingianusok és unitáriusok. A

Stuartok alatt sokat szenvedtek, mig 
csak az 1689. évi türelmi törvény 
legalább némileg kedvezőbb helyzetet 
nem teremtett számukra. Csak a leg
újabb idő terjesztette ki egyh. jo
gaikat s 1836 lettek polgárilag 
egyenlőkké az állami egyház tagjai- 

* val. 1868. megszűnt az az adózásuk 
is, melyre előbb a püspöki egyház 
papjai részére kötelezve voltak; 1871. 
pedig az oxfordi és cambridgei egye
temeken az anglikán hallgatókéval 
egyenlő jogok biztosíttattak számukra. 
(L. Anglikán egyház.)

Dissidensek (lat. =  elsza
kadok), a lengyel nem-katholikusok, 
vagyis a lutheránusok, reformátusok, 
görögök és örmények, de az ana
baptisták, socinianusok és quákerek 
kizárásával. A varsói 1573. évi con- 
foederatio okmányaiban mindkét fő 
felekezet, azaz a kath. és ev. eurv- 
iránt dissidente9 (in religione) néven 
van említve, mint amelyek ekkor 
kölcsönösen türelmet Ígértek egy
másnak; 1632. óta azonban csak 
az utóbbinak a hívei mondatnak dis- 
sidenseknek A lutheránusok, refor
mátusok és cse i testvérek a sendo-•
miri egyezségben 1570. közös hit
vallást állapítottak meg, mely oly 
tág körben mozgott, hogy mind a 
három felekezet eszmemenetének meg
felelhetett. Noha ezzel a teljes hit
egység nem jött létre, amennyiben 
főleg a lutheránusok nem igen vol
tak megelégedve az ezen hitvallásban 
kifejezésre jutott urvaesora-taunal; 
ettőlfogva e felekezetek a katoliku
sokkal szemben mégis egy, és pedig 
politikai czélokra is egyesült egyhá
zat képeztek, melynek hívei a k a to 
likusokéval teljesen egyenlő polgári 
jogokat élveztek. Azonban lassan
ként legfontosabb jogaik el lettek 
véve, igy 1717. az uj templomok 
építésének joga, 1733. és 1736. a 
tartományi követségben való ülésnek
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és állami hivatalok viselésének joga; 
sőt az 1724. évi tliorni vérfürdő be- 
bizonyítá, hogy a katholikusok részé
ről minden rosszra el lehetnek ké
szülve. Midőn 1764 még birtok
szerzési joguktól is megfosztani ipar
kodtak őket, panaszaikat, különösen 
Oroszország támogatásával kecseg
tetve, 1766. az országgyűlés elé vit
ték. 1767. csakugyan betörtek Len
gyelországba az oroszok, ami aztán 
1772 az ország első felosztását vonta 
maga után. 1775 vissza is nyerték 
a dissidensek összes korábbi jo
gaikat, s csupán a miniszteri és se- 
natori állás maradt elzárva előlök. 
Ez évben egyházok fennállását biz- 
tosítandók, egyh. törvénykönyv léte
sítését vették munkába, . ami ugyan 
mihamar elkészült, de csak hosszas 
küzdelem után 1780. lett elfogadva. 
E törvénykönyvnek a budai zsinat 
kánonaira nem csekély befolyása volt. 
V. ö. A oniecki: Gesch. dér Refor- 
mation in Polen (1872.); Révész 
Kálmán: A lengyel dissidens kánonok 
története (1887.) -  Általában azok 
az egyének neveztetnek dissidensek- 
nek, akik nem tartoznak az állami 
egyházhoz, vagy legalább is a bevett 
felekezetekhez; Németországban pél 
dául, akik a kath., luth. és ref. 
vallásnak egyikéhez ,sem tartoznak. 
Mindazáltal az ilyeneknek is joguk 
van szabad és nyilvános vallásgya
korlathoz.

Diurnale (lat.), a kath. pa
pok mindennapi iraakönyve.

D iv o rtiu m  (lat.) =  házas
sági elválás (1. e.).

Dobokai ref. egyházme
gye, a mai széki egyházmegyének 
(1. e.) régi elnevezése.

Dobos János, ref. lelkész, szül. 
1804. ápr. 14. Óbudán. Tanult Kecs
keméten (1816 tói) és Debreczenben 
(1819-től). 1826. lovasberényi rek
tor lettj. Három év múlva lelkészi

vizsgálatot tevén, 1831 Óbudára,
1845. Péczelre választották lelkész
nek. Az 1847.—48. országgyűlés al
kalmával országgyűlési hitszónok volt.
1852. Tótfaluba. 1854. Czeglédre 
ment papnak. Itt egyházmegyei és 
egyházkerületi tanácsbiró, 1860. pe
dig egyházkerületi főjegyző lett. Ez 
állásáról 1882. lemondott. Részt vett 
a debreczeni zsinaton, hol nem min- 
den felszólalása nyert tetszést. Mh. 
1887. febr 3. A prot. uniónak, a 
pesti prut. főiskola létesítésének egyik 
buzgó harczosa volt, úgy szóval, mint 
tollal. Irodalmi téren általában véve 
nagyszabású működést fejtett ki. Egyh. 
érdekű czikkei nagyrészben a Prot. 
Egyh. 'és Isk. Lapban jelentek meg, 
melynek, különösen a Török-Székács- 
félének egyes évfolyamai maradandó 
becisű és a magok idejében feltűnést 
keltő dolgozatokat közöltek tőle. Szá
mos egyházi beszéde jelent meg kü
lönböző folyóiratokban, de még több 
önállóan, úgy külön füzetekben (Ha
lotti beszédei id. Báthory Gábor, 
Stromszky Adolf. Mihó László és 
Szilády László felett, valamint az
1848. országgyűlést bezáró prédi- 
kácziója), mint gyűjteményekben, ezek 
közt azonban nem csekély számú fordí
tás van. Apróbb füzeteken kivűl köv. 
művei vannak kiadva : 1. Lelki énekek 
(Albertini után) Pápa, 1842. 2 .Bibliai 
történetek Pest, 1851. (VIII. kiad. 
Budapest I8 7 6 j. 3. Keresztyén imák. 
U. o. 1855. 4. Egyházi beszédek.
A földművelő házánál és házán kivűl. 
U. o. 1860. 5. Az úri ima a keresz- 
tyénség magasabb szempontjából. U. o.
1861. 6. A gyermek imái és első 
vallásos érzelmei U. o 1861. (III. 
kiad Budapest. 1876.) 7. Horailiák 
régibb és legújabb modorban. U. o.
1862. (II. kiad U. o. 1873.) [8.. 
Egyházi beszédei (I. —IV. k.) Buda
pest, 1885. — 87. Szerkesztette az
1862. évi Egyházi Almanachot. Szá-
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mos egyházi beszéde és különféle 
jegyzete maradt kéziratban.

Dobos Mihály , 1. Tofeus
Mihály.

Dobsinai egyezség, a tiszai
ev. egyházkerületben a Carolina re- 
solutio folytán nehéz küzdelmek után
1743. jan. 11. Dobsinán jött létre 
Elmek 'értelmében ehhez a kerület
hez csatlakoztak az addig külön ke
rületet képező szabad kir. városok 
egyházai is, s meghatároztatok hogy 
a superintendens felváltva fog vá
lasztatni az egvgyé lett kerületnek 
egyfelől tót vagy magyar, másfelől 
német egyházaiban szolgáló lelkészek 
közűi. Ez egyezséget (coalitio) azután 
is többször megerősíté a kerület mig 
végre 1863. jul. 22 a Göllniczbá- 
nyán tartott közgyűlés végleg eltörlé 
s kimondá, hogy a superintendens 
nyelvre való tekintet nélkül vá
lasztandó.

Doceták (a gör. dókéin szó
tól, mely =  látszani), azok a keresz
tyén haei etikusok, akik azt a külön
féle változatokban előforduló nézetet 
vallották, hogy mivel az anyag a go
nosztól van. minden testi dolog csak 
látszat Krisztuson, akinek születését 
Márián mintegy csatornán való át
menetnek tekintették, vagy pedig vég
képen tagadták s az égből közvetle
nül való leszállásáról beszéltek, to- 
vábbá életét folyvást tartó theopha- 
niának, halálát pedig az optikai csa
lódás egy nemének tartották. D. vol
tak e szerint a simonianusok, valen- 
tinianusok, basilidianusok. marcioni- 
ták, ophiták, úgyszintén Bardesanes, 
Satornilus, a manichaeusok, később 
a priscillianisták, bogomilok és ka- 
tbarosok.

Doctor a nge l i c us  az Aqui- 
nói Tamás, eh r is ti  an i ssim u s a 
Gerson János, e c s t a t i c u s  a Ruys- 
broek, e v a n g e l i c u s  a Wiclif Já
nos, i n v i n c i b i l i s  et  s i n g u l a -

r i s  az Occam Vilmos, i r r e f r a g i -  
b i l i s  a Halesi Sándor, m i r a b i l i s  
a Bacon Roger, p Tanús  et  u t i l i s  
a Lyra Miklós, r e s o l u t i s s i m u s  
a Durandus Vilmos, s e r a p h i c u s  a 
Bonaventura, s u b t i l i s  a Duns Sco- 
tus. u n i v e r s a l i s  az Alauus ab In- 
sulis mellékneve.

Doctor ecclesiae (lat.), 1.
Egyházi atyák,.

Doctor theologiae, a leg
magasabb tudományos fok, melyet a 
középkorban csak olyan nyerhetett 
meg, aki előbb a bacealariusi, licen- 
tiatusi és magisteri fokokat kivívta 
volt magának. A pápa nevében volt 
adva s az evangélikus fakultások is 
átvették Ezek a proraotio jogával 
a dékánt vagy pedig esetenként meg
bízott tanárt ruháztak fel s a bacci- 
lariusi fokot többnyire elhagyták. A 
17. században „excellentiásu czimjárt 
a theol. doktorsággal.

Doddridge (olv. dadrids) Fü- 
löp, angol theologus, szül. 1702. 
Londonban. A tbeologiát végezvén, 
1722. a cibworthi, 1729. a nort- 
hamptoni dissenter egyháznak lett pré
dikátora s az utóbbi helyen egyszers
mind a theol. akadémia igazgatója. 
Több műve jelent meg, melyek közűi 
magyarra is le vannak fordítva: 1. 
Az igaz kegyességnek kezdete és elő
menetele (Tatai Ferencz ford.) Deb- 
reczen, 1761. 2. A Krisztusba való 
hitünknek erőssége (Némethi Sámuel 
ford.) U. o. 1783.

D o d ek ap h y lo n  (gör. =  a 
12 törzs népe), a zsidó nép neve a 
maga eredeti, valószínűleg már mó
zesi összeállítása szerint még akkor 
is, mikor a nép már régen pusztán 
a Juda-törzsre szorítkozott. (Csel. 
XXVI. 7. Jak. I. 1. Mát. XIX. 28.)
L. Izrael és Juda. Rácz

Doedes (olv. dúdesz) Jakab 
Izsák, holland ref. theologus, szül.
1817. nov. 20. Lángerakban. 1841.
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theol. doktor, 1843. kalli, 1847. rot
terdami lelkész, 1859. utrechti theol. 
tanár lett s mint ilyen 1888. lépett 
nyugalomba. Számos kitűnő művet irt, 
főleg a bibliai tudományok köréből. 
Egyik vezére a németalföldi mérsékelt 
orthodox iránynak. Mint ilyen, több 
theol. folyóirat szerkesztői között 
is helyet foglalt. Az utrechti egye
tem magyar hallgatói iránt mindig 
kiváló előszeretettel viseltetett.

Dogma (gör., többese: dog- 
mata) positiv állítás gyanánt kimon
dott tantétel, az ó klasszikus iroda
lomban bölcsészeti tétel, az újszövet
ségben császári rendelet (Luk. II. 1., 
Csel. XVII. 7.), törvényes határozat 
(Eph. II. 15., Kol. II. 14.), zsinati 
végzés (Csel. XVI. 4 .); egyházi té
ren a hittan vagy épen egy-egy hit- 
tétel, mint a gyülekezet vallási fel
fogásának ideiglenes tanulságos ki
fejezése. Ez utóbbi minőségben a 
d. különbözik egyes egyházi tanítók
nak pusztán egyéni véleményétől. L. 
Hitczikk. Rácz

rendszeres előadása. Minthogy ezeket 
az egyház vagy az egyes egyházak 
formulázzák, minden dogmatika szük
ségképen egyik vagy másik egyház 
dogmatikája. Ezen egyházi dogmatika 
oly időben, midőn az egyház a tudo
mány egyetemét uralja s a kutató 
szellem igényei az egyház hatalom
szava előtt elnémulnak, tulajdonké
pen mint egyetemes, mindent magá
ban foglaló tudomány lép föl. így 
volt ez a középkori scholastikánál s . 
igy a 16. és 17. századbeli luth. és 
ref. orthodoxiánál. Ezen egyházi dog
matika feladata a tanfogalmak sza
batos előadásán kívül, azoknak két
ség és ellenmondás ellenében bebizo
nyítása, továbbá a másodlagos tanok
nak az alapvetőkből észszerű levezeté
se. Pusztán újabb formái a dogmatiká
nak : a k r i t i k a i ,  mely az egyházi

tanokat a tudományos világnézet ered
ményei, vagy fejlettebb vallásos tu
daton mérlegeli; a b ö l c s é s z e t i ,  
mely a dogmákat valamely specula- 
tiv bölcsészeti rendszer szerint ido
mítja át; a b i b l i a i ,  mely kizáró
lag a bibliai iratok vallásos tartal
mát állítja össze ; az ö s s z e h a s o n 
l í tó,  mely a különböző egyházak
ban érvényes tanokat hasonlítja ösz- 
sze. A dogmatika anyagát prot rész
ről vagy az oeconoraiai módszer sze
rint rendezték, t. i. a szentháromság 
három személyének munkája szerint 
(igy különösen a speculativ iskola) ;

| vagy frigyrendszer szerint, vagyis az 
anyagot a három frigy szerint 
osztották be, vagy leggyakrabban a 
helyi módszer szerint, amely a tár
gyat egyes bizonyító helyek bevoná
sával úgy tárgyalja, hogy szól a szent- 
írásról, Istenről, emberről, Krisztus
ról, a Szentlélekről stb. így állanak 
elő a dogmatikának különböző ré
szei : bibliologia (a szentirásról szóló 
tan ); theologia (a szorosabb értelem
ben véve Istenről szóló tan, az isteni 
működés tanának bevonásával), mely
hez függelékül az angyalokról szóló 
tan ( angelologia és-daemonologia) 
jő ; anthropologia (az emberről, terem- 
tetéséről, állapotáról s magasabb mél
tóságáról szóló tan) bezárólag a po- 
nerologiának, vagyis az esetről, ere
dendő bűnről s a kárhozatos rom
lottságról szóló tannal ; soteriologia 
s ezzel együtt christologia (a Krisz
tus személyéről s munkásságról szóló 
tan. az egyházról s a kegyelmi esz
közökről szóló tannal együtt) és' az 
eschatologia (az utolsó dolgokról, a 
halálról, feltámadásról, az Ítéletről s 
a világ végéről). Csak újabban, kü
lönösen Schleiermacher és Rothe ama 
kísérletei óta, hogy a dogmatikát 
tisztán történelmi tudománynyá alakít
sák át, — léptek a régi felosztási ala
pok helyére uj szempontok, mint p. o.



M a és kegyelem, vagy természeti 
rend, erkölcsi világrend és üdvrend 
stb. Ami azonban a dogmatikának az 
utóbb nevezett theologusokkal kez
dődő uj irányát a régitől főleg meg
különbözteti, az azon törekvés, hogy 
különbséget kell tenni a vallás-erkölcsi 
motívumok által igazgatott keresztyén 
hit valódi tartalma s azon tisztán 
physikai és metapkysikai kérdések 
közölt, melyeket a régi dogmatika 
a vallási kérdések közé egész naivi
tással bevont s gyakran valóságos 
mixtum compositummá tett.- Többé
nem eló'zetesen construálva a dolgo
kat, a dogmatika tisztán a kér. ta
pasztalatra, a köztudatra hivatkozik, 
hogy ezen tények kritikailag biztosított 
alapjáról kiindulva szedje a kér. hit 
tartalmát tudományos rendszerbe. A.

Dogmatika története, 1.
Dogmatörténet.

Dogmatismus (dogmaticis-
mus), dogmatikus módszer, vagyis az
az eljárás, midőn valaki a nélkül, 
hogy az ismeret alapelveit s hatá
rait megvizsgálná, bizonyos fölvett 
tételekből indul ki s erre következ
tetéseket épít, mintha azon tételek 
magoktól értendők volnának. Ily ér
telemben nevezte Kant a régibb böl- 
csészetet dogmatismusnak s állította 
vele a maga kriticismusát szembe, 
mig előbb a skepticismust tekintették 
a dogmatismus ellenségének. Do g 
ma t i s t a az, aki dogmatismusnak 
hódol. A.

Dogmatizálás, hittételeknek
(dogmáknak) vagy pedig akárminek, 
mint hittételnek (dogmának) az elő
adása. A.

Dogmatörténet, az a tudo
mány, mely tudományos előadásban 
tárja elénk azt a fejlődést, melyben 
a kér. hittartalora lassanként egyes 
határozott fogalmakra s egyházilag 
elismert kifejezésekre jutott. A bib
liai theologia mintegy bevezetését ké-

pezi e tudománynak, mig a dogma
tika annak a mozgalomnak, melyet 
a dogmatörténet rajzol le, mintegy 
a végeredményeit foglalja magában. 
Mint az egyetemes egyháztörténetből 
kivált rész, azt a hidat alkotja, mely 
átvezet a történeti theologiától a 
rendszereshez. Megkülönböztetendő a 
dogmatörténettől a dogmatika törté
nete, melynek tisztán a hittan tech
nikájával van dolga, ellenben a dog
matörténet abban a részében, melyet 
általánosnak szoktak nevezni, adja 
nagyban a dogmatikus gondolkozás 
fejlődésének egész jellemét, adja azo
kat a befolyásokat, melyek hatással 
voltak e gondolkozásra, azokat a szel
lemi jelenségeket, melyek képviselik 
a dogmatikus gondolkozást; abban a 
részben pedig, amelyet különösnek 
nevezünk, az egyes dogmák történe
tét állítja szemünk elé. Ezért itt 
mintegy a keresztmetszetre van szük
ség, mig a hosszmetszet adva van 
már az egyháztörténet nagy korsza
kaiban. Az ókorban, amikor az egy
házi tanfogalom képződött, felvehetni 
azt a két korszakot, melyek egyikében 
300.-ig a régi kath. egyház dogmati
kus gondolkozása uralkodik s azt, 
melyben az egyház orgánumai, a zsina
tok a dogmatikus felfogás képviselői a 
600. évig. A középkorban, amidőn a 
tanfogalmak megszilárdítása s biztosí
tása volt a fő czél, 1100.-ig a papura
lom játsza a fő szerepet, ezentúl 
1500.-ig a scholastikus theologia s 
bölcsészet uralkodott. Az újabb kor
ban részint a tanfogalmak világos
ságba helyezése, részint azoknak meg
szüntetése a kiváló jelenség, a melyet 
az utolsó századok tudományos re
formja idézett elő. Egyébiránt a dog
matörténet mint Önálló tudomány alig 
száz esztendős. Jeles művek e nem
ben a németeknél a Hagenbaché, 
Bauré, Nitzsché, Thomasiusé. Har- 
nacké és Loofsé. T.
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DoJcino, 1. Apostol testvérek. 
Doleerende kerk, 1. Kuyper

Abrahám.
X

Doleschall Sándor Ede, ev. 
lelkész, szül. 1830. nov 6. Modo
ron.. Tanult szülővárosában, Pozsony
ban és Bécsben. 1855. selmeczbányai 
tanár, 1858. beszterczebányai lelkész, 
majd a zólyomi egyházmegye espere
se, 1875. budapesti német lelkész lett. 
Mint ilyent úgy a bányai egyházke
rület, mint az egyetemes gyűlés levél
tárnokává választotta A Luther-társa- 
ságnak kezdettől első alelnöke, 1891.- 
től pedig örökös tiszteletbeli alelnöke 
volt s e társulat föllendülése jórészt 
az ő ‘érdeme. Mh. 1893. febr. ’ 6. 
Többnyire egyháztörténelmi tanulmá
nyok és beszédek képezik munkás
sága emlékét, és pedig az egyes egyh. 
lapokban megjelenteken kivfíl: 1. Kon- 
firmálandók oktatása (Tótul) Besz- 
terczebánya 1870. (II. kiad 1872.)
2. Luther Márton kis kátéja (Tótul). 
U. o. 1872. (II. kiad. 1878.) 3. 
Synodalia. U. o. 1873. 4. Evangeli- 
scher Confirmanden-Unterricht. Buda
pest, 1878. í IV kiad. 1891.); 5. 
Luthers-Testament. Budapest, 1881. 
(II. kiad. 1S81.) 6. Die Sil-
leiner Synode (Jahrbuch dér Gesell- 
schaft für die Gesch. des Protestan- 
t.ismus in Österreich 1881 ) 7. M. 
Luther. Budapest, 1884. 8. Das erste 
Jahrhundert aus dem Leben einer 
hauptstadtischen Gemeinde. U. o. 1887.
9. Eine aufgefundene Luther-Reliquie. 
U. o. 1887.; továbbá Szeberényi Já
nos, Széchenyi, Ruttkay István és 
Kolbenheyer Ferencz emlékére tartott 
beszéde, úgyszintén a zólyomi espe- 
resség közgyűlésének megnyitásakor 
és esperesi hivatalának elfoglalásakor 
mondott beszéde, valamint „A szen
vedő hazának vigasza41 (1861.) czimü 
prédikácziója, végül egy újévi és egy 
oltári imája. -

Dóm (a latin domus-tól), ere

detileg az olyan ház. amelyben vala
mely székesegyház rendes papjainak 
együtt kellett élni, imádkozni, dol
gozni és aludni. Később a középkor
ban. valószinüleg a kanonokok kö
telező együttlakásának megszűnése 
után, a dóm név átszállt magokra a 
székesegyházakra. A franczia dómé 
különösen a kupolás templomokat 
jelenti. T.

Domesztika, 1. Közalap
(Egyházi).

Dominica (dominicus dies), 
az Ur napja, azaz vasárnap, mint
hogy Krisztus ekkor támadt fel. D. 
aurea (vagy benedicta, simplex) a 
Szentháromság vasárnapja ; D. compe- 
tentium virágvasárnap, amikor a kate- 
chumenusok vallást tettek; D. in al- 
bis (vagy post albas) husvét utáni 
első vasárnap, vagyis fehér vasárnap, 
amikor a husvétkor megkereszteltek 
fehér ruhában utoljára jelentek meg; 
D, olivarum (vagy palraarum) virág
vasárnap; I) passionis az ötödik bojt- 
vasárnap, melyet Judica néven is ne
veznek^. sancta husvét vasárnapja. T. 

Dominikánusok, l. Domo-
kosrendiek.

Dominus ac Redemptor
noster (lat. =  Urunk és Megvál
tónk), egy pápai bulla (L. Jezsuiták).

Dominus vobiscum ( la t .=
az Ur veletek), a kath templomban a 
pap e szavakkal köszönti a hiveket, mi
kor az oltári szolgálatot kezdi. A nép 
e köszöntésre (salutatio ecclesiastica) 
igy felel: et cum spiritu tuo (és a 
te lelkeddel) E régi szokás a Ruth 
II. 4. s a II. Tim. IV. 22.-ből ve
szi eredetét. A luth. istentiszteletbe 
is átment. T.

Domokos (szent) a róla ne
vezett rend alapítója, kit az irók, 
bár nem helyesen, Guzman D.-nak ne
veznek, szül. 1170. Calaruegában 
(Ó-Kasztilia). Pap, majd osmai ka
nonok lett. Püspökével együtt Franczia-
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országban járván, megismerték az al- 
bigenseket s elhatározták megtéríté- 
söket. A püspök halála után Domo
kos vette át a térítés vezetését s e 
végből alapítá 17 ed magával a pré
dikáló vagy Doraokos-rendet (1215.). 
Rómában Bolognában, Metzben és 
Kölnben maga D alapított rendhá
zakat. Mh. Bolognában 1221. aug 
6 s 13 év múlva (1 23 i . jul. 13.) 
szentté lett avatva. A legenda szerint 
temérdek csodát tett Életét magya
rul már a 16. század elején megír
ták. V. ö. Caro (1853.) és Lacor-> 
daire (1841.) róla szóló műveit. R.

Domokos Márton, szül. Deb- 
reczenben, melynek 1735.-től min
den évben újra megválasztott főbírája 
volt, egészen 1764. ápr. 3. bekö
vetkezetthaláláig. Tudományosan kép
zett, jeles ember volt, ki különösen 
nyelvismerete, jogtudománya és hit- 
buzgósága által tűnt ki. Városának 
érdekét mindennek föléje helyezte, 
így például nagy része volt abban, 
hogy a nagyenyedi collegiura a Beth
len Gábortól adományozott s Deb- 
reczen által fizetni szokott dézmát, 

x sőt még az ezért egyezség szerint 
megállapított kárpótlást is elveszí
tette. A debreczeni ref. egyháznak 
sokhasznu működést kifejlett gond
noka volt. Irodalmi téren is munkál
kodott, szeretett verselgetni, de na
gyobb műveket is adott ki, és pedig 
a következőket: 1. A keresztyének
között ez idő szerint uralkodó rom
lottságnak kútfejeiről (Osterwald után 
francziából) Debreczen, 1745. 2. A 
keresztyén ethikának . . .  rövid sum
mája (La Piacette után francziából). 
Ű. o. 1750. Mindkettő név nélkül 
jelent meg. Kéziratban is maradt dol
gozata. ^

Domokosrendi apáczák,l.
Domokosrendiek. *

Doinokosrendiek, a szent
Domokostól 1215. alapított s 1216.

decz. 22. III. Honorius pápától meg
erősített szerzetesrend Az albigensek 
üldöztetése ébresztette fel Domokos
ban , azt az eszmét, hogy az eretne
kek megtérítésére rendet alapítson, 
melyet aztán az Ágoston s különö
sen a prémontreiek szabályzata sze
rint szervezett. Az egyes tagok térí
tési kísérletei folytán a rend csak
hamar elterjedt az egész kath. Euró
pában ; igy keletkeztek kolostoraik 
Párisban (hol, mivel a Jakab-utczá- 
ban laktak, jakobinusoknak neveztet
tek), Metzben, Oxfordban, Velenczé- 
ben. Bolognában és Rómában, hol a 
rendfőnök székelt. Bolognában 122 0. 
tartott első közgyűlésükön, hol a pá
pától „fratres praedicatores“ czimet 
nyertek, előbbi szabályaikhoz még 
azt csatolták, amit ugyan nem so
káig tartottak meg, hogy t. i. a rend
nek földbirtoka és állandó jövedelme 
soha ne lehessen, hanem egyedül ala
mizsnából éljen, vagyis kolduló-rend 
legyen, mint a példányképül előttök 
álló Ferencz-rend. Emezzel ellentétben 
egyébiránt a rend mindig a tanra és 
ennek védelmezésére fordította, figyel
mét, még pedig úgy a tudomány, 
mint a censura és főleg az inquisi- 
tio erejével, mely utóbbi képezé tu
lajdonképen alapját hatalmának. IX. 
Gergely bízta meg ezzel 1232. a rendet, 
amely aztán kiterjeszté uralmát Olasz-, 
Német-, Magyar-, Lengyel-, Fran- 
czia-, Spanyolországra és Portugalliára, 
sőt később Kelet-Indiára és Ame
rikára is, mindenütt nagy borzalom
mal vétetvén körűi tagjai, mint hű 
és harapós „kutyái az Urnáku (do- 
mini canes). Miután némely rendház
1425., az egész rend pedig 1475. és 
1477. engedélyt kapott arra, hogy 
javakat szerezzen és adományokat el
fogadjon felhagyott a koldulással és 
gazdag jövedelem élvezésében a theol. 
tudománynyal és politikával kezdett 
foglalkozni. Nagy számú jeles tagjai
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közűi Aquinói Tamás, Nagy Albert, 
Eckkart, Pennafortei Raimund, Tau- 
lef János, Suso Henrik, Savanarola, 
Las Casas, Ferrerius Vincze és Beau- 
vaisi Yincze a legkiválóbbak. A rend
nek legvirágzóbb korában több mint 
150000 tagja volt 45 tartományban.
A rend 4 pápát, hatvannál több bibor- 
nokot, körülbelül 1000 püspököt és 
érseket és vagy 4000 egyházi irót adott 
az egyháznak. Megalakulásától kezdve 
ellenséges*viszonyban állotta Ferencz- 
renddel s a két rend közt roppant 
heves viták folytak a domokosrendi- 
ektől tagadott szeplőtelen fogantatás 
és azon kérdés lelett, hogy volt-e 
Krisztusnak vagyona, amit viszont a 
ferenczrendiek tagadtak. E viták ké
sőbb tovább folytak a thoraisták és 
scotisták közöttiekben A jezsuiták 
lassanként úgy az iskolákból, mint 
az udvarokból kiszorították a domi
nikánusokat. akik eredeti hivatásuk
nak voltak aztán kénytelenek élni: 
missionariusok lettek Amerikában és 
Kelet-lndiában. A franczia forrada
lom óta lassanként aláhanyatlott a 
rend s az inquisitio bukása teljesen 
megtöré hatalmát, sőt ma már Euró- I 
pán kivül is vesztett tekintélyéből. 
Francziaországban rövid időre uj életre 
ébreszté Lacordaire, de Jandel rend
főnök (mh. '1872.) egészen a jezsu
iták uralma alá terelte rendje tagjait.

A dominikánusok rendjének szer
vezete, melyet a harmadik főnöktől, 
Pennafortei Raimundtól 1238. körül 
összegyűjtött „Constitutiones fratrum 
s. ordinis Praedicatoruin“ (uj kiad.
1886.) foglal magában, szigorúan 
monarchikus. Az összes congregatiók 
és tartományok egy nagymester (ma- 

, gister generális) alatt állanak, kinek 
székhelye most még Róma. Régeb
ben élethosszig, 1862. óta 12 évre 
választja az egyetemes káptalan, mely 
a'rend kormányzására mellé állítja 
még az u. n. sociusokat. A rend tar

tományokra oszlik, melyeknek élén 
a tartományi káptalantól négyéven
ként választott tartományi perjel áll. 
Az olyan kolostort, amelyben legalább 
12 tag tartózkodik, a conventualis 
perjel kormányozza. A legfőbb hata
lom az egyetemes káptalan kezében 
vau, melynek a nagymesteren s a 
tartományi perjeleken kivül az egyes 
tartományok által választott ülnökök 
a tagjai. Az 1220. Bolognában meg
állapított rendi öltözék fehér kabát
ból és scapulariumból áll, melyre kis 
csuklya van erősítve, ehhez járul nyil
vános functióknál egy fekete köpeny 
hegyes csuklyával. A Domokos-rend 
tertiariusai, kik házasságban élő fér
fiakból és nőkből szintén a hitnek 
az eretnekek ellen való megvédelme- 
zésére társultak, s az inquisitio ide
jén ennek parancsait foganatosították, 
szent Domokos töredelmének rendje 
czimeü ismeretesek. Ezek fogadalmat 
nem tettek s házi körükben marad
tak. Közűlök Sienai Katalin volt a 
legkimagaslóbb alak. A már 1206. Do
mokostól szervezett d o m o k o s r e  nd i  
a p á c z á k fehér ruhát viselnek fekete 
köpenynyel s fehér fátyollal. Most 
kevés zárdájok van Olasz-, Fran
czia- , Bajorországban, Belgiumban 
és Amerikában, hol fiatal leányok 
oktatásával s nevelésével foglalkoz-
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nak. V. ö. ( aro : St. Dominique et 
les Dominicains (1853.); Danzas: 
Etudes sur les temps primitifs de 
l’ordre de saint Dominique (3 k. 
1874. —75.)

Donatio Constantini ( la t.=  
Konstántin-féle adomány). A monda 
szerint Nagy Konstantint Silvester 
pápa a keresztséggel megszabadítván 
a bélpoklosságtól, az hálából császári 
hatalmat és tekintélyt adott emennek, 
a hit és istentisztelet birájává tette, 
sőt úgy neki. mint összes utódainak 
átengedte a Róma és Italia feletti 
uralmat. Ez a hamisítvány, melyet a



pápai igényeknek a franczia udvar 
ellenében való könnyebb érvényesít- 
hetésére 752. és 774. közt Rómá
ban szerkesztettek!, az ál-izidorí gyűj
teménybe is felvétetett s a euria ér
dekében I. Adorján használta fel 
először. A középkorban csak kevesen 
támasztottak ellene kifogást, amig 
aztán Valla Lőrincz kimutatá tartha
tatlanságát. V. ö. Brunner és Zeu- 
ner : Die Konstantinische Schenkungs- 
urkunde (1888.); Friedrich: Die 
Konstantinische Schenkung f i 889.) 
és Löning tanulmányát (Historische 
Zeitschrift 1890.).

Donatisták, schismatikus fe- 
lekezet a 4. században Észak-Afriká- 
bah, mely szigorú egyházi fegyelmé
vel s a vértanuság rajongó keresésé
vel éles ellentétbe jutott a nyugati 
egyházzal. Midőn Karthágóban 311. 
Caecilianus törvénytelen módon püs
pökké választatott, egy ktilönczködő 
s martyrságot vadászó ellenpárt nem 
ismeré el, mivel szerintök olyan szen
telte püspökké, aki az üldözések 
alatt hütelenné lett az egyházhoz. 
A legnagyobb szerepet a casaenigraei 
püspök, Donatus játszá köztök, aki
ről és barátjáról, a későbbi kartha- 
gói püspökről. Donatusról a nevét is 
vette a párt. Nagy Konstantin a vi
tás ügy megvizsgálását Melchiades ró
mai püspökre bízta, ki a Caecilianus 
ellen emelt vádat alaptalannak jelenté 
ki. így határozott a 314. évi arlesi 
zsinat is. Midőn pedig Konstantin a 
két viszálkodó párt vezéreivel 316. 
Milanóban tartott személyes értekez
letén maga is meggyőződött a Caeci
lianus ártatlanságáról, a d. templo
mait bezáratta s püspökeit száműzte, 
de 321. megszűnteié e büntetéseket. 
Constans ellenben teljes szigorral lé
pett fel ellenök, aminek aztán vesze
delmes következményei is lettek. Észak- 
Afrikában ugyanis ez időtájt nagy 
számmal voltak «,z asceták, akik kol-

dúlva járták be az országokat (innen 
circumcelliones elnevezésök), állítólag, 
hogy Krisztus lemondásteljes életét 
kövessék s a keresztyéneket az el
lenséges hatalmak elleni harczra hív
ják fel (ezért ők magokat agonistici 
vagy roilites Christi néven emleget
ték). Ezzel az alapjában socialistikus, 
mozgalommal a d. közös ügygyé tet
ték a magokét. Az állami hatalom 
indíttatva érzé magát erre fegyver
rel lépni közbe s hosszan tartó harcz 
kezdődött. A legnagyobb csapást Ágos
ton raéré a donatistákra, részint erő
szakkal, mihez segédkezet a világi 
hatalom nyújtott, részint pedig egy 
háromnapos hitvitával, mely Karthá
góban 411. folyt le s amelyben a 
császári biztos a donatistákat legyő- 
zötteknek nyilvánítá. A felekezet mind
amellett, is egészen addig fennállott, 
mig a vandalok és arabok meg nem 
semmisítették az észak-áfrikai katli. 
egyházat. Az egész ügy a katholicis- 
mus és a separatismus közti első 
nagyobb harczot mutatja fel, mely
nek alkalmából határozottan el lett 
döntve nemcsak az a kérdés, hogy 
halálos bűnösöket mennyiben tűrhet 
kebelében az egyház, hanem a szent
ségek kiosztásának a pap érdemes 
voltától független tárgyi érvényessége 
is. V. ö Völter: Dér Ursprung des 
Donatismus (1883,).

Don uni perseverantiae
(lat.=kitaríás ajándéka), Ágoston ál
tal a praedestinatio dogmájával kap
csolatban kifejtett ama tan, melyet a 
reformátusok is elfogadtak, s amely
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szautasíthatlau kegyelem) fogalmát s 
azt foglalja magában, hogy az el
választottak minden kisértés daczára 
is megmaradnak a kegyelemben. T.

Donum superadditum (fö
lös adomány) néven nevezi a kath. 
dogmatika azt az erkölcsi tökéletes- 
séget, raelylyel az. első ember sajá-
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tos emberi természetén felül kegye
lemből volt felruházva. Az eset kö
vetkeztében ez a tulajdona elveszett 
az embernek s tisztán természeti em
berré vált (in puris naturalibus ma
radt). A protestánsok ezt a felfogást 
elvetették, mert e szerint az a tőkéié- 
tesség nem volt tulajdona az ember
nek, hanem csak járuléka, amely 
esstleg hiányozhatott volna is. T.

Don US, pápák neve. /. Do
nus a ravennai érseket, aki függet
leníteni akarta magát, alávetette a 
pápai széknek. — 11. Donus állító
lag 974. pontifikáit volna, tényleg 
azonban ily pápáról nem tud a tör
ténelem s a név csak tévedésből csú
szott a krónikákba, amennyiben az 
irók ezen czimet: Domnus Papa, egy 
külön Domnus vagy Donus nevének 
tartották. A.

D ordrechti zsinat, 1. Re
formátus egyház és Remonstránsok.

Doroiitorium =  hálóterem, 
különösen zárdákban.

Dorner Izsák Ágoston, német 
ev. theologus, szül. 1809. jun. 20.

tanult theologiát és philosophiát, hol 
1834 repetens, 1838. rk. tanár lett 
a theol. fakultáson. 1839. Kielbe, 
1843. Königsbergbe ment rendes ta
nárnak, hol consistoriumi tanácsos is 
volt. 1847. tol Bonnban, 1853.-tól 
Göttingában, 1862.-tol Berlinben foly
tatta működését s itt az egyházi fő
tanács tagja és theol. száktekintélye 
lett. (883 nyugalomba lépett s 1884. 
jul. 9. n\h. Wiesbadenben. A bel- 
missziói mozgalmakban kiváló részt 
vett s általában egyik vezére volt a 
korabeli német egyházi életnek. Mű
vei közűi, melyeknek jó nagy része 
angolra is le van fordítva, a követ
kezők a legnevezetesebbek : „ Die Lehre 
von dér Person Christitt (1839., u. 
kiad 4 k. 1846.— 56 ), „Geschichte*1 
dér protestantischen Theologie" (II.

kiad. 1867.). V. ö. Kleinert és 
Dorner A. róla Írott műveit.

Doryleaurni Eustbius, 1.
Eutyches.

Dositheus, egy samaritanus 
szekta alapítója, Simon magusrszal 
és Menanderrel együtt szerepel az 
egyházi atyák eretnek-lajstromában. 
Origenes'szerint a samaritáknak volt
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ál messiása s körülbelül az újszövet
ségi korban élt Párthívei még 588. 
is vitatkoztak az egyptorai samari- 
tákkal V. Móz. XVIII 18 felett, 
mely alapját képezi a samaritanus 
messiás-hitnek.

Dove Richard Vilmos, német 
prot. egyházjogász, szül. 1833. febr. 
7. Berlinben, hol i 859. magántanára, 
1862. Tübingában rk , 1863. pedig 
rendes tanára lett az egyházjognak.
1865. Kielbe, 1868. Göttingábament.
1871. beválasztatott az első német 
birodalmi gyűlésbe, 1874. az egyli. 
ügyekben ítélő királyi törvényszék
nek. a köv. évben a porosz urak- 
házának lett ítagja. Ez évben igaz
ságügyi titkos tanácsosi czimet ka
pott. A Richter-féle „Lehrbuch des 
kath. und evang. Kirchenrechts“ 6., 
7. és 8. kiadását ő dolgozta át, irt 
továbbá egy pár egyházjogi művet s 
szerkesztője a „Zeitschrift für Kir- 
chenrechtu (1860.-tól) ez. folyóiratnak.

Doxolosia (gör. =  dicsőítés) 
Istent dicsőítő ima, főkép a Miatyánk 
végszavai: „Tied az országba hata
lom és a dicsőség mindörökké. “ Ezek 
a szavak különben eredetileg nem 
voltak benne az evangélium szövegé
ben s ezért a kath. egyház a Mi- 
atyánk-ot mai napig közvetlenül a 
a hetedik kéréssel zárja be. A kath. 
liturgiában kis és nagy d. fordul elő. 
A kis d. (d. minor) e szavakból á ll: 
„Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 
és a Szentiéleknek.u (Glória patri, 
filio et Spiritu sancto in saecula sae- 
culorum), amihez későbbi toldalék:



„Úgy mint kezdetben vala, most és 
mindörökké. Ámen.“ A nagy d. (d. 
major) az angyali dicséretnek (Luk. 
II. 14.) kibővítése; Qhez tartozik a 
Trishagion is. L. Glória. Rácz

Döderleill János Kristóf, né
met ev. theologus. szül. 1746. Winds 
heimban. 1772. Altorfban theol. ta
nár és prédikátor, 1782. Jenában a 
theologia második tanára lett s itt 
halt meg 1792 , mint egyházi titkos 
tanácsos. A supernaturalismus köve
tői közé tartozott s műveivel nagy 
tekintélyt vivott ki. Rözülök legne
vezetesebb az „Institutio theologiae 
christianaeM (VI. kiad. 1787., néme
tül is megjelent). 1780.-tól haláláig 
„Theologische Bibliothek" ez. folyó
iratot szerkesztett.

Döllinger János József Ig- 
nácz, tudós német kath. theologus, 
szül. 1799. febr. 28. Bambergben, 
a theologiát Würzburgban és szülő
városában tanulta. 1822. fölszentel
tetett s 1823. az asebaffenburgi 
lyceum tanára lett. 1826. rk , 1827. 
rendes tanára lett az egyháztörténet
nek és egyházjognak a müncheni 
egyetemen. Ehhez az álláshoz, idő 
folytán préposti méltóság, (1847.), 
a birodalmi tanácsban s a tudo
mányos akadémiában való tagság já 
rult, 1873. pedig az utóbbi testü
letnek egyik elnöke lett. A bajor 
második ^kamarának 1845.-től, majd
1849.-től is tagja volt, úgyszintén 
1848.— 49 a frankfurti nemzetgyű
lésnek. Ez idő tájban teljesen ultra - 
moután tendentia vezette munkássá
gát. amint főleg azok a művei mu
tatják, melyeket a kölni egyházi vi
szály folyamán a vegyes házasságok
ról és az u. n. térdelési vitában a 
protestánsok hátrányára kiadott merev 
miniszteri rendelet védelmére irt. 
Ugyanezen szellemben van Írva „Die 
Reforraation, ihre innere Entwicke- 
lung und ihre Wirkungen“ (3 k 1
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1846. — 48.) ez. munkája, mely a 
protestánsok ellen benne nyilatkozó 
szenvedélyes gyűlöletnél fogva szinte 
symbolumává tette nevét a kath egy
ház testületi öntudatának s működése 
legelső korszakában kiadott s hasonló
képen leginkább az egyháztörténet 
körébe vágó könyveitől a felfogás es 
ezélzat dolgában nem csekély eltérést 
mutat. Hanem 1857. évi római útja, 
az 1859.-iki olasz háború s még 
inkább a vatikáni zsinat fordulatot 
okozott a D. egyházpolitikai meggyő
ződésében s ez először két müncheni 
felolvasásában 1861. nyert kifejezést, 
amelyek folyamán a világi hatalora- 
nek a pápai alól való teljes fölsza
badítását lehetőnek nyilvánította. „ Kir - 
che und Kirchen, Papsttum und Kir- 
chenstaat“ (II. kiad. 1861.) ez. mű
vében leleplezvén az egyh. állam szo
morú viszonyait, tagadta, hogy szük
sége volna a pápának világi uralomra. 
Ebben a nagy feltűnést keltő könyv
ben Luthert kora legnagyobb német
jének mondta, de egyúttal vigaszta
lan képet rajzolt az újkori protes- 
tantismus hanyatlásáról. Ez időtájban 
kiadott szigorúan tudományos jellegű 
egyháztört. művei közűi legkiválóbb 
a „Christentura und Kirche in dér 
Zeit dér Grundlegung“ (II. kiad.
1878.), mely 1869. magyarul is 
megjelent. Újabb lépést tett előre
1863., midőn Haneberggel és Alzog- 
gal a kath tudósokat Münchenbe 
gyűlésre hívta össze, melyben egy 
beszéde a német kath. thologia elő
nyeit fejtegető a római jezsuita szel
leművel szemben. Ezután adta ki 
„Die Papstfabeln des Mittelalters“ 
(I863.)*cz. munkáját, mely éles kri
tikája némely hagyományos valótlan
ságnak. A syllabustól és a már le
vegőben úszkáló csalatkozhatlansági 
tantól messze távolodott el a „Janus“ 
könyve, melyet „ A pápa és az egye
temes zsinat“ (1869., magyarul 1870.)
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Friedrich és Huber tiszttársai köz
reműködésével dolgozott ki. A vati
káni zsinat alatt nem egyszer emelte 
föl szavát a pápai csalatkozhatatlan- 
ság kimondása ellen, s megadá a 
jelt is az ó-katbolicismus alakulásá
ra. Midőn a müncheni érsek felbivá, 
hogy vesse magát alá a zsinat vég
zéseinek, 1871. márcz. 28. kemény 
szavakban utasítá vissza a felbivást, 
mire ápr. 17. excommunicatióval lett 
sújtva. Ez időben a kath. sajtó foly
vást szidalmazta, ellenben a marburgi, 
oxfordi és edinburgi egyetem jogi, a 
bécsi pedig bölcsészet-doktori czim- 
rael tüntette ki s ugyanakkor mün
cheni tiszttársai csaknem egyhangú
lag rectorrá választották. Ám amikor 
az ó-katholicismus már első congres- 
susán (München, 1871. szept. 23.) 
önálló egyház alakítására törekedett 
s ezzel olyan fordulatot vett, melyet
D. nem helyeselt, visszavonult annak 
ügye tovább fejlesztésétől. Hogy azon
ban ez mennyire nem volt Róma 
felé való visszalépés, ez időben ki
adott művei csalhatatlanul megmutat
ták. Az ó-katholikusoknak az anglikán 
és keleti egyházzal való unióját is 
teivezte D., de csak kevés ideig. 
Mh. 1890. jan. 10. Az említetteken 
kivül még a következő művei a ki
válóbbak: „Gescli. dér Moralstreitig- 
keiten in dér römisch-kath. Kirche 
seit dem 16. Jabrh.“ (2 k. 1889. 
Reusch sál együtt) és „ Beitráge zűr 
Sektengesch. des Mittelalters" (2 k. 
1890.) V. ö. Szlávik Mátyás: D. 
emlékezete (Prot. Szemle 1890.).

D öiuések , 1, Domokosrendiek.
Dömötör Bertalan, ref. lel

kész, szül. 1844. aug. 15. Dömsö- 
dön. Tanult Pesten, Kecskeméten; a 
theologiát Pesten és Zürichben vé
gezte. 1868.-tól Dömsödön, majd 
Kecskeméten volt s. lelkész, inig 1871. 
tassi (Pestm.) lelkész lett. Jelenleg 
is ott működik. Nehány prédikáczió-

ján és czikkén kivűl, melyek folyó
iratokban jelentek meg, a köv. dol
gozatait adta k i: 1. Búcsuhangok 
Koller József felett. Pest, 1864. 2. 
Jézus története és a kér. egyház 
eredete (Vögelin után ford.) Kecske
mét, 1872. 3. A tassi ref. egyház 
templomépítési pénztárának története. 
Budapest. 1877. 4 Ima és egyházi 
beszéd. Kecskemét, 1887. 5. Egy
házi beszéd az 1890.— 91. XXVI. 
tcz. emlékezetére U. o. 1891. — 
Kéziratban van több egyházi beszéde 
és Wislicenus „Die Bibel“ ez. művé
nek forditása.

Drabik Miklós, a cseh-morva 
testvérek felekezetének lelkésze, mys- 
tikus, szül. 1588. decz. 5. a morva
országi Straszniczban. 1614. avatták 
fel papnak s 1616. ápr. drohotusici 
lelkész lett. 1628. császári rendeletre 
távoznia kellett hazájából s Magyar- 
országba jött, hol Ledniczén talált 
menhelyet. Lelkészi tisztét itt is foly- v 
táti a, de mint nem épen feddhetetlen 
életű embert, 1643. paptársai eltil
tották hivatalától Ettől fogva gyak
ran voltak látomásai. A Tieki adott 
kijelentésekben a svédek és a Rá- 
kóczyak úgy szerepeltek, mint Isten 
választott eszközei az evangéliumi 
hitüek megváltására. Sok csalódás 
érte jóslásaiban, de ez nem csüg- 
gesztette el s Comeniust is megnyer
vén ügyének, ennek tekintélye némi 
szerepet juttatott neki. Felinus, majd 
Vetterin puchói ev. lelkészek síkra 
szállottak ellene s leleplezni iparkod
tak és valóban Comenius halála után 
mindenki meggyőződött jóslatai ér
téktelenségéről. Midőn a Wesselényi- 
összeesküvés részesei és a prot. lel
készek ellen vizsgálat indult meg, őt 
is megidézték a delegatum judicium 
elébe, mely mint hütelent, lázítót és 
istenkáromlót 1671. jul. 16. Pozsony
ban kivégeztette. Halála előtt a 
jezsuiták zaklatása folytán kath. lett
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és jóslatait mind visszavonta. Láto
másait 1657. Comenius „Lux in 
tenebris" ez. a adta ki. később bő
vítve többször is napvilágot láttak. 
Y. ö. Kvaszaid János : Egy álpro- 
féta a 17. században (Századok 1889.).

Draconites ( tulajdonképen 
Drach, vagy Track) János, neves 
munkása a reformácziónak. szül 1494. 
táján Karlstadtban amiért Karlstadt 
Jánosnak is nevezik. 1509.-től Erfurt
ban tanult, hol a bölcsészeti szakon 
tanár is volt. Minthogy részt vett 
abban az ünnepélyes fogadásban, melyet 
Luthernek rendeztek, mikor 1521. 
Wormsba utazott, állását elvesztette. 
Wittenbergbe ment, honnan 1522. 
Miltenbergbe hivatott lelkésznek. De 
itt is üldözték s később(1525. — 28.) 
waltershauseni lelkész lett Gotha mel
lett; majd 1534.-től marburgi pap s 
theol. tanár volt. Aiután Lübeckben. 
hol 1547 —51. mint magánzó élt, 
„Gottes Verheissungen von Christo” 
eziraen (1549.— 50. 2 k )  megirta 
fő munkáját, elfogadta 1551. a ros
tocki lelkészi hivatalra s theol. ta
nárságra szóló meghívást. ; 560. ezt 
az állását is odahagyta s Wittenbergbe 
ment, honnan 1561. mint a pomeráni 
püspökség elnöke Poroszországba jutott. 
Ugyanez évben Wittenbergbe ment 
vissza, hogy  ̂Biblia pentapla“ ez. 
művét sajtó alá rendezze. Itt halt 
meg 1566. T.

Dragonadé (la mission bot- 
tée =  csizmás misszió), az a térí
tési módszer, melylyel XIV. Lajos 
franczia király s minisztere Louvois 
a protestánsok erőszakos t. i. dra- 
gonyosok által való térítését akarták 
véghezvinni. Az első kísérletet 1681. 
tették Poitou-ban ; az evangélikusok 
hajlékait dragonyosokkal rakták meg, 
kik büntetlen követhettek el gazdáik 
ellen mim en gonoszt, mig csak kat- 
holikusokl.á nem lettek. Majd 1684. 
a prot. bt*árui királyságba küldettek

e katonák s miután a protestánsok 
üldözése kiterjedt az egész országra, 
másnemű katonai csapatok is meg- 
bizattak e munkával. Ahova elindít- 
tattak, ott három nappal megérkezé
sük előtt kihirdették, hogy elérkezett 
az idő az áttérésre. Ezt aztán a 
katonák a leggyalázatosabb módon 
erőszakolták is. * T.

Dragonus Gáspár, prot. lel
kész, 1576 soproni magyar és hor- 
vát prédikátor lett Mint ilyen, magyar 
iskolát szervezett, melyben maga is 
tanított. 1582. vallása miatt elűze
tett. sőt talán fogságot is szénve- . 
dett 1584. jul. Szombathelyen időzött. 
1586. elején már Körmenden lel- 
készkedett s itt a köv. évben mint
theol. tanár is említtetik. Nemsokára

\

Rába-Hidvégre ment lelkésznek, 1591. 
pedig Rohonczon működött. Műve : 
Speculum Theologicum. Monyoróke- 
rék, 1591. V ö Thury Etele: D.
G és a körmendi főiskola (Száza
dok 1889.).

Draseke János Henrik Mer- 
nát, híres egyh. szónok, ev. püspök, 
szül 1 774. jan. 18. Braunschweig- 
ban. 1792.-től a helmstedti egyetem 
hallgatója volt. 1795. diakónus, 1798. 
első pap lett Möllnben, 1S04 pedig 
Ratzeburgban. 1814. Brémába ment 
lelkésznek, 1832. aztán első pap, 
consistoriurai elnök és püspök lett 
Magdeburgbau. A városi tanácscsal 
Sintenis lelkész miatt, kit ő rationa- 
lis elvei folytán eltiltott a szószék
től, viszályba keveredett, miért is
mételten kérte elbocsátását, amelyet 
végre a király 1843 meg is adott 
neki. Ekkor Potsdamban telepedett 
le, hol 1849. decz. 8. rali. Bár 
orthodox volt, nem minden tekin
tetben volt hive az orthodoxia szel
lemének s az unió érdekében is 
szót emelt. Mint szónokot hévteljes 
előadás, a nyelv fölötti teljes hata
lom s mesteri forma jellemezték.
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Számos kötet prédikácziója jelent meg, 
némelyik több kiadásban is

Drégelypalánki János, ref. 
lelkész, ki 1666. Tállyán működött. 
A gyásztized alatt neki is kijutott a há
nyattatásokból és szenvedésekből, úgy 
hogy sokáig, még 1682. is állás nélkül
volt 1689. valahol a tiszántúli egy*' •
házkerületben viselt lelkészi állást, 
1692 pedig losonczi pap volt. Mun
kái, melyek latin czimök daczára tel - 
jesen magyaí nyelvűek, a követke
zők: 1. Conciones in Catechesim Pa- 
latinatam. . .  Kassa, 1667. i l I. bőví
tett és javított kiad. „Via salutis se- 
cundum Catechesin Palatinatam ex- 
positaw czimmel Debreczen, 1682.)
2. Cateua salutis (Az előbbinek mind
két kiadásában melléklete.). 3. Spe- 
culum mysticum. Kassa, 1668 (II. 
kiad. Debreczen. 1682.) 4. Medicina 
sacra conscientiae sauciatae. (Az előbbi 
első kiadásának melléklete.) 5. Praxis 
repudii et divortii. (A 3. számú má 
sodik kiadásának s a most követ
kezőnek melléklete.) 6. Praxis pieta-
tis contracta. Debreczen, 1692 7.

0

Imádságok („Orationes publicae44, „Alá 
seraphina*' czimmel, valamint czinr 
nélkül is művei végén.)

Drégelypalánki r^f egy
házmegye, előbb a felső-dunamel- 
léki, majd a mai dunántúli egyház- 
kerületnek kezdettől fogva alkotó 
része, mely azonban a 18. század 
folyamán külön egyházmegyeként jó 
ideig nem szerepelte cs: k a türelmi 
rendelet hatása alatt .‘fakult újra 
önálló testületté. Ekkor 7 anya- s 2 
leányegyház tartozott hozzá; most az 
anyaegyházak száma egygyel több. 
Nógrád-, Hont- és Esztergom me
gyék-re terjed ki s népessége mint
egy 7500. Legnevezetesebb múltú 
egyháza a losonczi, mely csekély né
pessége daczára most is két lelkészi 
állomást tart fenn. Nógrádi egyház
megye néven is fordul elő.

/

Dreyer Ottó, német prot. 
theologus, szül. 1837 decz. 4. A 
theologiát 1857.—61. Halléban Hei- 
delbergbeu és Göttingában hallgatta.
1863. diakónus, később lelkész, vé
gül esperes lett Gotbában. Egy kö
tet prédikácziót és több vallásböl
csészeti irányú, nagyobb szabású ér
tekezést irt, melyek közűi legnagyobb 
hatást az „Undogmatisches Christen- 
tumu (1888.) ez. tett. Magyarul a 
„Tkeologiai értekezések44 (1876.) közt 
jelent meg egy: „A vallásos igazsá- 
gok egyedüli ismertető jele.w (Tur- 
csánysGy. D. ford.).

D rezdai consensus, a szász 
választófejedelemség luth. tkeologusni 
nak hitvallása 1571. bői, midőn a 
concordiae formula iránti tárgyalások 
már megindultak volt. Mint krypto- 
kálvinistát, a szigorú lutheránusok 
hevesen megtámadták.

Droste (Vischeringi) Kelemen 
Ágoston báró, kit Görres a „19. szá
zad Athanásiusá*‘-nak nevezett el, 
ünnepelt győző a kölni egyházi vi
szályban, szül. 1773. Yorhelmben 
Müuster mellett. 1798. pappá szen
teltetett. 1807.—13 és 1815.— 20. 
mint raünsteri fővikáriusnak alkalma 
nyilt, hogy a legmerevebb ul iramon- 
tanismus vezére s a VII. Gergely- 
féle egyházpolitika kiváló kive gya
nánt szerepeljen. 1827. münsteri föl
szentelt püspök, 1836. kölni érsek 
lett. Az uj érsek beleavatkozott a 
hermesianismus elnyomásával a bonni 
egyetem ügyeibe, úgy hogy a kor
mány már 1837. mint izgatót elfo
gatta s a mindem erődbe záratta, 
és csak 1841. nyerte vissza szabad
ságát. Ezután a pápa kívánságára 
tisztán érseksége ügyeivel foglalkozott 
p coádjutort is vett magához a speieri 
püspök. Geissel János személyében. 
Utolsó éveit csöndes elvonultság' an 
töltötte Munsterben, hol 1845 okt. 
19. mii. Sok munkája jelent meg;
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közűlök magyarra is le van fordítva 
„Az egyház és polgárzat közötti bé- 
keségrőP‘(i 844.)cz. V. ö. : Görres : 
„Athanasius“ (IV. kiad. 1838.); 
Hasé K . : r Die beiden Erzbi- 
schöfeu (1839.). T.

Druidái, kelta papok, egy
úttal a nép bírái, orvosai, jósai s 
általában a kelták szellemi életének 
hordozói. A druidák rendjébe való 
tartozás nem volt örökölhető, s igy 
a druidák nem képeztek külön papi 
nemzetséget hanem csak testületet, 
melynek tagjai, minthogy a druidák 
igen nagy tekintélyt s minden teher
viseléstől való jnentességet élvezték, 
a legelőkelőbb családok fiai voltak. 
Élőkön egy élethosszig választott fő
pap állott s különböző rendekre vol
tak osztva: u. m. a drysidák (a tu
lajdonképen való papok), bárdok (éne
kesek és jósok) s vátok természet
ismerők) rendjébe Tanuk titkos tan 
volt, melynek közlése csak élőszóval 
történt s az újonnan lölvetteknek 
gyakran 20 évre volt szükségök, 
mig elsajátíthatták. FŐ helyök Britan
nia volt, innen jöttek át Galliába, 
hol azonban a római hatalom terje
désével befolyásuk csakhamar meg
szűnt, mig Britanniában még az 5. 
században is erős ellenállást fejtettek 
ki Patrik térítési működése ellen: 
egyes babonáik a népnél egész a kö
zépkorig" fenmaradtak. Bár a néptől 
nem különítették el teljesen mago
kat, visszavonult életet éltek s külön 
papi ruhát hordtak. Istentisztele
teiket szent tölgyfa-berkekben szok
ták tartani s néha ily alkalmakkor 
ember áldozatot is mutattak be iste
neiknek. VallásO' nézeteikről nagyon 
gyéren maradtak adatok; valószínű, 
hogy hittek a népistenek fölött álló 
végzetszerü hatalomban, tulvilági élet 
ben V. ö. Barikon Fort R ión : Le 
druidisme au moyen ágé (1874.) A.

Druminond (olv. Drömnd)

#
Henrik, skót theologus, szül. 1852. 
Stirlingben. Tanult Edinburgh-ben és 
Tübingában. 1879. edinburghi tanár 
lett. r A természeti törvény a lelki 
életbenu (1883.) ez. műve alapítá 
meg irói hírnevét. Azóta több kisebb 
dolgozata jelent meg, melyek közűi 
magyarra le van fordítva: „A keresz- 
tyénség programmja" (Kovács József 

; által 1893 ) s „Az életről és halál
ról a természeti és lelki világbanu 
(Papp Károly által, 1893.).

Drummond Jakab, angol unit. 
theologus, szül. 1835. máj. 14. Dub- 
linban. A theologiát Manchesterben 
és Londonban tanulta. 1860 man
chesteri unit. pap, 1870. u.*o. az 
ujszöv. exegesis tanára s 1885 a 
New-College igazgatója lett. Több 
jeles munkája van, köztök legkiválóbb: 
„Philo Judaeusw (2 k. 1888.)

D u a lism u s , tágabb értéléin-, 
ben két ellentétes elvnek magyarázati 
alapul elfogadása, szorosabb értelem
ben azon világnézet, mely a világot 
s annak előállását két ellentétes elvre : 
szellemre és anyagra, világosságra és 
sötétségre, ideálisra és reálisra jóra 
és rosszra, végesre és végtelenre, 
egységre és többségre stb. viszi visz- 
sza. A vallási dualismus legélesebb 
kifejezését a zend vallásban nyerte 
(1. Parsismus) s innen jött át lénye
gesen meggyöngítve a zsidó s kér. 
vallásba. A keresztyénség 4. és 5. 
századában elterjedt manickaeismus 
ha.sonlólag merev dualismuson nyu
godott. A.

Duchoborzok a szellem 
harezosai) a raszkolnikok mystikus- 

í pietista felekezetének tagjai, mely a
18. században állott elő Mint a 
quükerek, ez* k is benső világosságra 
hivatkoznak ; kevésre becsülik a külső 
egyházat, annak szentségeit, isten
tiszteleteit s papjait; nem esküsznek 
s nem katonáskodnak, elvetik a há
romságtant s a Krisztus istenségét.
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Sok üldözést szenvedtek, mígnem I. 
Sándor alatt nyugalmat nyertek s a 
tauriai kormányzóságban kaptak ál
landó lakást. I. Miklós áttelepíttette 
őket 1841. a Kaukázus túlsó részére. V. 
ö. : Lenz: DeDuchoborzis(l829.) T.

Duílich (Dudith) András, kath. 
püspök, majd prot. tudós, szül. 1533. 
Budán. Tanult Boroszlóban, Páduában 
és 1 Párisban. 1561. tinnini, 1562. 
Csanádi, 1563 pécsi püspök lett.
1562. részt vett a tridenti zsinaton,/ >

hol a két szin alatti urvacsorázásnak 
és a papok nősülésének megengedése 
mellett küzdött. Miksa király 1565. 
a lengyel udvarhoz követül küldte. 
Itt aztán megnősült s a protestnntis- 
mushoz csatlakozott. Előbb Kálvin 
híve volt, majd unit. lett. Lengyel- 
országból később Sziléziába költözött. 
Mh. 1589.febr. 15. Boroszlóban. Egyli. 
érdekű művei ama beszédek, melyeket 
a tridenti zsinaton tartott, és „Vita Re- 
ginaldi Poli card.tt (Venetiis. 1563.), 
mely név n. jelent meg. Levelei kö
zűi Bezához. Socinushoz, Melius- 
hoz és Károlyi Péterhez stb. Írtak 
maradtak fenn. V. ö. Reuter (1610.), 
Schwartz Gr (1743.): Stieff (1756.) 
róla írott műveit és Franki Vilmos, 
A magyar főpapok a trienti zsina
ton (1863.)

D nnion t, tournay i püspök, 1. 
Egyházpolitikai viszály Belgiumban.

1>U MóulÍI1 Péter, 1. Moli- 
naeus Péter.

Dunamelléki ref. egyház-
kerülőt (A), mely a felső-duna- 
melléki létezése idejében néha alsó- 
dunamellékinek, máskor kevinek vagy 
patajinak vagy pestinek is nevezte
tett, mindjárt a reforraáczió kezdő 
korszakában alakult, amennyiben első 
püspökét már 1544. megválasztotta. 
Ettől fogva 1629.-ig 5 egyházme
gyéből állott, u. m. a kecskeméti 
(vagy czeglédi), sojti (vagy ráczkevei), 
tolnai, vértesaljai (óbudai vagy szé

2 9 8

kesfehérvári is), pesti (váczi, erdohát- 
szegi, pesteleji vagy cserháti néven is) 
egyházmegyékből 1629. a somogyi 
egyházmegyének 18 egyháza külsőso
mogyi egyházmegye néven ehhez a ke
rülethez csatlakozotts igy az egyházme
gyék száma hatra szaporodott. 1712. 
aztán a baranyai kerületnek még létező 
egyházai is hozzá csatlakoztak, mint 
felsőbaranyai és alsóbaranyai egy
házmegye. mely utóbbihoz 1802. a 
bácsmegyei egyházak is hozzá csa- 
toltatván, alsóbaranyabácsi nevet vett 
föl. A kerület kiterjedése azóta nem 
változott, s igy ma is e 8 egyházmegyé
ből áll. Egyházainak száma a 17. 
század közepén 161 volt, ma 258, 
melyekben 260 lelkész működik, mint
375,000 ref lélek gondozója. A ke
rületben egy theol. (Budapest) és egy 
jogi (Kecskemét) akadémia, egy ta- 
nitóképezde (Nagykőrös), négy fő- 
(Budapest, Kecskemét. Nagykőrös, 
Halas) és két (Kunszentmiklós, Gyönk) 
algimnázium s egy felsőbb leányis
kola (Halas) van. Püspökei voltak: 
Bakonyi Albert, czeglédi ( 1 544.— 62.),

i

Szegedi Kis István, ráczkevi (1563.—
1572.), Körtvélyesi János, czeglédi. 
(1592.), Herczegszőlősi Gáspár, rácz
kevi (1607. — 15.), Molnár István, 
ráczkevi (16 5 —?), Monostori Já
nos, ráczkevi (? —1626.), Simándi 
Mihály ráczkevi, (1626 —32.). Uj- 
barsi Fabricius János, dunavecsei 
(1632.— 39.), Paksi György, kecs
keméti (1639.— 52.), Patai Sámuel, 
tolnai (1652. —63.), Ungvári Ger
gely, ráczkevi (1663.—90.), id.'Pa- 

| tai János dunapataji, (1691. — 1729.), 
Kecskeméti Pál, fülöpszállási (1729. — 
1730.), ifj Patai János, szigetszent- 

I miklósi (1731 —39 ), Helmeczi Ist
ván, nagykőrösi (1740. — 53.), Csáthi 
Dániel, nagykőrösi (1753.— 57 ). Sző- 
nyi Virág Mihály, kunszentmiklósi 
(1757.—90.), Veresmarti Vég Sá
muel, kecskeméti (1790 — 1807.),

p
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Tormássy János, halasi (1807. — 14.), 
id. Báthory Gábor, pesti(1814. -  42.), 
Polgár Mihály, kecskeméti (1846.— 
54.), Török Pál, pesti (1860. — 83.) 
és most Szász Károly, budapesti lel
kész (1884.-től). Főgondnokok vol
tak: Gyürky István (1740. — 57.), 
Darvas József (1757.— 72.). Belez- 
nay Miklós (1772. —86.), gr. Teleki 
József (1787. 96.), gr. Ráday Ge
deon (1 7 9 6 .-1 8 0 1 . \  gr. Teleki 
László (1801. — 21 ), gr. Ráday Pál 
(1821.—27.), gr Wartensleben Ká
roly (1827. — 35.), gr. Teleki Sá
muel (1835. —57.), gr. Ráday Ge
deon (1860. — 70 ), gr. Lónyay Meny
hért (1871.— 84.) és most gr. Tisza 
Lajos (1885 -től). Y. ö. I ormássy 
János: A d.- e. története (Spataki
Fűzetek 1867 ) 'és Adalékok a d. ref.✓
püspökök életéhez. Pápa. 1892.

Dunáninn^ni ev. egyház- 
kerület, a Carolina resolutio kö
vetkeztében 1735. az addigi bittsei 
kerületből (1. e.) alakult, melyhez
ekkor még a turóczi esperesség csa
toltatok. Ezenkívül a köv. esperes- 
ségek tartoztak hozzá: pozsonyi, rao- 
dori (most pozsonyraegyei), nyitrai, 
trencséni, árvái és liptói. E hét 1800. 
körűi a mosonyival szaporodott, mely
nek egyházai a türelmi rendelet után 
jöttek létre. Jelenleg 99 anya- és 
101 leány-egyházában 102 lelkész 
gondoz mintegy 175,000 ev. lelket. 
Terülelén egyedül a pozsonyi theol. 
akadémia és lyceum van. Püspökei 
voltak: Záborszky Jakab, ivánka- 
falvi (1735.), Mohi Illés, raodori 
német (1737. —61.), Torkos Mihály, 
modori német (1761 — 1801.), Krúdy 
Dániel, pozsonyi német i 1802. 15 ),
Kovács-Martinyi Mihály, modori tót 
(1816.- 28 ). Bilnicza Pál, pozsonyi 
(1829.— 34.,) Stromszky FerenczSá
muel, pozsonyi ( 1835. —50. és 
1860. — 61.), dr. Geduly Lajos, po
zsonyi német (1861.—90.) és most

/
Baltik Frigyes, liptószentmiklósi lel - 
kész (1890. óta). Kerületi felügye
lők voltak: br. Calisius Keresztély 
(1736 ), Jeszenák Pál, br. Zay Péter, 
br. Jeszenák Pál, Jeszenák István, 
Szilvay István (1783. —1813.), id. 
bi4. Jeszenák János (1814.—23.), 
Kubinyi G4spár (1824.—37.), gr. 
Zay Károly (1837 —40.), ifj. br. 
Jeszenák János (1841. — 49.) és most 
Szentiványi Márton (1860. óta)

Dunántúli ev. egyházke
rület, a Carolina resolutio követ
keztében a vasi kerület (1. e.) egy
házaiból alakult. Kezdetben csak négy 
esperessége létezett a maiak közűi,v 
u. m. a kemenesalji, veszprémi, tolna- 
baranya-somogyi és zalai; 1750. szer
vezkedett a somogyi, majd a türelmi 
rendelet hatása alatt feléledt egyhá
zakból a soproni felső, soproni alsó 
és vasi felső, 1800. körűi a vasi 
közép és a győri, 1811. pedig a 
fehér-komáromi esperesség. E l i  es- 
peresség 158 anya- és 197 leány
egyházában, valamint az esperessé- 
gekhez nem tartozó szabad kir. vá
rosi gyülekezetekben mintegy 220,000 
ev. van, kiket 169 lelkész gondoz.
A kerület területén van a soproni 
főiskola, a felsőlövői gimnázium, reál
iskola és tanítóképezde, úgyszintén a 
bonyhádi algimnázium. Püspökei vol
ta k : Tóth-Sipkovics János, téthi 
(1 734. — 45.), Perlaky József, nemes
kéri C1745 — 49 ), Fábry Gergely, 
vadosfai (1750. — 53.), Németh Sá
muel, téthi (1754. — 1756.), Bárány 
János íelpéczi (1756. — 58.), Balogh 
Ádám, nemeskéri (1758. — 71. Per
laky Gábor, nemesdömölki (1771.— 
1786.). Hrabovszky Sámuel, téthi, 
később nemesdömölki (1786.—96.), 
Nagy István, szentlőrínczi (1796.— 
1812.), Kis János, soproni (1812.—
1846.), Haubner Máté győri (1846.—
1866.) és most Karsay Sándor, győri 
lelkész (1866. óta). Kerületi fel-
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ügyelők : Ostffy Mihály (1735. — 58.), 
id. Yitnyédi János (1758), Barcza 
István (1760.), ifj Vitnyédi János 
(1768.), Yidos Sándor (1777.), Ait- 
ner János <178-1.1, Matkovich Pál 
(1786. -1823 ), Káldy János(1824 —
1825.', br. Podmaniczky Károly 
(1 825.— 1833.), Matkovich István 
(1835. —47 ), Vidos József (1848 -
1849.), Radó Lajos (1860 66.),
Radőlgnácz (1866. 68.), Berzsenyi
Miklós ( 18 7 0 .--73 ),br Prónay Dezső 
(1874.- 82.), Káldy Gyula(l883. 
1888),  és most Radó Kálmán (1889. 
óta). A püspökök életrajzát megírta 
Vilfinger E. J. (1796.)

Dunántiili ref. egyház-
kerület, az ev. és ref. felekeze- I 
teknek a csepregi colloquium folytán 
a felső-dunamelléki és dunántúli ré
szeken is megtörtént különválása után 
mindjárt megalakult, de akkor a mai 
nak csak egy részét foglalta magá
ban, amennyiben a Sopron-, Yas-, 
Zala- Somogy-. Veszprém-. Fehér- 
és GyŐrmegyékben levő nagyszámú 
ref. egyházak tartoztak hozzá. Ezek 
hat egyházmegyébe voltak beosztva, 
u. m. az őrségi (vagy sopron- és 
vasvári), zalai (vagy muraközi), so
mogyi, veszprémi (vagy balatoni, mely
ből később kivált a mezőföldi vagy 
peremartoni), a pápai és csókakői 
egyházmegyékbe. Az egyházkerület, 
mely veszpréminek is neveztetett, a 
Tolnamegye szomszédságában levő 18 
somogyi egyházat 1629. a dunamel- 
léki egyházkerületnek engedte át 
1710. püspöke, Hodosi Sámuel más 
kerületbe költözvén, helye a háborús 
idők miatt üresen maradt, egészen
1736.-ig, midőn a Carolina resolutio- 
nak megfelelőleg a kerület egybe
olvadt a felső-dunamellékivel vagy 
samarjaival Az egyesült kerület, mely 
szintén a dunántúli vagy túl a dunai 
nevet fogadta el ez időben hét egy
házmegyéből állott, melyék ezek vol

tak : csókakői, komáromi, tatai, pá
pai, veszprémi, mezőföldi és belső
somogyi. A csókakői a 18. század 
folyamán nagyon elnéptelenedvén, 
megszűnt s egyházai a veszprémi és 
mezőföldi között osztattak fel. A tü
relmi rendelet uj életre ébreszté a 
barsit és drégelypalánkit, e század 
elején pedig az őrségi is újra szer- 
veztetett, minélfogva most összesen 
kilencz egyházmegye van a kerület
ben. A gyásztized előtt 160 egyháza 
volt az akkori dunántúli kerületnek, 
1780. körűi 250 az újnak, mely 
most 287 anya- és a hozzájok tar
tozó leány- stb. egyházakban mint
egy 250 000 ref. egyháztagot szám
lál. Területén tanintézet jelenleg a 
pápai theol. akadémia és főgimná
zium, valamint a csurgói főgimnázium. 
Püspökeinek névsora ez: Beythe Ist
ván, németujvári (1591. — 1612.), 
Pathai István veszprémi, pápai, ro- 
lionczi és kiskomáromi ( i 612. 29.),
Kanizsai Pálfi János, németujvári, 
majd kiskomáromi ( 1629. —39.),  
Czeglédi Pál. pápai (1640.—49.), 
Gál Imre, veszprémi (1649. -5-5.), 
Szele György, pápai (1655. — 62.), 
Gál István, veszprémi (1663. — 68.),. 
Séllyei M. István, pápai (1 669. — 92.)/ 
Csuzi Cseh Jakab, pápai (1693.— 
1695.}. Losonczi Farkas János, veszp
rémi (1695.— 1702.), Hodosi Sá
muel, veszprémi lelkész (1 708.— 10.) ; 
az egyesülés után pedig először a 
felső dunamelléki kerület addigi püs.- 
pöke, Kocsi Major István, szőnyi 
( 1736. —44.),  id. Torkos Jakab, 
pápai (1745.— 85.). Halász József, 
pápai majd kocsi(1786. — 93.), Kár
mán József, losonczi (1794 .- 95.), 
ifj. Torkos Jakab, csöglei, majd pá
pai (1795. — 1813 ). Tóthpápai Jó
zsef (1814. —27.), Tóth Ferencz pá
pai (1827. — 44.), Nagy Mihály, ko
máromi (1844.— 74.) és most Pap Gá
bor, komáromi lelkész (1874. óta) Fő-



gondnokok voltak,: Kenessey István 
(1735.—60.), Chernél László (1760.— 
—-1770.), Soós István (1770. — 75.), 
id. gr. Ráday Gedeon (1775 — 91.), 
ifj. gr. Ráday Gedeon (1793. — 98.), 
Pázmándy József (1798. — 1810.), Szi- 
lassy József (1810 — 36 ), Pázmándy 
Dénes ( 1837. 48 ). gr. Teleki
Gyula (1860.— 64.). Sárközy József 
(1865.— 1866.) és most Tisza Kál
mán (1867. óta). Püspökeinek élet- ' 
rajzát megírta lóth Ferencz (1808.).

Dunawytzi ev. ccmtubor-
ni llui, Felsőmagyarországon 1541.- 
től ‘ az ellenreformáczióig állott fenn. 

Duns Scotus János, „Doc-J
tor subtilis“, a franciskánusok hírne
ves scholastikusa. született Dun- 
ben, északi Írországban, mások sze
rint Dunstonban Northumberland- 
ban, valószínűleg 1274.-ben. Kez
detben mint tanár és vitázó Oxford- 
ban működött, majd 1304. Párisban, 
hol doktorrá avattatott; 1308. a beg- 
bardok leküzdése végett Kölnbe kül
detett, azonban nem sokkra megér
kezése után 1308. nov. 8. elhunyt. 
Duns Scotus alapítója azon theolo- 
giai s bölcsészeti iránynak, melyet 
scotismusnak neveznek, követőit pedig 
scotistáknak, ellentétben a thomismus- 
sal és thómistákkal. Ereje inkább 
az idegen nézetek bírálatában, mint 
saját tanrendszer fölállításában nyil
vánul. A bölcsészeiben Aristotelest 
nem tartja oly föltétien tekintély
nek, mint Aquinoi Tamás, s Aristo- 
teles nézetei mellett platói s uj pla- 
tonikus tanok is gyakoroltak gondol
kodására befolyást. A hittanban egy 
alapon áll ugyan Aquinoi Tamással, 
amennyiben a hitigazságok között ő 
is különbséget tesz, a szerint, amint 
azok a puszta észszel bebizonyítha
tok, vagy igazságukat s bizonyossá
gukat csak a kijelentéstől veszik ; 
de a puszta észszel bebizonyítható 
bitigazságok számát s igy a theolo-

gia naturális körét jelentékenyen meg
szorítja, mert nem csak az A. T. ál
tal be nem bizonyíthatónak állított 
specifikus kér. dogmákat (Szenthá
romság, Istenfiuság, stb.) zárja ki a 
theologia naturális köréből, de be 
nem bizonyíthatónak állítja a sem
miből való teremtést, a lélek halha
tatlanságát is mint amelyeknek, bizó- 
nyosságát szintén csak a kijelentés 
utján nyerjük. Duns Scotust általá
ban jellemzi, hogy mig az egyház 
tanait föltétlenül igazaknak tartja : 
addig e tanok bebizouyíthatósága te
kintetében a legmesszebb menő scep- 
ticismust tanúsítja. Össze szokták ha
sonlítani e tekintetben Kanttal, ép 
úgy mint ellenfelét Aquinoi Tamást 
Leibniz-czal. Ami a két scholasti- 
kus közt fennálló egyes ellentéteket 
illeti : Duns Scotus is a theologiát 
tartja ugyan a legfőbb ismeretnek, 
de ennek elméleti oldala helyett a gya
korlatit állítja előtérbe; Aquinoi Ta
más az Istenről szóló tanban különösen 
az isteni akarat szükségességét han
goztatja, mig Duns szerint az isteni 
akarat a világra való vonatkozásá
ban esetleges, s épen ezé/t a világ 
előállása is esetleges; erkölcsileg jó 
az, amit Isten akar s a rossz is jó 
volna, ha Isten akarná; az ember 
esete Duns szerint nem okozott az 
emberi természetben oly roppant 
változást, mint azt A. T Ágoston 
nyomán tanítja, s ezért Duns az 
emberi szabadakaratra vonatkozólag 
a semipelagianismushoz hajlik; az 
eredendő bűn hatása alól Máriát 
Duns kivehetőnek tartja s igyekszik 
kimutatni, hogy Mária szeplőte
len fogantatása a több lehetőség kö
zül legelfogadhatóbb; A. T. kiváló 
súlyt helyez Krisztus halála fölösle
ges érdemére, minek ellenében Duns 
ezt annyira kétségbe vonja, hogy 
annak elégséges voltát tagadva, Krisz
tus érdemét Istennek acceptatio
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gratuita-jától teszi függővé ; a kegye
lem tanánál A. Tamás szerint a jót 
Isten az ember hozzájárulása nélkül 
eszközli, Duns ellenben különösen 
hangoztatja az ember közremunkálá- 
sának szükségességét; A T. szerint 
a szentségek ex opere operato mű
ködnek, minek ellenében tagadja Duns, 
hogy a kegyelem működő ereje 
magokban a szentségekben volna. 
A két scbolastikus ellentétes állás
pontja követőiknél is megmaradt. 
Duns főművei: az „Opus Oxonienseu, 
Lombardiai Péter sententiáinak kom
mentárja, melyet Duns Oxfordban 
készített s az „Opus Parisiensew, 
melyet párisi hallgatói állítottak ösz- 
sze Lombardiai Péter említett műve 
fölött tartott előadásaiból. Összes mű
veit kiadta Wadding (1639. 12 k.). 
V. ö. Werner K . : Joli. Duns (1881.); 
Müller J . : Biographisches über Duns 
Scotus (1881.). A.

Dunstan (olv.Dönszten), szent, 
canterburyi érsek, szül. 925 körül. 
Mint szerzetes oly nagy tekintélyre 
emelkedett, hogy Edmund király 
(943.) tanácsosul maga mellé hívta; 
Edwin király azonban, mint szigorú 
erkölcsbirót, száműzte. Később visz- 
szahivatván, püspök, majd 959. ér
sek lett. E magas állásában ismét 
a benczés-rend szabályai alá adta 
magát s a szerzetesekkel együtt üd
vös reformokat hozott létre az angol 
egyházban, igy. p. o. elrendelte a 
nép nyelvén való prédikálást. Magas 
állása és nagy tudománya feltétlen 
tekintélyt szereztek neki nemcsak az 
egyházi, de a politikai téren is. Mh. 
988. máj. 19. Emlékezetét is e na
pon ülik. R.

Dupauloup (olv. düpánlu) 
Bódog Antal Philibert. orleansi püs
pök az ultramontanismusnak a má
sodik császárság idején legjelentéke
nyebb vezére, szül. 1802. St.-Felix- 
ben (Savoya)s Párisban tanult. 1825.

lett pappá s mint ilyen 1827.-től 
az ifjú bordeauxi herczeg gyóntatója, 
1828.-tól az iíju orleansi herczeg 
hitoktatója, 1836.-tól a St.-Roche 
templom első vikáriusa, 1837.-től a 
st.-nicolasi kis seminarium elüljárója, 
1838.-tól a párisi érsek fő-vikáriusa,
1841.-től a Sorbonne tanára s 1849.- 
től orleansi püspök volt. Buzgón és 
kitartóan harczolt az oktatás sza
badsága, az egyház önállósága és a 
pápa világi birtoka érdekében. A 
c^alatkozhatlansági dogma ellen he
vesen küzdött, de azután alá vetettp 
magát. Mh. 1878 okt. 11. a lacombe-i 
kastélyban. Számos munkája közűi 
a legnevezetesebbek : „De l’éducationu 
(IX. kiad. 1872., magyarul 1871. 
jelent meg) és „Manuel des catéchis- 
mesu (XXX. kiad. 1878.). Magyar
ra az előbbin kivűl „A szept. 15.-iki 
conventio és a decz 8.-iki encyklika“ 
(1865.), „A kér. szeretet és művei * 
(1866.) és „Az 1869.-iki egyete
mes zsinat14 (1869.) czimüek vannak 
még lefordítva. V. ö. Pelletíer (187 6.), 
Hairdel (1878.) s főleg Lagrangé 
(3 k. 1884.) róla szóló műveit és 
P a r t : D. nevelési elvei (^Buda
pest, 1886.).

Du Perion Jakab Dávid, 
franczia bibornok, szül. 1559. Bern
ben, ref szülőktől. 1578. kath. hitre 
tért s pappá lett. E minőségében fő 
feladatának tekintette, hogy a pro
testánsokat katholikusokká tegye. 
Részben az is az ő műve volt, hogy
IV. Henrik elhagyta Kálvin tanát. 
Ezért az evreux-i püspökséget kapta 
jutalmul. Tekintélyét roppant emelte 
az 1600. évi fontaineblau-i hitvitá- 
bán Du Plessis-Mornay felett kiví
vott győzelme. 1604. bibornok, 1606. 
sens-i érsek és Francziaország fő- 
alamizsnása leit. Mh. 1 618. Művei 
(3 k. 1620. — 22.) közűi legneveze
tesebb a „Traité du sacreraent de 
1’ eucharistiea, mely Du Plessis-Mor-
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nay elle? intézett vitairat. V. ö. 
Feret: Le Cardinal D. (1876.)

Dupill Lajos Ilyés, tudós jan- 
senista theologus. szül 1657. Páris- 
ban. 15 éves korában bölcsészeti raa- 
gisteri czimet szerzett s a theologiát 
kezdte tanulmányozni 1686. a párisi 
College de Francé bölcsészettanára 
lett. Ez állásától azonban jansenista 
elvei miatt 1703. elmozdította a ki
rály. Wake Vilmos, canterbury-i érsek
kel 1719. levelezést folytatott az 
anglikán és kath. egyház egyesü
lése tárgyában. Mh. 1719. jun. 6. 
írói hirnevét a „Nouvelle bibliothéque 
des auteur^ ecclésiastiques“ (47 k.
1686. — 1714.;uj kiad. 19k. 1690.— 
1715.) alapítá meg, mélyet az in- 
dex-congregatio eltiltott. Ezen kivűl 
még számos munkát irt.

Du Plessis-Mornay (olv.
dü plesszi-morné) Fülöp, korában a 
franczia protestánsok , vezére, szül. 
1549. a Buhy-kastélyban, Norman- 
diában. Atyja papi pályára szánta, 
de ő anyjával együtt 1561. protes
tánssá lett s mint ilyen, közeli vi
szonyban állott Colignyval. 1568.— | 
1572. nagy utazást tett Svájczban, 
Német- és Olaszországban, Németal
földön és Angliában, melyet a Ber- 
talan-éji mészárlástól megmenekülve, 
újra fölkeresett. 1573. végén tért 
baza s 1576.-tól állandó kísérője 
volt Navarrai Henriknek, kinek a 
franczia trónhoz való jogát úgy kard
dal, mint tollal buzgón védelmezte 
Később a nantesi edictumot megelőző 
tárgyalásokban ő volt a közvetítő' 
közte és hitsorsosai közt. Annak 1610.# 4

történt meggyilkoltatása után is arra* i
törekedett, hogy a király és a pro- 
testantismus között állandó legyen a 
békeség. Ám XIII. Lajos 1621. 
mégis elűzte Saumurből, hol ő 1593. 
prot. akadémiát alapított. Ekkor kas
télyába, La Forét-sur-Sévre-be húzó
dott s ott halt meg 1623. Számos

műve közűi legismeretesebb a „De 
1’institution, usage et doctrine du 
saint sacrement de V eucharistieu 
(1598.). czimfí, melynek tárgya a 
fontainebleau-i 1600. évi reá nézve

' ' i
kudarczczal végződött vitatkozásnak 
is oka volt iL. Du Perron). V. ö. 
Amhert (II. kiad. 1848.) és Schaffer 
(1849.) róla szóló munkáit.

DuraeilS (Durv) János, a^ref. 
és lutli. egyház közti unió buzgó 
harezosa, szül. 1595. Edinburghben. 
Mint az elbingi angol egyház papja,
< >xenstierna svéd kanczellárt meg
nyerni igyekezett uniói tervének. 
1631.— 33. s 1634.—40. Német-és 
Svédországban s Dániában működött 
annak érdekében, de minden nagyobb 
siker nélkül. 1634. az erdélyi refor
mátusoknak is megküldte tervezetét, 
akik aztán zsinatilag részletesen nyi
latkoztak felőle. Svédországból 1638. 
kiutasították. Az eredetileg presby- 
terianus D. 1633. az anglikán egy
házhoz csatlakozott, hogy megnyerje 
a Laud, canterbury-i érsek pártfogá
sát. Később ismét visszatért előbbi 
egyházához, Cromwell alatt pedig 
independens lett s ennek megbízá
sából 1654. — 57. Svájczban, Német
országban és Németalföldön az ösz- 
szes reformátusok szorosabb kap
csolata végett indított mozgalmat.
1661. végleg Németországba költö
zött, hol több fejedelem és nem egy 
ref. theologus támogatta, de a lu t
heránusok, kivált Dannhauer és Htil- 
semann mit sem akartak tudni ter
veiről. Mh. 1680. Kasselben. Ireni- 
kus irányú dolgozatai közül meg- 
említendők : „Hypomneinata de stúdió 
pacis ecclesiasticae" (1636.), „Prodro- 
mus irenicorum tractatuum-4 (1662.),
V. ö. Benzelius : Dissertatio historico- 
theol. de J. Duraeo (1744.); Révész 
Mihály: Prot. unió és az erdélyi re
formátusok (Czelder Figyelője 1887.); 
Kvacsala János: Az angol-magyari
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érintkezések történetéhez 
dók 1892 ).

( Száza-

D u ra n d u s  Vilmos (a Sancto 
Porciano) kiváló scholastikus, disz- 
nevt: : doctor resolutissimus. Szül. a 
13. század vége felé, párisi és avi- 
gnoni tanár, majd puy-en-velayi, ké
sőbb meaux-i püspök volt s mint 
ilyen halt meg 1332. Kezdetben 
Aquinói Tamás (1. e.) híve volt, ké
sőbb a nominalismusnak (1. e ) lett 
igen erős harczosa. Főműve:  „Libri 
IV comraentariorum in sententias theo- 
logicas Petri Lombardi k‘ R

DllS (Mura közi) Márton, 1.
Muraközi Dús Márton.

%

Du Ver^ier (olv. dü verzsjé) 
János (de Hauranne), a jansenisták 
egjik vezére, szül. 1581. Bayonne- 
ban. A theologiát Löwenben hallgatta, 
hol összeköttetésbe lépett Jansennel, 
ki akkora bölcsészetet tanulmányozta. 
1621. apát lett Saint-Cyranban, majd 
1635. gyóntató a port-royali apátság
ban.Richelieu mint haeretikust 1638. — 
1643. fogságban tartatta. Kiszaba
dulása után csakhamar, 1643. okt. 
11. ran. Számos művet irt, melyek 
4 kötetbe összegyűjtve 1679. jelen
tek meg.

Dyophysiták, 1. Monophy-
siták.

m
Éber Pál, kiváló theologus 

a reformác7Íó korában, szül. 1511. 
Kitzingenben. 1532. a wittenbergi 
egyetem hallgatója lett s itt 1536. 
bölcsészeti és exegetikai előadáso
kat kezdett. 1544. a latinnyelvtan 
tanára, 1557. a várkastély prédi
kátora s a hébernyelv tanára, 1558. 
első pap és püspök lett. Melanch- 
thon elveinek, ennek halála után 
fő képviselője volt s 1562. az ur- 
vacsora-vitában az ellentéteket ki
egyenlíteni törekvő' iratával (Unter- 
richt und Bekenutnis vöm heiligen 
Sakrament des Leibes und Blutes 
Christi) a merev luth. pártnak en
gesztelhetetlen gyűlöletét vonta ma
gára. Részt vett 1557. a wormsi, 
1569. az altenburgi colloquiumban s 
mh. 1569. decz. 10 Mint a zsidó 
nép történetirója s vallásos költő is 
ismertté tette nevét. V. ö. Sixt (1843.) 
és Préssel (1862.) róla szóló munkáját.

Eberhardt Mátyá;. ev. lel
kész, ki 1557. ápr. 28. iratkozott 
be a wittenbergi egyetemre. 1574. 
szept. 28 -tói selmeczbányai lelkész 
volt s 1580. inárcz. a körmöczbá- 
nyai zsinaton mint esperes a testvéri

szeretetrol és egységről tartott be
szédet. Mh. ez évi jul. 28. Selmecz- 
bányán. Munkája: Enchiridion pasto- 
rale, in quo privata confessio, vera 
corporis et sanguinis in coena prae- 
sentia, publicusque circa communio- 
nem sacram congressus defenditur. 
Lipsiae, 1576. Verseket is irtThora- 
conymus Mátyás ellen.

Eberlin (G-ünzburgí) János, 
vallási és politikai reformátor, szül. 
Günzburgban 1465. körűi. A Ferencz- 
rendbe lépett s hitszónok lett először 
Tübingában, később Ulmban. Miután 
Luther iratai a reformácziónak meg
nyerték, 1521. elhagvá a kolos
tort és Svájczba ment, hol „Fünf- 
zehn Bundesgenossen" ez., inkább Hut- 
ten. mint Luther szellemében Írott 
éleshangu röpiratát szerzé. 1522. 
Wittenbergbe költözvén, először Karl- 
stadthoz csatlakozott, de azután Lut
her és Melanchthon felé hajolt. Mi
után nehány városban a reformácziót 
terjesztette, rövid ideig újra Witten- 
bergben időzött, 1525. pedig raajna- 
wertheimi lelkész lett s itt halt meg 
kevéssel 1530. után. Munkái közűi a 
legkiválóbb: „Wie sich ein Diener
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Gottes Wortes in all’ seinem Thun 
haltén sollu (1525.) V. ö. W erner: 
Johann E. von Güuzburg (1889.).

Ebioniták (héberül =  szegé
nyek), a Jeromosig élt egyházi atyák
nál az összes zsidó-keresztyének, akik 
a kath. egyházon kivűl maradtak. 
A név, mely nem valami felekezet- 
alapitótól (Ebion) származik, nemcsak 
a zsidó-keresztyéneknek, hanem a 
nazarénusoknak is mellékneve volt s 
részint az első jeruzsálemi gyüleke
zet (Gál. II. 10.) ismeretes szegény
ségére (ebion =  szegény), részint arra 
a viszonyra emlékeztet, amelybe a 
zsoltárirók és próféták a „szegényu 
és kegyesw fogalmait hozták (v. ö. 
Mát. V. 3.; Luk. VI. 20.). E. és 
nazarénusok nem a zsidó-keresztyének 
két különböző csoportja, hanem eze
ket a neveket, amint Jeromos bizo
nyítja, a zsidó-keresztyéneknek sok
féle alakulatu osztályára synonym 
használták. Az e. egyik része hitte 
Jézusnak szűztől születését s csak a 
zsidókból lett keresztyéneket akarta 
a szertartási törvény megtartására 
kötelezni ; a másik rész Krisztusban 
csak Józsefnek és Máriának Istentől 
messiássá kiválasztott fiát látta és a 
szertartási törvény kötelező voltát a 
pogány-kereszlyénekre is kiterjesztette. 
Jelentékenyebb lett ezeknél az a 
gnostizáló és synkretista szélső irány, 
amelyet Epiphanius az ebioniták raj
zában bemutat s Hippolytus és Ori- 
genes elkesaitáknak nevez. Általában 
úgy vélekednek, hogy ettől a syn
kretista ebionitismustól származtak az 
ál-kelemeni recognitiók és homiiiák 
(1. Cleraentinae), csak Harnack lát 
azokban újabban nem eretnek, hanem 
kath. szerzőt, ki a 3 században élt 
volna. Az e. csak Palesztinára s a 
szomszédos tartományokra szoritkoz- 
tak, ahol, bár csekély számban, az 5. 
századig fenmaradtak. V. ö. Baur F.
K .: De Ebionitarum origine et doctri-

na (1820.); Hilgenfeld: Die Ketzer- 
; geschichte des Urchristentums (1884.); 

H arnack : Lehrbuch dér Dogmen- 
geschichte (II. kiad. 1888.). Rácz 

Ebrard János Henrik Ágos
ton, ref. theologus és szépiró, szül.
1818. jan. 18 Erlangenben. A theo- 
logiát u. o. és Berlinben 1835. — 39. 
hallgatta. 1842. Erlangenben theol.
m. tanár, 1843. repetens, majd 1844. 
Zürichben, 1847. pedig Erlangenben 
rendes tanár lett. 1853. speieri con- 
sistoriumi tanácsossá neveztetett ki s 
itt harezba keveredett a szigorú luth. 
párttal, de végre is sikerűit neki és 
tiszttársainak kivinniök, hogy a Va- 

| riata mint az uniói hitvallás törté
neti kifejezése tekintessék. Hanem 
egy uj énekeskönyv, melyet ő dől- 
gozott ki s amelyet a közzsinat hely" 
ben hagyott 1860,  a liberális párt 
részéről okozott erős ellenhatást, mi
nek következtében. E. indíttatva érezte 
magát állását odahagyni s Erlangenbe 
visszatérve újra folytatta theol. előadá
sait. 1875. u. o. ref. lelkész lett s 
1888. jul. 23. mh. Számos műve 
közűi leginkább elterjedtek ; „Wissen- 
schaftliche Kritik dér evangelischen 
Geschichte (3. kiad. 186.8 ), „Christ- 
liche Dogmatik“ (2. kiad. 1863.) és 
„Apologetik“ (2. kiad. 1878 81.,
angolul 1886 ). Nehány bibliai könyv
höz commentart js irt. Álnevek alatt 
írott szépirodalmi művei erkölcsneme
sítő irányúak.

Ecce homo (lat. =  ime az 
ember), Ján. XIX. 5.-re visszamenő 
neve a Megváltó ama töviskoszoru- 
zott képeinek, melyek csak a közép
kor vége felé kezdtek divatba jőni.

Ecclesia (gör.), eredetileg a 
görög szabad államok szabad polgá
rainak a hírnök által összehívott 
gyűlése közös tanácskozás és hatá
rozathozatal végett. Az alexandriai 
fordítás után, mely a héber nép
gyűlést nevezi e.-nak, ezt a szót az
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újszövetség iirók az egyházra hasz
nálják. Rácz

Ecclesia Christi, annak a 
bullának a neve, melylyel VII. Pius 
a Napóleonnal Francziaországot ille
tőleg 1801. kötött concordaturaot 
közzé tette.

Ecclesiastes (latinul =  .,con- 
cionatoru), beszélő, hírnök, a Prédi
kátor könyvének görög czírae (héber= 
Koheleth). Rácz

Ecclesiasticus (latinos gö
rög) minden pap, különösen minden 
világi pap; a Yulgatában a Jézus 
Sirák könyvének a czime. Rácz

Echternachi ugráló kor- 
menet, egyike a legjellemzőbb jelen
ségeknek korunk vallásos állapota 
köréből Echternachban, mely Luxem
burgban fekszik, minden évben szok
tak az itt eltemetett szent Willibrord 
tiszteletére, valószínűleg pogány szo
kás után, két óráig tartó körmene
tet rendezni, amelynél öt lépést ug- I 
rálva tesznek előre s kettőt hátra és 
ilyen módon gondolják az abban részt 
vevők megnyerhetni a szentnek köz
benjárását minden fajta szükségeikre 
nézve. 1888. az összes résztvevők 
száma 11809 volt. Vannak közöttök 
olyanok is, kik másokat helyettesí
tenek. II. József rendeletére meg
szűnt volt ez a körmenet, de 1802. 
újra felelevenedett, .még pedig táncz 
formájában. V. ö .K rier: DieSpring- 
procession und die Wallfahrt zum 
Grabe des heil. Willibrord in Ech- 
ternach ( 1870.): Reiners : „ Die
Springpocession von E .“ (1884 ). T.

Eck (családi néven Mayer) Já
nos, a reformácziónak egyik leghe
vesebb ellenfele, szül. 1486. Eckben 
(Württemberg). A régi nyelveket Hei- 
delbergben, a theologiát Tübingában, 
a jogot Br.-Freiburgban hallgatta s 
az előbbi két helyen egyszersmind 
bölcsészettel is foglalkozott. 1508. 
fölszenteltetvén, 1510. theol. tanár
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lett Ingolstadtban. Scholastikus kép
zettségével, főleg pedig vitára ter- 
mettségével széles körben szerzett 
hírnevet. Ebben bízva lépett fel 1518. 
Luther ellen ,.Obelisci“ ez. művével. 
E felett Karlstadttal, majd Luther
rel is vitába keveredvén, tételeit ve
lők szemben a lipcsei disputatión 
(1519. jun. 27. —jul. 16.) is védel
mezte. Ezután irta fő művét, a „De 
primatu Petri adversus Ludderumu 
czimüt, melyet 1520. Rómában a 
pápának is átadott s egyúttal kiesz- 
közlé a Luther elleni egyházi átkot. 
Ettől fogva egész életét a reformá- 
czió elleni küzd-elerare szentelé. Ez 
érdekben még kétszer (1521. és 
1523.) járt Rómában, 1524. részt 
vett a regensburgi konventen, 1525. 
Németalföldre, majd Angliába utazott 
Vili. Henrikhez, akinek „Enchiridion 
locorum communium adversus Lu- 
therum et alios hostes ecclesiae* ez. 
művét ajánlá. 1526.abádeni colloqui- 
ummal mint Oecolampadius ellenfele 
Svájczban iparkodott megakadályozni 
a reforraácziót. Az ágostai 1530. évi 
országgyűlésen részt vett -az ágostai 
hitvallás czáfolatának készítésében. 
Miután még az 1540.—41. évi, Worms- 
ban kezdett s Regensburgban foly
tatott colloquiumokon is jelen volt, 
mh. 1543. febr. 10. Ingolstadtban.
E. a bibliát 1537. németre forditá. 
Theol. vitairatainak gyűjteményét maga 
rendezte sajtó alá „Operum Joh. 
Eckii contra Lutherum tóm. I .— V.a 
(1530.—35.) ez. a. V. ö. Wiede- 
man: Dr. Johann E (1865J és 
Bossert tanulmányéi (Zeitschrift für 
kirchliche Wissenschaft und kirchliches 
Leben 1885.).

Eckhart (Eckart, Eckehart, 
Eckhard), német mystikus, ki „E. 
mester* (Meister E.) néven ismere
tes, szül. 1260. valószínűleg Strasz- 
burgban. A Domokos-rendbe lépett, 
később perjel, majd a szász földön
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provinciális, azután Csehországban 
generális vikárius lett, később Strasz- 
burgban, majd Kölnben működött. 
Pantbeistikus szinézetű mystikája miatt 
eretnekség gyanújába és vizsgálat alá 
került s bár élete vége felé késznek 
nyilatkozott téveseknek talált tanai 
visszavonására, a pápa elitélte azokat 
1329. márcz. 27. Jelentőségét és 
értékét eltérőleg Ítélik meg. Preger, 
Schmidt és Jundt szerint E. a kér. 
bölcselet •> atyja, a legeredetibb és 
legszellemesebb német mystikus; el
lenben Denifle szerint „zavaros gon
dolkodó minden eredetiség nélkül, 
scholastikus, ki mindig újat akar 
mondani s kinek egyedüli érdeme 
csak az, hogy a scholastikus gondo
latoknak németül adott kifejezést. “ 
Német műveit kiadta Pfeiífer (Deutsche 
Mystiker 1857.) nehány elveszettnek 
hitt latin művét pedig Denifle. Y. ö. 
Bach : (1863.); Lásson (1868.); 
Jundt (1871.); Linsemann (1873.) 
és tíaupt (1874.) monographiáit és 
Den>fle tanulmányát (Archív f. Lite- 
ratur und Kirchengeschichte des Mit- 
telalters 1886.) R.

Eclanumi Juliánus, 1. Pe-
lagianusok.

Eesedi ref. egyházmegye,
a 17. század második negyedében 
használt elnevezése a nagykárolyinak.

Edelniau János Keresztély, 
ismert nevű szabadon gondolkozó, 
szül. 1698. Weissenfelsben. Jenában 
theologiát hallgatott. 1735 rövid 
ideig Zinzendorf grófnál tartózko
dott s 1736. Berleburgba ment, 
melyet 1742. elhagyott s nagyszakállu 
apostolként járta be Németország 
északi részét, gyakori üldözést szen
vedve s némelyik városból ki is 
űzetve. Végre 1749. azon feltétel 
alatt, hogy többet nem ir, megenged
ték neki, hogy Berlinben tartózkod
jék, Itt halt meg 1767. febr. 15. 
Németországban mint a positiv ke-
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resztyénséguek első nyilvános ellen
sége ismeretes, de művei, melyek az 
elleniratoknak egész özönét zúdítot
ták reá, csakhamar feledésbe merül
tek. Válogatott művei 1847. jelentek 
meg, önéletrajza pedig 1849. V. ö. 
Mönckeberg (1867.) és Guden (1870). 
róla szóló műveit.

Éden (héb. =  gyönyör), 1. 
Paradicsom.

Edessai Ibas, mint az edes- 
sai theologus-iskola tanítója syr nyelvre 
forditá Mopsvestiai Tódor műveit, 
ezért nestoriánus eretnekség gyanú
jába keveredett s püspökével, Rabu- 
las-szal meghasonloit; ennek halála 
után 436. mégis edessai püspök lett. 
Az antiochiai érsek előtt azonban 
mihamarabb eretnekséggel vádolta
tok, de a 447. vagy 448. tartott 
antiochiai zsinat nem ítélhette el, 
mert vádlói nem jelentek meg. A 
449. évi ephesusi rabló-zsinat el
itélte, de a chalcedoni zsinat két év 
múlva igazhitűnek nyilvánító s állá
sába visszahelyezte. Mh. 457. Halála 
után az 553. konstantinápolyi zsinat 
ismét elátkozta V. ö. Hef 'ele: Kon- 
ziliengeschichte (1875.)-. R.

Edessai iskola (Az), melyet 
a 4. század második felében a syr 
Efraira alapított, kiváló buzgalommal 
műveié az exegesist, és pedig nem 
annyira tudományos, mint inkább 
építő modorban. Ez iskola feje az
5. században Ibas püspök, a 7.-ben 
pedig a raonophysita Jakab püspök 
volt, ki főleg mint gör. egyh atyák 
fordítója lett híressé s 710. halt meg.

Edessai Jakab, 1. Edessai
iskola.

Edictuiil (nantesi), 1. Hu
genották.

Edietuiu (wormsi), 1. Luther. 
Edicturu tolerantiae, l.

Türelmi rendelet.
Edomiták, az izraelitákkal 

közel rokon, de a történelemben ha-
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lálos ellenségükként szereplő hegyi 
és vadász nép, amelynek törzsatyja 
Edom vagy Ezsau a pátriárcha-mon- 
dában bátor vadászként jelen meg, 
de testvérével, Jákobbal már az anya
méhtől fogva viszályban él, megfer- 
tőzteti a vér tisztaságát a khetiták 
leányaival való összeházasodás által és 
könnyelműen eladja elsó'szülöttségi jo
gát. A vidéknek, ahol Edom ( =  veres) 
lakik, Szeir ( =  szőrös) a neve s az 
éláni tengeröböltől a Holttengerig 
terjed. Dávid szolgaságba hajtotta 
őket, de Jórám alatt lerázták az 
igát, majd Hirkánus János ismét le
igázta és körülmetélkedésre kény
szerítette. Azóta Idumén név alatt 
újból szerepel a tartomány a zsidó 
nép történetében, amelynek utolsó 
dynastiáját, a Heiódesek családját 
is Ő adta. Jeruzsálemnek a rómaiak 
által történt elfoglalása után az E. el
tűnnek a történelemből, országuk Ará
bia földrajzi fogalmába olvad be. Rácz 

E d v i  Jllés Pál, ev. lelkész, a
m. tud. akadémia lev tagja, szül. 
1793. jun. 29. Rétiben (Győrm.). 
Tanult Sopronban 1802. — 13., azután 
két évig nevelősködött. 1815. ápr. Je
nába ment, ahonnan hazatérve, 1817. 
okt. szülőföldjén lelkészkedő atyja 
mellett káplán lett. Kevés idő múlva 
rendes lelkészszé választatott, 1818. 
Nagygeresdre, 1823. Vanyolára, 1831. 
Nemesdömölkre, hol egyháza és a 
dunántúli egyházkerület érdekében 
buzgó működést fejtett ki. Az egy
házkerület nemsokára levéltárnokká 
az akadémia 1835. lev. taggá, a ke- 
menesaljai egyházmegye 1845. espe
ressé választotta. 1863. lelkészi hi
vatalát elhagyván. Pestre vonult, hol 
vakságban élt 1871. jun. 22.-ig. Iro
dalmi működése sokoldalú és korá
ban igen becses volt. Számos folyó
irat közölt tőle verseket és hosszabb 
s rövidebb prózai dolgozatokat, melyek
nek száma ^összesen 254 re megy.
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Önállóan kiadott művei leginkább az 
egyh. irodalom körébe vágnak s ezek 
a következők: l . Halotti beszéd 
Káldy Judit felett Sopron, 1819.
2. Vallás-türedelem példája a leg
újabb időkből. Pest, 1826. 3. A 
szent frigy (Beköszöntő beszéd). U. o.
1831. 4 Ékes házi oltár (Verses
imák.) U. o. 1832. 5. Halotti be-

i széd Mesterházy Dánielné Konkoly 
Thege Anna felett. Sopron, 1832.
6. Confirmálási emlék-czédulák. Pest,
1832. 7. Prédikáczió I. Ferencz ha
lálára. U. o. 1835. 8 Gyónók kathé- 
chizmusa. Pest, 1837 (Uj kiad. Pápa,
1858.) 9. Keresztyén ábécze. Pápa. 
1839. (IV. kiad. Pest, 1850.) 10. 
Egy egész esztendőre szolgáló ere
deti közérthető keresztyén prédiká

lt cziók (I.—IV k.) Pest, 1840. — 41.
11. A nemesdömölki ev. kivek tem
plomának évszázados ünnepélye. U. 
o, 1844. 12. Esperesi beköszöntés. 
Pápa. 1845. 13. Népszerű halotti
prédikácziók. Pest, 1846. 14. Postilla, 
U. o. 1847. Sok munkája maradt 
kéziratban is, többnyire hasonló jel
legűek. V. ö. Haberern Jónathán:
E. I. P. emléke. Pest, P872.

Edwards Jónathán, Észak- 
Araerika presbyterianus hittérítője, 
szül. 1703. Sast Windsorban (Con
necticut állam). 1722. new-yorki pres
byterianus prédikátor, 1727. nort- 
hamptoni (Massackúsetts állam) con- 
gregationalista lelkész lett. Miután 
csak az igazán ujjászűlteket akarta 
az úrvacsorájához bocsátani, ez állá
sát 1750. elvesztette s 1751.-től 
fogva hittérítői minőségben működött 
az indiánok közt, mig 1758. mk. 
Kálvin elveitől leginkább abban tért 
el, hogy az eset szerinte nem volt 
hátrányára a szabad akaratnak. Mű
vei utoljára 1852. jelentek meg. Ta
nítványai közül a legjelesebbek: ha
sonnevű fia (mh. 1801.) és Hopkins 
Sámuel (I. e.).



I1

Efód (héber), többféle értelmű 
szó, a főpapnak a II. Móz. XXVIII.
6. s köv.; XXXIX. 1. s köv. leirt 
vállruháját, ezt a sajátos hivatalos 
viseletét jelzi. A római papi öltözet
ben erre a mintára készült az u. n. 
humerale. Rácz

Efraim. 1. József és Izrael.
Efraim (syr=Ephrám Syrus), 

egyik-e a legkiválóbb egyh. tanítók
nak, a syriai egyház szónoka és 
hymnusköltője. ki a „syriaiak pró
fétája néven is fordul elő. A perzsa 
háború következtében 363. elhagyá 
szülővárosát Nisibist s Edessa mellé 
egy barlangba költözött, hol imádko
zással, a biblia tanulmányozásával és 
irodalmi működéssel foglalkozott s 
megalapítá az edessai iskolát. Mint 
diakónus halt meg u. o. 378. körűi.
A görög és maronita egyház jan. 28., 
a római febr. 1. ünnepli emlékét. 
Dogmatikai irányát a Vazulé befo
lyásolta, kit 370. Neocaesareában 
meg is látogatott. Művei részint a syr 
ősnyelven, részint görög, latin és 
örmény forditásban maradtak fenn.» i  j
A syr nyelvűek közűi bibliai com- 
mentarja a legfontosabb, mely a Pe- 
sito nyomán az egész ószövetségre s 
az újnak jelentékeny részére kiter
jed. Görögül számos homilia és ér
tekezés viseli nevét. Összes műveit a 
két Assemani (6 k. 1732.— 46.) 
adta ki. V. ö. Kireiner: Dér heil. 
E., dér Syrer (1889.).

Egede János, Grönland apos
tola, szül. 1686. Norvégiában. 1707. 
vageni lelkész lett, de 1717. lemon
dott állásáról s 1721. összesen 46 
személy, köztök felesége s két fia 
kiséretében átment Grönlandba, ahol, 
különösen mikor a nép nyelvét el
sajátította, nagy sikerrel működött.
A dán kormány segélyezte a térítést, 
s csak 1731. vonta meg segélyét, 
de 1733. Zinzendorf közvetítésére 
újból pártját fogta. Mikor a herrnhuti

testvérek Dávid Keresztély vezetése 
alatt segédkeztek E. munkájában, ő 
teljes bizalommal viseltetett irántok, 
de később sokszor megbántották. Mi
kor felesége, ez a hű segítő társa, 
Rask Gertrud mh., 1736. visszatért 
Dániába, hol 1740. a grönlandi egy
ház püspökének nevezték ki. Grön
land missziója érdekében semiuariu- 
mot állított s irodalmilag is műkö
dött. Mh. 1758. nov. 5. Stubbek- 
jöbingben, Falster szigetén, ahova még 
1747. vonult. T.

Egede Pál, az előbbinek fia, 
szül. 1708. Vagenben. Elkísérte aty
ját Grönlandba es segítőtársa s utódja 
volt 1734. — 40. Visszatérve Dániába, 
theol. tanár s a misszió-collegium 
tagja, majd atyja halála után fel
ügyelője a missziónak s 1779. püs
pök lett. 1766. befejezte az atyjától 
kezdett grönlandi bibliafordítást, ki
adott továbbá nyelvökön egy katechis- 
must (1756.) s egy agendát (1783.). 
Mh. 1789. Kopenhágában. T.

Egervölgyi hitvallás, 1.
Debreczeni hitvallás.

Egész áldozat, 1. Égő áldozat.
Egidy Kristóf Mór, német 

erkölcsbölcsész, szül. 1847. aug. 29. 
Mainzban. Katonatiszt volt s 1889. 
alezredesi ranggal vonult nyugalomba. 
Jelenleg Berlinben lakik. 1890. 
óta irta roppant feltűnést keltő mű
veit: „Ernste Gedanken“ „Weiteres 
und Ausbau dér Ernsten Gedanken^ 
és „Das einige Christenthum1* czim- 
mel. A merev dogmatikus irány ellen 
harczol bennök s az egyházi élet 
újjáalakítását sürgeti. Tana lényeges 
vonásaiban megegyezik a 18. század 
deisrausával s „Egységes keresztyén- 
ség“ név alatt egyesítésére törekszik 
az összes állampolgároknak.

Égő áldozat (Egész áldozat), 
az összes áldozatok közt a legünne
pélyesebb, melynél az állatnak vérét 
kieresztették, bőrét lenyúzták, egyes
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darabjait megtisztították, azután pe
dig az roltáron hamuvá égették.

Égö-áldozati oltár (Az) a 
templom előtt állott, s III. Móz. VI.
5. 6. szerint éjjel-nappal égnie kel
lett rajta a tűznek, hasonlóan a per
zsák szent tüzéhez. Ez volt előképe 
a kath. egyház örök lángjának.

Egri Lukács, az unitarismus 
egyik legelső hirdetője Magyarorszá
gon, szül. Egerben. 1552.-ben a witten
bergi egyetemen tanult, 1553. táján 
szülővárosa hivta meg papjának. On
nan 1558. Kolozsvárra távozott, hol 
mint magyar prédikátor, iskolában és 
templomban Basilius István és Dávid 
Ferencz tiszttársaként működött. Be
tegeskedése miatt 1565. visszatért 
Eger enyhébb égalja alá, hol már 
az unitarismus szellemében fejtegette 
a Szentháromság tanát. Károlyi Gás
pár csakhamar zsinatot hivott össze 
megczáfolására. de a Gönczön 1566. 
jan. 22. összejött lelkészek hosszas 
vita után sem bírták reávenni tételei 
visszavonására. 1568. jan. 6. Szik
szón újra zsinatot tartottak az idő
közben ungvári pappá és ungi espe
ressé választott E. ellen, ügy a szik
szói, mint a pár hét raulva(jan. 27.) 
tartott kassai^ zsinat, melyet megelő
zőleg Egrit Schwendi, kassai főhad- 
parancsnok elzáratta, eredménytelen 
volt, amennyiben E. hű maradt meg
győződéséhez sőt szádvári fogságából 
sem szűnt meg mellette szót emelni, 
miért ellenfelei még 1568. aug. 24. 
ismét zsinatot tartottak raegczáfolá- 
sára. ezúttal Sárospatakon. Egyide
jűleg Szikszai Fabricius Balázs egész 
könyvet irt ellene. Noha 1570. alá
irt egy tételeit megtagadó hitvallást, 
még 1573. is fogva volt. További 
sorsa ismeretlen.

Egri róm. kath. érsekség,
előbb püspökség, még I. István ala
pította s a középkorban Heves-, 
Külső-Szolnok-, Borsod-,Abauj-, Zemp
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lén-, Ung-, Szabolcs- később még 
Ugocsa-, Bereg-, Máramaros és Szat- 
már-megyéket, valamint a jászkun 
kerületeket foglalta magában. A mo
hácsi vész után a reformaczió ter- 

• jedése és Eger elvesztése követ
keztében pusztulásnak indult. Hely
zete csak a 17. század végén fordult 
jobbra s lassanként ismét felvirágzott. 
1804. érsekséggé lett s mint ilyen
nek, négy, részben belőle kiszakított 
püspökség áll fenhatósága alatt: a 
kassai, rozsnyói, szatmári és szepesi. 
V. ö. tichmidt: Episcopi Agrien- 
ses (1758.).

Egyedül üdvözítő egy
ház, e néven említi magát a kath. 
egyház s ezzel kijelenti, hogy rajta 
kivűl sehol nincs másutt üdvösség. 
Már Tertullianus a Noé bárkájához 
hasonlónak állítá az egyházat, mely 
mint amaz, szintén egyedül ad szaba
dulást. Origenes és Cyprianus mond
ták ki e tételt: „A kath. egyházon 
kívül nincs üdvösség melyet aztán 
mikor a hierarchia létrejött, szem-

Íen a heterodoxiával, úgy Ágoston, 
íint nagy Leó s nagy Gergely pápák 

olyannak tekintettek, mint amely a 
kath. egyháznak szerves köteléke s a 
pápának, mint az egyház törvényes 
főpásztorának hatalmát jelképezi. Mai 
napság is megtáipadhatlan hittételök, 
mely a nem katholikusokat megát
kozza, noha újabban szelidítni pró
bálták, épen kath részről, ám e tö
rekvésnek ellene szegül az orthodox 
tantétel A luth. ortkodoxia szintén 
fölvesz a maga számára egyedül üd
vözítő erőt, csakhogy óvakodik le
vonni belőle a további következ
ményeket. T.

Egyenruha (Lelkészi), 1. Öl
tözet (Lelkészi).

Egyesületi rendszer, 1.
Collegialis rendszer.

Egyesült görög egyház,
1. Görög katholikus egyház.

r



Egyetemes, 1. Oekumenikus.
Egyetemes bizottmány, 

egyetemes értekezlet, a ma
gyar ref. egyház mai konventi gyű
léseinek elődjei, melyek azonban nem 
meghatározott időnként ültek össze 
s határozati joggal sem voltak fel
ruházva.

Egyetemes feloldozás alatt
azt a teljes hünbocsánatot értjük, 
melyet az arra fölhatalmazott pap 
bizonyos esetekben, különösen nehéz 
betegeknek s haldoklóknak, bizonyos 
megállapított formák mellett megad. 
A különböző rendek tagjai s azok
nak tertiariusai is megadhatják bizo
nyos esetekben. T.

Egyetemes felügyelő, 1.
Egyetemes gyűlések.

Egyetemes fögondnok,
ilyen gyanánt szerepelt a magyaror
szági ref. egyházra nézve Rádai Pál, 
még 1734. előtt, de ez állás rend
szeresítve egyáltalában nem volt s 
nem is lett sohasem, daczára az ily 
irányban tett kísérleteknek.

Egyetemes gyűlések, a
magyarországi ág. ev. négy egyház- 
kerület küldöttjeinek határozatképes 
gyűlései, melyek Mária Terézia ki
rálynő amaz óhajtására szerveztettek 
rendszeresen, hogy a prot. kerületek 
ne külön terjeszszék fel sérelmeiket, 
hanem együttesen. Noha értekezlete
ket olykor már előbb is tartott mind
két prot. egyház, a ref. egyházban 
akkor nem sikerűit az ilyen egyete
mes jellegű gyűlések szervezése, de 
a lutheránusok az 1774. ápr. 20. 
tartott alakuló közgyűlésen kimond
ták az e. gy. rendszeresítését s éven
ként való megtartását. Azóta az egy
ház szervezetéhez lassanként mind
inkább hozzásimultak ezek s némi 
változáson, illetőleg fejlődésen már 
előbb is menvén át, a budapesti zsi
nat végre törvénybe iktatta s hatás
körüket határozottan megszabta. Az

uj szervezetű e. gy. elseje 1893. 
okt. tartatott s eredménye hű tükre 
volt az uj alakulás áldásos hatá
sának. Az e. gy. 1848.-ig az élet
hosszig választott egyetemes felügyelő 
által vitt egyes elnökség alatt tar
tattak; az ezután bekövetkezett pro- 
visorium elteltével 1860. már kettős 
elnökség vezette a gyűléseket, ameny- 
nyiben a legrégibb superintendens 
társelnöke lett az egyetemes felügye
lőnek. Habár ennek hivatala szoro
san összefügg az egyetemes gyűlé
sekkel, mégis előbb rendszeresítte- 
tett azoknál, miután már 1758. meg- 
választatott reá br. Zay Péter, ki
1788.-ig viselte azt. Utódai a követ- 
kezők voltak: Ocsai Balogh Péter 
(1788. — 1819.), br. Prónay Sándor 
(1819.— 39.), gr. Zay Károly (1840.—
1860.), br. Prónay Gábor (1861.— 
1875.), Zsedényi Ede (1875. - 79.), 
br. Radvánszky Antal (1879.—82.) 
és br. Prónay Dezső (1883.-tól), ki 
a budapesti zsinat folytán sokban 
megváltozott viszonyokra való tekin
tettel 1893. lemondott, de az egy
házak szavazatainak óriási többsége 
szinte egyhangúlag újra megválasz
totta. V. ö. Haán Lajos: A ma
gyarországi ág. bitv. evangélikusok 
egyetemes gyűlései és az egyetemes 
világi felügyelői hivatal (1883.).

Egyetemes papság, a pro-
testantismus amaz elve, mely szerint 
a papok nem képeznek külön ren
det, mint a katb. egyházban, hanem 
az összes egyháztagok jogosítva van
nak az egyház kormányzásában részt- 
venni s annak bárminő ügyeibe, még 
a hitelviekbe is beleszólani.

Egyetemes zsinat, 1. Zsinat. 
Egyistenhivés, 1. Mono-

theismus.
Egyház, a „szentu fogalmá

val rokonértelmü, ma már ilyen hasz
nálatból kiment „egyu szó és a Mbáz“ 
összetétele, mely tehát eredetileg szent



házat, vagyis templomot jelentett, ké
sőbb azonban a kér. hívők társasá
gának jelzésére is használni kezdték. 
Tovább haladva, egyes nagyobb val
lásos testületek, hitfelekezetek, főleg 
a bevettek, valamint ezeknek egyes 
gyülekezetei is egyház nevet kap
tak. Általában ennélfogva e. az em
beriség vallásos életének külső szerve, 
megkülönböztetve az államtól, azaz 
a polgári és nemzeti élet szervétől. 
Mig a keresztyénség előtti időben 
a vallásos és politikai élet teljesen 
egybe volt olvadva: addig a keresz
tyénség olyan tisztán vallásos tár
sulattá lett, mely a nemzetiségi ellen
téteken felülemelkedve, az emberiség 
szellemi egyesülésére törekedett. Ez 
az oka, hogy az e. szó általános 
jelentése ellenére specialiter a ke
resztyén vallással jutott összeköttetés
be, habár a magától Jézustól hirdetett 
Isten országa nem is ugyanegy foga
lom vele és csak bizonyos fejlődési 
folyamat tette lehetségessé, hogy ez 
azzal fölcseréltessék (L. Keresztyén
ség). Az e. fogalmának elméleti át
alakulásában a vezér-eszme a Krisz
tusnak, mint emberré lett istenfiu 
személyének csodájából indul ki, 
amennyiben ezt az egyéni csodát 
a saját folytatásaképen egy egész 
társaságra viszi át. Ilyen felfogás
sal fordul elő a kolosséi és ephe- 
susi levelekben egy kép ama test
ről, melynek Krisztus a lelke, in
nen aztán az egyház, mint a földi 
és földöntúli világot magába ölelő 
közössége a léleknek jelen meg, 
melynek a mennybe szállott Krisztus 
a feje. Ezzel már adva volt egy ér
zékelhető érzékfeletti szervezet alakja, 
melynek voltaképen való lényege a 
földöntúli világban van, a földön pe
dig az egyes gyülekezetekben és ezek 
összességében nyilvánul. Ez a lénye
ges és állandó schema, melynek ke
retébe aztán valamennyi kér. feleke

zet belefoglalta az egyház fogalmá
ról való különleges felfogását, ameny- 
nyiben hol az egyik, hol a másik 
mozzanat van nálok kiemelve, vagy 
pedig abban nyilvánul külön állás
pontok, hogy a két mozzanatnak 
az összefüggését jelzik sajátszerüen. 
A katholicisraus e. alatt közvetlenül 
magát a földi nyilvánulást érti, amely 
az érzékfeletti világból ^csodaszerü 
erőkkel ékesített s állítólag magától 
Krisztustól szerzett üdvintézmény , 
melynek lényeges szervei a püspö
kök, mint az apostolok utódai. Az 
e. röviden a keresztyén társadalom, 
melynek természetfölötti eredete foly
vást munkál az egyházban. Az egye
dül üdvözítő egyház (1. e.) fogalmá
nak egyik megteremtője, Ágoston a 
donatistákkal való harcz folyamán a 
megkereszteltek összességének mondta 
az egyházat s azzal, hogy a való
ságban létező szervezetet az Isten 
országával vakmerőén egyenlősíté, azt 
a kath. világnézetet táplálgatta, mely 
a római püspököktől a magok pri
mátusa érdekében tovább fejlesztve, 
a középkori hierarchia előkészítője, 
illetőleg megalkotója lett. A katholi- 
cismus szerint az e, az Isten-alkotta 
földöntúli rendnek közvetlen megje
lenése, mely el van látva látható fő
vel, csalatkozhatatlan tannal, csodás 
kegyelmi eszközökkel, s úgy emelke
dik az emberi élet különben érvé
nyes rendjének fölébe, mint a lélek 
a testnek, és amely a mennyei ré
giókból azért szállott le a földre, 
hogy a szentségekkel minél több em
bert megváltson és érzékfölötti világba 
emeljen. A harczoló és győző egyház
nak ebben a római katechismusba 
fölvett megkülönböztetésében utolsó, 
halvány nyoma látszik a valóság és 
eszmény elkülönítésének. A szükség
szerű különválasztásból valóságos sza
kítást csiuálni, az eszményi közössé
get a látható egyháztól végképen



megkülönböztetni, közös alapgondo
lata minden reformáló egyháznak, 
mig a középkor rajongó, vagy épen 
reformáló felekezetei inkább arra tö
rekedtek, hogy a valósággal hívőket 
és szenteket kiválogassák. Mindazál- 
tal a prot. dogmatika is Jiamarosan 
eltért az absolut ideálismustól. midőn0

látható és láthatatlan egyházat kü
lönböztetett meg, s mindkettőt össze
köttetésben tartotta az igaz egyház 
külső jegyeiről szóló tan által. Ilyen 
jegyek: az evangélium tiszta hirde
tése. a szentségeknek rendeltetésük
höz képest történő kiszolgáltatása és 
az egyházi fegyelem gyakorlása, melyek 
eszközei az igaz hit szerzésének, már 
pedig a láthatatlan egyházba az igaz- 
hitüek tartoznak V. ö. A ’östlin: 
Das Wesen dér Kirche ( 1872.1; 
Issei: Dér prot. Begriff dér Kirche 
und sein Verhaltniss zum Reiche Got- 
tes (1889.).

Egyházalkotmány. 1.) Ka-
tholikus. A kath. egyház alkotmá
nyáról való nézetek a történet folya
mán tudományos viták következté
ben két megállapodott rendszerré, a 
püspökivé és pápaivá csoportosultak, 
melyekről 1. Püspöki rendszer (ka- 
tholikus).

2.) Protestáns. Ez másképen 
fejlődött a lutheri reformáczió befo
lyása alatt, mint a svájczié alatt. 
Amint az anabaptista mozgalom s a 
pórlázadás arról győzte meg Luthert, 
hogy az egyházközségek, melyekre 
az alkotmányt építni akarta, inkább 
az egyházi fenyíték tárgyai lehetnek, 
mint az egyházkormányzatnak ala
nyai, ezt a fejedelmek (1. Földesur) 
hatáskörébe utalta, akik mint fő
hatóság iskolák és lelkészségek állí
tására kötelezve vannak. Ezt a fel
fogást szentesítette az 1526. évi 
speieri országgyűlés, mely a földes
urakat megbizá, hogy a magok vidé
kének (territórium) egyházi viszonyait

1 saját felelősségükre szabályozzák. A 
lutheri reformáczió körében ettőlfogva 
másként fejlődött az egyházkormány
zat a városokban, mint a vidékeken, 
mivel amazoknál a gyülekezet a kép
viselői által különféle módon részt 
vett abban, ezekben viszont az egyh. 
hatalom jus episcopale gyanánt egé
szen a fejedelem kezébe került, aki 
aztán a consistoriumokkal gyakorol
tatta. A földesúri egyházkormányza
tot theologiailag Melanchthon ama 
nyilatkozata állapítá meg, mely sze
rint a felsőség nemcsak a tizparancs 
második táblájának, vagyis az embe
rek egymás közti vonatkozásainak a 
felügyelője, hanem egyszersmind az 
elsőnek is, mely az embereknek Is
tenhez való viszonyát szabályozza. 
Miután az elv megállapítása végleg 
megtörtént, a tudomány lassanként 
több egyházjogi rendszert állított fel 
(L. Collegialis, Territoriális és Püs
pöki rendszer)

A prot. egyházalkotmány ref. 
talajon, amennyiben Zwingli tanát 
követé ,csak elméleti kifejtésében kü
lönbözik a luth. egyházétól, nem pe
dig egyúttal gyakorlati kivitelében 
is. A zürichi reformátor ugyanis bár 
abból az elvből indul ki, hogy az 
egyházkormányzás a gyülekezetek ke
zében legyen, de tényleg a keresz
tyén felsőség hatáskörébe utalta gya
korlását. Nagy távolodást mutat az 
egyházkormányzásnak a felsőség által 
való ezen gyakorlásától a Kálvin re- 
formácziója, mely a presbyteriumok- 
nak s az ezekből kinövő zsinatoknak 
adja azt hatáskörébe (L. Zsinati rend
szer). Genfben a ref. felsőség közre
működésével az egyház theokratiává 
alakult, mig ott, ahol az állam ellen
sége volt az egyháznak, mint például 
Magyar- és Francziaországban, önálló 
egyesület lett belőle, sőt Angliában 
az anglikán egyház nyomása alatt ez 
az önállóság olyan fokra emelke



dett, hogy a gyülekezetek autonómi
áját összeegyeztethetlennek tartották 
bárminő, akár állami, akár püspöki 
vagy zsinati tekintélylyel (L. Brown, 
Brownisták, Independensek). Ellen
téte ennek az u. n. erastianismus 
(L. Erastus), mely az egyház füg
getlenségét az államnak feláldozta. 
Ahova Németországban a kálvinismus 
behatolt, a Jülich, Kleve, Berg és 
Mark kivételével, melyek zsinati szer
vezettel bírtak, mindenütt a földesúri 
rendszer érvényesült, épen mint a 
luth. egyházban. Csak is a déli Szász
ország u. n. confoederált gyülekezete
inek lett az egyházalkotmánya tisztán 
zsinati és presbyteri. V. ö Richter: 
Gesch. dér evang. Kirchenverfas- 
sung (1851.).

Magyarországon úgy az ev., 
mint a ref. egyház alkotmánya hie
rarchikus jellegű volt s a  17. század 
kezdetén a ref. egyházban már előbb 
is dívott püspöki rendszert az ev. is 
átvette. A zsinat-presbyteri elv már 
a 17. század közepén nehéz harczo- 
kat vívott, de csak igen hosszú idő 
alatt birt érvényesülni, azonban most 
már mindkét egyház alkotmánya 
ilyenné v ált. Az erdélyi prot. egy
házakban német mintára a consisto- 
rialis rendszer lett uralkodóvá, any- 
nyira, hogy a ref. egyházkerület, 
annak daczára, hogy unióba lépett a 
többi ref. kerületekkel, némelyek ha
talmi érdekei folytán mégsem tud 
megválni egyes consistorialis jellegű 
intézményeitől.

Egyházfi, az istentisztelet kö
rűi alsóbbrendű teendőkre alkalma
zott világi egyén, kinek tiszte haj
dan a kisebb egyházi rendek közé 
tartozott.

Egyház hite a neve azon 
hitczikkek összeségének, melyek va- 

. lamely egyház symbolikus könyveiben 
foglaltatnak. T.

Egyházi mindaz, ami az egy
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házzal általában valami összefüggés
ben áll, igy például vannak egyházi 
adók, hivatalok, javadalmak, épü
letek, törvények, bíróságok stb.

Egyházi állam név alatt 
ismeretes a római pápák souveran 
világi uralma alatt álló vPatrimonium 
PetrL-nek nevezett, részint ajándék, 
részint vásárlás, részint foglalás ál
tal szerzett s az egyházi javak ki
egészítő részéül tekintett állam. A 
pápaság hagyományozás és ajándé
kozás utján mind több-több föld
birtokhoz jutott, a 6. század végén 
már Campaniában. az egész déli 
Olaszországban, Siciliában, Sardiniá- 
ban, Korzikában. Liguriábun, Illyriá- 
ban, a kot ti Alpoknál, sőtDalmátiá- 
ban és Galliában is voltak birtokai 
s midőn a byzanczi exarchátus idejé
ben politikai hatalommá is kinőhette 
magát, a 8. században igen köny- 
nyen elhitette a világgal azt az ügyes 
mesét, hogy Nagy Konstantin Itáliát 
a pápáknak adományozta. (L. Dona- 
tio Constantini.j A legelső várost, 
Sutri-t Luitprand longobárd király 
ajándékozta II. Gergely pápának 728. 
Az egyházi állam eredetét Pippinnek,
III. István pápa (1. e.) javára tett 
adományától számítják, melyet Nagy 
Károly császár 774.1. Adorján (1. e.) 
kórtéré megerősített és kibővített. 
Hogy Kegyes Lajos 817. I. Pascha- 
lis pápa (1. e.) részére kiállított dip
lomában Korzikával, Sardiniával és 
Siciliával nagyobbította volna meg 
az egyházi államot, bajos dolog el
hinni. (L. Pippin-féle adomány.) I. 
Ottó császár 962. XII. János pápa 
részére kiállított, hitelességében több 
ízben megtámadott, de legújabban 
Sickel által hitelesnek állított privi
légiumában elődei adományozásait 
megerősítette és megszaporította. (L. 
Sickel, Pflugk-Hartung és Kaufmann 
műveit. Götting. gelehrt. Anz. 1883. 
711. és köv. 1.) Matild tusciai őr-



grófné (mii. 1115.) még inkább ki- 
terjeszté az egyh. állam határait, 
amennyiben „a hegyeken innen és 
túl fekvő birtokait“ annak hagyta. 
Bár e hagyaték keserű viszályt idé
zett fel a császárok és pápák közt,
IV. Ottó császár 1201. más terüle
tekkel együtt mégis átengedte azt
III. Incze pápának (1. e.), ki a római 
császári praefectust még 1198. va
zallusává tevén, önálló ura lett az 
egész egyházi államnak, melynek bir
tokában II. Frigyes (1213)  és I. 
Rudolf császárok (1278.) szintén 
megerősíték a pápákat. (L III. Mik
lós.) Az avignoni korszak (1305.— 
1377.) alatt azonban sok város ki
vált az egyházi államból, de VI. 
Incze (1. e .) követe, Albornoz bibor- 
nők, ismét pápai hatalom alá hajtá 
Őket, VI. Kelemen pedig megvásá
rolta 1348. az avignoni grófságot. 
Az egyházi állam II. Gyula alatt 
nyerte azon kiterjedését, melyet fel
oszlásáig megtartott; a nevezett pápa 
ugyanis csel és erőszak által nem
csak a nagy rabló Borgia Caesar ál
tal összeharácsolt birtokokat (1 VI. 
Sándor), hanem Parraa és Piacenza 
több városát is megszerezte. A XVI. 
század folyamán több birtokot el
vesztett, de újakat is szerzett az 
egyházi állam, p. o. 1532. Anconát, 
1598. Ferrarát kebelezte be; midőn 
pedig VIII. Orbán pápa 1626. Ur- 
bino herczegséget is megszerezte, a 
legnagyobb kiterjedést érte el. VI. 
Pius idejében (1. e.) a tranczia for
radalom és Bonaparte tábornok egy
másután szedték el a pápai birtoko
kat; 1798. pedig a római köztársa
ságot szervezték az egyházi állam
ból, mely I. Napóleon császár idejé
ben 1809. Francziaországba kebelez- 
tetett s Róma császári város Ion A 
bécsi congressus zárokmánya 103. 
czikkelye értelmében VII. Pius csak
nem egész teljességében visszanyerte
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az egyházi államot, mely azonban IX. 
Pius alatt ismét bomladozni kez
dett, mig végre 1870. szept. 2o. 
Róma is Viktor Emanuel hatalmába 
esett. Ezzel valószínűleg mindörökre 
vége lett az egyházi államnak és a 
pápa világi uralmának, melyet azon
ban az ultramontánok folyton vissza 
óhajtanak és követelnek s hol titkon, 
hol nyilván éltetik a pápa-királyt, 
ki jelenleg a Vatikán falai mögé hú
zódva szövi az egész világot átérő 
hatalmi hálóit. V. ö. bugenheim 
(1854.); Ficlcer (1869.); Hergen- 
röther (1860.); Scharpff (1860.); 
Theiner (Codex diplomaticus dorainii 
temporalis sanctae sedis, 1861. -  62.); 
Papencordt ( 1857. );  Reumont 
(1867.— 70 ); Gregorovins( 1876.—
1889.); Brosch (1880. —82.) és 
Hönsbre.h (1889.) műveit, valamint 
a II. Gyula, VI. Pius és IX. Piusnál 
felhozott irodalmat. R.

Egyháziasság, az egyház 
ügyei iránti rokonszenves érdeklődés, 
az azok érdekében kifejtett buzgó- 
ság, áldozatkészség.

Egyházi átok (excommuni- 
catio), az egyházból, illetőleg a szen
tek közösségéből való kirekesztés, 
amely ó- és ujszöv. történeteken 
alapszik. Már Ágoston kora óta két
féle módon érvényesült, t. i. az u. n. 
halálos bűnök elkövetőit teljesen el
zárták az egyház testétől s csak mi
után a különböző büubánati fokoza
tokon átestek, vették vissza az egy
házba; ellenben a kisebb bűnösöket 
csak a „missa fidelium“-ból zárták 
ki. A kánonjog is megkülönbözteti 
az excommunicatio miuort és inaiort; 
ugyanis mig a rainor csak a szent
ségek élvezésétől zárja el a híveket, 
addig a maior megfosztja azt, akire 
szól, attól is, hogy a kath. keresz
tyénekkel érintkezzék, megvonja az 
összes kér. áldásokat s jogokat (mise 
hallgatása, kér. temetés), amelyet épen

\



ezert anatheraa néven is szoktak ne
vezni. A középkorban az állam se
gédkezett az egyháznak az e. á. fo
ganatosításában, amennyiben a tör
vényhozásban nem volt gondja ezekre. 
Az újabb államjog megszüntette pol
gári hatályát, sőt azt sem engedi 
meg, hogy olyan e á. kirdettessék, 
mely államilag tiltott cselekményekért 
történik. Jóllehet a schmalkaldi czik- 
kek a nagy átkot, mint egyházi bün
tetést, a luth. egyházra nézve meg
szüntették s csak a kisebbet hagyták 
meg, de mégis megmaradt az a gyü
lekezeti közösségből való kizárás- és 
a consistoriumok, illetőleg a földes
urak által világi büntetések kísé
retében eszközölt eltiltás alakjában, 
mely a gyülekezettel való érintke
zésre vonatkozott. Ügyszintén az egyh. 
fegyelemre még többet adó reformá
tusoknál is meg maradt akis e á. mel
lett a nagy is, csakhogy azzal a kü
lönbséggel, hogy ennek az elrendelése 
a presbyterium jogkörébe tartozott. 
Mig a 17. század óta a nagy 
mindjobban eltűnt az egész ev. egy
házból, addig a kis e. á .a  múlt szá
zad végén s a jelen elején nagyon is 
gyakoroltatott s az urvacsoiájától 
való eltiltásban, a keresztszüleségre 
nem hivhatás kimondásában s a kér. 
temetés megtagadásában stb nyilvá
nult V. ö. Köbér: Dér Kirchenbann 
(1857.); Göschen: Doctrina de dis- 
cipl. eccl. ex ordinat. eccl. evang. 
saec. XVI. adumbrata (1859.); Wies- 
ner : Dér Bann und seine geschicht- 
liche Entwickelung auf dera Bódén 
des Judenthums (1864.). T.

Egyházi atyák (lat. Patres 
Ecclesiae) a kath. theologia 'általá
ban azokat az egyházi írókat érti 
alattok, kik tudományukkal és jámbor
ságukkal kitűnve, a kér. öntudat kép
viselői voltak a nyugati egyházban 
Nagy Gergelyig (mh. 604.), a kele
tiben Damaszkusi Jánosig (mh. 754.

előtt). Eletök és műveik ismerteté
sével a patristika vagy patrologia 
nevű theol tudományág foglalkozik. 
A kath egyházi tudománynak azon 
tudós és kegyes képviselőit, akik az 
egyh. atyák jelzett korszaka után 
éltek, egyházi tanítóknak (Doctores 
Ecclesiae) nevezik. Az egyh atyák 
közt van nehány. akit kiválóságánál 
fogva szintén mondanak egyh tani- 
tónak, de „per eminentiamu kifeje
zéssel megkülönböztetve; ilyenek a 
görög Athanasius, Vazul, Nazianzi 
Gergely és Chrysostomus, valamint a 
latin Ambr.js, Jeromos, Ágoston és 
Nagy Gergely. A szokásos értelem
ben vett egyh. tanítók: Nagy Leó, 
Poitiersi Hilarius, Damaszkusi János, 
Chrysologus Péter, Sevillai Izidor, 
Damiani Péter, Canterbury-i Ansel- 
raus, szent Bernát, Aquinói Tamás, 
Bonaventura. kikhez újabban Liguori 
Alfonz és Salesi Ferencz járultak. 
Megkülönböztetik ezektől a katholi- 
kusok az egyházi Írókat (Scriptores 
ecclesiastici), akiknek igazhitüsége 
nem teljes mértékben kifogástalan, 
ilyenek : Tertullianus, Alexandriai 
Kelemen, Origenes, Lactantius, Caesa- 
reai Eusebius, Rufinus, Cassianus és 
Theodoretus. Legújabb kritikai gyűj
teménye az egyh. atyáknak a ,,Cor- 
pus scriptorum ecclesiasticorum la- 
vinorum" (20 k. 1866. — 90.), melyet 
a bécsi akadémia adott ki. Válogatott 
műveiknek kiadásáról Hutter Hugó gon
doskodott „Sanctorum patrum opus- 
cula selectaM (48^k. 1868.- 85.)

Egyházi beszéd, általában
a vallásos irányú beszéd, ellentétben 
a világi és politikai, valamint a tu
dományos irányúval, közelebbről a 
cultus alkotórésze, mely építő czél- 
lal a kér. köztudat kifejtése beszéd 
alakjában. A kér. istentiszteletben 
kezdettől fogva helyet foglalt, de vagy 
ihletésszerü rögtönzések, vagy pedig 
gépies, felolvasásszerü recitálások
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gyakran kiforgatták valódi jellegéből, 
inig végre a reformáczió a cultusnak 
leglényegesebb elemévé tette. Azon
ban a lutk. egyház a prédikácziókat 
megbatározott, ismétlődő perikopák- 
boz kötötte : a ref. egyház pedig az 
alapige (1. e.) megválasztásában sza 
badságot engedett prédikátorainak. 
Mint tulajdonképen való egyházi be
szédnek. vagyis prédikácziónak, csak 
szentirási ige lehet alapja, mig az 
u. n. agendalis vagy szertartási be
szédekben az alkalmiság szabadabban 
nyomulhat előtérbe. Az alkalmi be
szédek egy része mindamellett is alap
igéhez van kötve, igy például a be
köszöntő. kibúcsuzó s néha a ha
lotti beszédek. Az egyházi beszé
dek vagy synthetikai, vagy ana- 
lytikai módszer szerint vannak ki
dolgozva, amazok kellő bevezetés 
után egy fő-tételt tűznek ki tár
gyalás végett, ami aztán többnyire 
részekre van osztva a thema termé
szete szerint. Az analytikai módszer
ben kidolgozott beszédek homiüák- 
nak (1. e.) neveztetnek. Y. ö. Bas- 
vermann : Handbueh dér ge'stlichen 
Beredsamkeit (1885 .); Mitrovics 
Gyula : Egyházi szónoklattan (1878.).

Egyházi bíráskodás, 1.
Egyházi büntetések, Egyházi fegye
lem és Törvénykezés (Egyházi).

Egyházi büntetések. Az 
egyház büntető biráskodása, mely a 
kétséges törvénykezéstől raegkülön- 
böztetendő, a katb. egyházban kü
lönféle vétségekre vonatkozik: 1.) 
tisztán egyházi (delicta mere eccle 
siastica), mint haeresis, apostasia, 
scbisma, simonia, 2.) a klérusnak 
tisztán polgári vétségeire (delicta 
civilia) s 3.) olyanokra, melyek egy
idejűleg az egyházi és polgári bün
tetőtörvény alá esnek (delicta mixta 
vagy mixti fori), mint varázslás, isten- 
káromlás, templomrablás, hamis eskü 
stb. Az egyház a papoktól elkövetett

vétségek büntetésének csak Na</y 
Károly korában jutott gyakorlatába 
a frank birodalomban. Németország
ban a 13. században kezdte egyházi 
törvényszék büntetni a papokat. 
Azonban az egyház azt a kivánal- 
mát, amelyet először az ál-izidori 
gyűjtemények hangoztattak, hogy t. i. 
a klérust egészen kivonja a világi 
biróságok hatalma alól, sohasem birta 
teljesen érvényre juttatni, sőt idő 
folytán mindinkább csak a fegyelmi 
vétségekre korlátoztatott bíráskodási 
joga. Mai napság aztán az az elv 
uralkodik, hogy a papok polgári vét
ségei a világi hatóságok elé tartoz
nak, a nélkül, hogy előbb a degra- 
dationak kellene történnie. A világiak 
fölötti törvénykezése az egyháznak 
sok ideig csak a vezeklés és egyh. 
átok kezelésében állott. Később azon
ban bizonyos feltételek mellett a de
licta mixta eseteire is ki lett ter
jesztve ítélkezési joga. ami most már 
újra megszűnt, és pedig teljesen. Az 
egyh. büntetések vagy poenae medi
cinales, melyeknek javítás a czéljok, 
vagy pedig poenae vindicativae. melyek 
a bűn büntetését eszközük. Amazok 
az összes egyháztagokra nézve ezek: 
egyházi átok és interdictum a pa
pokra nézve pedig a felfüggesztés; 
az utóbbi nemű büntetések közűi ál
talános érvényű a keresztyén teme
tés megtagadása, viszont csupán a 
papokra tartozik a degradatio, depo- 
sitio, a privatio beneficii, amely egyéb 
javadalom elnyerésétől a jogot nem 
vonja meg. a fogság, pénzbeli és 
testi büntetések. A középkori kath. 
egyházban a püspökök gyakorolták 
a törvénykezés jogát, jelenleg pedig 
a püspöki törvényszékek, csekélyebb 
vétségek alkalmával viszont az espe
resek. A püspökök eleinte a szom
széd püspököknek, később a tarto
mányi zsinatoknak, ma a pápának a 
hatalma alá tartoznak. A prot. egy-•4 # J
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ház bíráskodását 1. Egyházi fegye
lem ez. alatt.

Egyházi ének. Amint a 
zsidó istentiszteleteknél használták az 
u. n. zsoltárokat, épugy a kér. isten
tiszteletek alkalmával mondott hymnu- 
sokra is találunk példát, már az uj 
szövetségben (Luk. I. 46. 68. II.
14. I. Kor. XIV. 26. Ephes. Y. 19.). 
Plinius szerint a váltogató éneklés 
a gyülekezeti éneknek alkotó részét 
képezi s az aléx. Kelemen bymnusa 
óta a megváltóra vonatkozólag szép 
számú görög s latin énekeink van
nak. Ilynemű termékekben már a 
gnostikusok (Bardesanes) s a haereti- 
kusok is, pl. Arius, tevékeny mun
kálkodást fejtettek ki a keleti egyház 
számára, mig a latin egyház Amb
rust, Seduliust, Ennodiust, Pruden- 
tiust, Fortunátust, Nagy Gergelyt stb. 
tartja a legkiválóbb hymnus-költők- 
nek. Hanem a kath. egyházban a 
tulajdonképen való gyülekezeti ének 
idők folyamán csaknem teljesen el
enyészett. Nyugaton ugyanis a maga 
eredeti zsoltárszerü jellegét fölcse- 
iélte, szónoklati fordulatok által gyor
sabb menetűvé vált modulatiókkal 
6 rythmikus hangzatokban teljes, 
csaknem világi színezetű dallamok
kal. Ezt érezték is a hívek s ekkor 
kezdődött el a tulajdonképeni choral 
és pedig Nagy Gergely óta. ki ezt 
a pap előjogává, valóságos karénekké 
tette. Az Ambrus és Gergely-féle 
éneklés úgy viszonylik egymáshoz, 
mint a népdal s ária; mig amaz fő
leg a szöveget tekinti, addig emez a 
dallamra figyel első sorban. Valódi 
vallásos jellegét az egyházi ének a 
reformácziótól nyerte mely gyülekeze- 
tivé tette. Csakis prot. talajon van 
tulajdonképeni népszerű egyházi s 
szorosabb értelemben templomi ének, 
mely tisztán a gyülekezet vallásos 
érzelmeinek tolmácsolására szolgál. T.

Egyházi év, a vasárnapok

s ünnepek egy évi sorrendje, mely a 
kath. s prot. egyházakban advent első 
napjával, a görög-keletiben szept. 
elsején kezdődik. T.

Egyházi fegyelem. Az egy
háznak azon tagjai ellenében köve
tett eljárása, kik bűneikkel nyilvá
nos botrányt okoztak s magokat a 
gyülekezethez való tartozásra mél
tatlanokká tették, eleinte a vezekel- 
tetés határai közt maradt. A frank 
birodalomban azonban az egyház meg
nyerte nemcsak a papok feletti bí
ráskodás jogát, hanem gyakorolni 
kezdte ezt még a világiakon is a 
zsinati törvényszékek által. Az ev. 
egyház az egyházi fegyelem gyakor
lását a consistorialis egyházalkotmány 
szellemében egészen a fő-consistori- 
umokra ruházta. Ez aztán a követ
kezőkből állott: az elesetteknek az 
egész gyülekezet előtti megintése a 
lelkész által, azután az urasztalától, 
az egyházi esketéstol és temetéstől s 
a keresztszüleségtől való eltiltás, 
majd vezeklés, s végre kiközösítés. 
Ezek a következő esetekben követ
keztek b e : eretnekség, simonia, az 
úrvacsorájának megvetése, a templom- 
látogatás elhanyagolása s keresztyén- 
telen érzelem bárminemű nyilvánu- 
lása. Az e. f. lassanként elenyészett 
ilyen alakjában s e büntetéseknek 
csak enyhébb alakjai maradtak fenn 
sokáig.- A ref. egyház sokkal szigo
rúbban gyakorolta az egyh. fegyel
met, mint a luth. s Zwingli a kér. 
felsőséguek, Kálvin a presbyterium • 
nak adta hatáskörébe. Az elesettek 
megintése, nyilvános bünbánat s ki
közösítés voltak fokozatai, csakhogy 
az utóbbi a 18. századtól fogva 
mind ritkábban történt. Már ma az 
egyházi fegyelem jóformán csak az 
egyházi hivatalnokokra és szolgákra 
terjed ki s a megiutéstől kezdve föl
felé több fokozaton keresztül, egészen 
a hivatalvesztésig terjedhet. Egyházi
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bíróságok ítélik meg ezeket, melyek
nek eljárását az egyh. törvények sza
bályozzák.

Egyházi főtanács, 1. Sup-
remum consistorium.

Egyház-igazgatás, 1. Egy
házalkotmány.

Egyházi hatalom (Potestas 
ecclesiastica), katb. felfogás szerint 
vagy az isteni javaknak és maiasz- 
toknak a tanítással és a szentsé
gek kiszolgáltatásával, főleg az en
gesztelő áldozat (potestas ordinis) 
felújításával történő közlése az egye
sekkel, vagy pedig az egész egyház
testület kormányzása (potestas juris- 
dictionis). Az előbbinek egész tel
jességében birlalói a püspökök, akik 
azt a fölszenteléssel az áldozárokra 
is átruházzák; az utóbbival viszont 
csak is a pápa és a püspökök bír
nak (L. Hierarchia és Püspöki rend
szer). Prot. felfogás szerint az u. n. 
kulcshatalom (1. e.) létezik, mely nem 
a papság, hanem az egyház tulaj 
dona s a szentségek kiszolgáltatá
sára és az evangélium hirdetésére 
(potestas ordinis), úgyszintén a bün- 
bocsánat és kiközösítés kijelentésére 
(potestas jurisdicíionis) képesít.

Egyházi hivatalnok, szo
rosabb értelemben véve csak a lel
kész, ki specialiter az egyház ügyeit 
intézi; tágabb értelemben azonban 
ide számítják még a kántort, sőt a 
tanítót is , ha felekezeti iskolában 
működik.

Egyházi javadalom, 1. Be-
neficium.

Egyházi javak (Patrimonia 
ecclesiae), magokban foglalják az 
összes egyházi tárgyakat (rés sacrae), 
egyházi jövedelmeket ( rés eccle- 
siasticae) és kegyes intézeteket (rés 
religiosae). A kér. gyülekezetek már 
Liciniustól és Nagy Konstantintól 
megnyerték azt a jogot, hogy bir
tokuk lehessen és vagyont szerezze

nek, még öröklés utján is. Ettől 
fogva az egyház birtoklási joga min
dig el volt ismerve, de az állam 
most már megköveteli, hogy a va
gyonszerzésre vonatkozó polgári tör
vények értelmében járjon el az egy
ház is. Az egyházi javaknak az a 
része, melyből az istentisztelet költ
sége s az egyházi épületek fentar- 
tása fedeztetik, fabrica ecclesiae (egy
házi pénztár) nevet visel. Az e. j. 
kezelése eredetileg a püspök hiva
tása volt, később megoszlott a lel
kész, prépost, illetőleg a káptalani 
dékán és a püspöki hivatalnokok 
közt. A prot. egyházban csaknem 
mindenütt az illető e. j. birtokosai 
a kezelők is s a felettes hatóság 
joga csupán ellenőrizésre szorítkozik; 
talán az erdélyi ref. egyházkerület 
az egyetlen, mely a pénzvagyont 
mind bevonja központi kezelés alá és 
különféle üzérkedéseket folytat vele.

Egyházi közalap, 1. Köz
alap (Egyházi).

Egyházi nemesek (prae-
dialisták), egykor szabadsággal biró 
személyek, kik a főpapoktól földbir
tokot kaptak, melyért katonáskodásra 
voltak kötelezve. Az esztergomi ér
seknek, a győri püspöknek és káp
talannak, a pannonhalmi főapátnak 
s a zágrábi püspöknek és káptalan
nak voltak ily nemesei.

Egyházi nyelv, bármely
idegen, csakis az istentiszteletnél 
használt nyelv, p. o. a latin a róm. * 
kath. ^egyházban, vagy pedig egy 
élőj nyelvnek valami régi, sajátsá
gos dialektusa, amelyen a szertartási 
és szent könyvek vannak írva, igy 
a szláv a gör. kath. egyházban. E. 
ny. az egyes egyházak különleges 
kifejezési módja, irálya is, mely a li
turgiában, prédikáczióban, oktatásban 
és társas érintkezésben nyilatkozik.

Egyházi parancsok, (Prae- 
cepta ecclesiae), a kath. egyházban
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a gyakorlati élet folyamán előállott 
szabályok s tételek, melyek csaknem 
egyenlő értékűek a tizparancscsal. A 
Canisius katecbismusa óta öt ilyen 
parancs van, melyekre azonban nem 
egészen egyeznek meg a nézetek: 1.) 
a parancsolt ünnepnapokat meg kell 
tartani; 2.) minden vasár-és ünnep
napon egy misét áhitatosan végig 
kell hallgatni; 3 ) az ételek közti 
különbségre és a böjtölésre figyelni 
kell; 4.) egy évben legalább egy
szer gyónni kell s a húsvéti idő
szakban áldozni; 5.) az u. n „tem- 
pus clausura** alatt nem szabad 
lakodalmaskodni

Egyházi régiségtan, 1. Ré
giségtan (Egyházi).'.

Egyházi rend, 1. Pap
szentelés.

Egyházi statisztika, 1. Sta
tisztika (Egyházi).

Egyházi szolgák, akik az 
istentiszteletnél a külső és alsóbb
rendű teendőket végzik. Az ős egy
házban a papi rendhez tartoztak, ma 
világiak, igy a sekrestyések, orgonis
ták, kántorok, egyliázfiak, harango
zok, sirásók stb.

Egyházi szónoklás, az is
tentiszteleteken és más vallásos al
kalmakkor a pap által gyakorolta- 
tik. (L Homiletika és Egyházi be
széd). Az evangéliumok határozott 
bizonysága szerint Jézus az ő ügyét 
kezdettől fogva egészen a szó hatal
mára bízta, vagyis a zsidó vallás- 
tanitók szokása szerint járt eh kik 
a zsinagógákban ószövetségi helyeket 
magyaráztak, vagy pedig szabad elő
adásokat tartottak. Másfelől azon
ban már kortársai tanúságot tettek 
a'felol, hogy ő hatalmasan prédikált 
és nem úgy, mint az Írástudón. Az 
apostoli egyház is sokféleképen ápolta 
a nyilvános beszédet, — jóslás, ima, 
nyelvbeszéd, tanítás, intés, vigaszta
lás mind ehhez tartoztak. Az egy

házi szónoklás történetében rendesen 
öt korszakot különböztetnek meg, 
melyek közűi az e l s ő  Chrysostomu- 
sig és'Ágostonig terjed. Ez időben 
a keresztyének istentisztelete ének
lésen és az úrvacsoráján kivűl külö
nösen a szent iratok felolvasásából 
és fejtegetéséből állott. Az első pré
dikátori Iskola élén a görögöknél 
Origenes állott, aki specialiter az u.
n. homiliát művelte, mig a syr Ef- 
raim, nagy Vazul, Na/ianzi Gergely, 
Nyssai Gergely, Makarius és Chry- 
sostomus, ki a legjelesebb volt kora 
összes exegetái között, már Libani- 
ushoz és az egykorú szónoki művé
szet irányához csatlakozva, a hall
gatók tetszését igyekeztek megnyerni. 
Az egyszerű beszédeket kedvelő nyu
gatiak közűi említést érdemel Zeno, 
veronai püspök. Ambrus, milánói püs
pök s kivált Ágoston, ki rhetorikai 
alakzatainak nagy bőségével pótolá 
a hiányos phantasiát. A m á s o d i k  
korszakban, mely Alkuinig (400.— 
800.) terjed, már részint elkorcso- 
sult, részint ellankadott az egyh. 
szónoklás. E korszak görög egyházi 
szónokai közül Alexandriai CyriH vá
lik ki. akinek ünnepi prédikáczióitól 
a szónoki művészetet és népszerűséget 
nem lehet elvitatni, aki azonban 
folytonosan dogmatizál. A latinok 
közűi nevezetesebbek: Nagy Leó, ki 
a klasszikus tisztasághoz még elég 
közel áll, Arlesi Caesarius, a 6. szá
zad e legnagyobb szónoka, Nagy 
Gergely, példányképe az egész kö
zépkornak, végre Beda Venerabilis, 
ki homiliáiban a most közönségessé 
lett perikopákat allegoriailag fogta 
fel. A h a r m a d i k  korszakban, mely 
Lutherig (800. — 1520.) terjed, csak
nem teljesen a liturgiának engedte 
át a tért az egyházi beszéd. Ameny- 
nyiben pedig még használatban ma
radt, miként keleten, hol a trullai 
zsinat 692. a papokat egészen a



régi bomiliákhoz utasítá, úgy ekkor 
már itt is függésbe jutott a patris- 
tikai irodalommal szemben (L. Homi- 
liarius liber). Többnyire latinul (ser- 
mones ad clerum) prédikáltak, de a 
nép nyelvét (sermones ad populum) 
sem mellőzték. Az egyházi szónoklás 
föllenditésére sokat tettek a középkor 
elején különösen a clugnyi szerzetesek 
és a cisterciták, mint Clairvauxi Ber- 
nát, a későbbi időkben pedig a ferencz- 
rendiek, köztök Regensburgi Berthold, 
és a domokosrendiek, mint Tauler 
János és Ferrerius Vincentius, végül 
aztán a reformátort szellemű prédi
kátorok, mint Húsz és Savanarola; 
szorosabb egyházi irányban működött 
ellenben Kaisersbergi Geiler János. 
Az utóbbi és némely elődje különben 
arra is példa, hogy mily közel állott 
a középkori kegyességhez a komikus 
és a burleszk. A n e g y e d i k  kor
szak Spenerig (1520. — 1675.) terjed. 
Luther működésének ez irányban is 
roppant hatása volt a tartalom és alak 
egysége, rendkivűli népszerűsége és 
prófétai egyenessége, az eszmék és 
szemléltető eszközök teljessége által, 
ámbár néhol Ízléstelenséget se lehet 
elvitatni tőle. A később lassanként 
általánosan elterjedt dogmatismus és 
annak a százféle prédikálási módszer
től különböző formalismusa közt csak 
Arnd János és pár társa képviselte 
a jobb Ízlést s az egyházi szónoklás 
voltaképen való czéljának helyes is
meretét A kath. egyház a 17. szá
zadban emelkedett egyházi szónoklása 
tetőpontjára a híres franczia prédiká
torok egy nagy csoportja (Bourdaloue, 
Fénelon, Méchier, Bossuet, Massillon) 
által, kikkel, nem ugyan Ízlésben, de 
eredetiségben még a német Abrakain 
a Santa Clara versenyezett. A fran
czia protestantismus leghatalmasabb 
szónoka Saurin, az angolé Tillotson 
volt. Az ö t ö d i k  korszakban az a 
törekvés érvényesült, hogy a vallásos

szükségleteket valami gyakorlati irá
nyú prédikálási módszer elégítse ki. 
Spener mutatóit volt reá sikerrel az 
akkori polemikus prédikálás hibáira 
s amennyire lehetett, el is kerülte 
Őket a saját beszédeiben. A pietista 
iskolával ellentétben egy másik irány 
bölcsészeti igazságokat kezdett tár
gyalni a szószéken. Ezeket kiegyen
líteni iparkodott a múlt század közé
pén a nagynevű Mosheim Lőrincz, 
kivel egyidejűleg működtek Zollikofer, 
Tzschirner stb. A modern e. sz. minta
képei : Menken, Draseke, Theremin, 
Harms és Krummacher, a tudományos 
modorúé főleg Sckleiermacher, — az 
építő irányúé: Palmer, Tholuck, Gerok, 
végül a szabadelvű theologia szónokai: 
Schwarz, Láng, Schenkel és Bitzius. 
A franczia protestantismus kiválóságai 
e téren : Vinet, Pressensé, Monod, 
Bersier, Colani és a két Coquerel; 
az angoléi: Robertson, Caird, King- 
sley és Spurgeon; a magyaréi: Kis 
Ádám, Kolmár József, Herepei János 
és Károly, Nagy Péter, Dobos János, 
Révész Imre, Székács József, Tompa 
Mihály, Filó Lajos, Győry Vilmos, 
Mitrovics Gyula, Fejes István, Szi- 
lády János, Papp Károly. V. ö. Nebe: 
Zűr Gesch. dér Predigt (3 k. 1879.); 
Rőtbe: Gesch. dér Kanzelberedsam- 
keit (1881.) ; Kér: Lectures on the 
history of preaching (II. kiad. 1888.1

Egyházi szónoklattan, 1.
Homiletiká.

Egyházi tanítók, 1. Egy
házi atyák.

Egyházi törvényhozási 
jog, 1. Törvényhozási joga az egy
háznak.

Egyházi törvénykezés, 1.
Törvénykezés (Egyházi).

Egyházi vagyon, 1. Egyházi
javak.

Egyházjog, azoknak a sza
bályoknak összesége, melyek az egy
házra és kifelé való vonatkozásaira,
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valamint tagjainak egymás közti vi
szonyára tartoznak s igy ez a világi 
joggal ellentétes. Az egyházjognak 
előfeltételéül az egyli. dogma szolgál 
s ennélfogva róm. kath., gör. kel. 
és prot. egyházjogra oszlik fel. A 
kánonjoggal a kath. e. nem azonos, 
mivel amaz csak a Corpus juris ca- 
nonici (1. e.) által tartalmazott jogot 
öleli fel, mig az utóbbi a tridenti- 
numból és vaticanumból kifejlett újabb 
jogot is. Az e. kiterjedése szerint ál
talános és részleges, tárgya szerint 
külső' (az egyháznak az államhoz és 
a többi vallásos társulathoz való vi
szonya) és belső (az egyház belső 
viszonyai), — forrásai szerint Írott és 
Íratlan. Az általános egyházjognak 
újabban a következők a legnevezete
sebb kidolgozói: a) protestánsok : 
Richter, Hinschius, Friedberg; b) 
katholikusok: Walter, Philipps, Her- 
genröther. Magyar nyelven a kath. 
Porubszky (1863.), Szeredy (1879.), 
Kazaly (1877.), Kőnek (VI. kiad.
1889.), a prot. Kovács Albert és 
Kovács Ferencz írtak általánosabb 
jellegű egy ház jogokat. Ev egyházjog 
a Klein Sámuel és Csecsetka Sámuel, 
erdélyi ev.a Heyser Keresztély (1836 ), 
erdélyi ref. pedig a Salamon József, 
Dósa Elek (1863.) és Kolosvári Sán
dor (1875.) tollából jelent meg.

Egyházfeelés, a zsidóktól 
átvett szokás a kér. egyházban, mely 
szerint a gyermekágyból fölkeltek első 
kimenése a templomba történik, hogy 
hálát adjanak Istennek a gyermekért 
és felgyógyulásukért s kérjék továbbra 
is megsegitő kegyelmét. A zsidóknál 
ez egyúttal tisztulási áldozat volt, 
mely fiú születésénél 40, leányénál 
80 nap múlva következett. A római 
egyház nem határozta meg az idő
pontot, a görög 40 napra tűzte ki 
a szülés után. A prot. egyházban is 
gyakorlatban van. T.

Egyházkerületek, a magyar

prot. egyházaknál az egyház-egyete
mek amaz alkotórészei, melyeknek 
élén egy-egy püspök és főgondnok áll. 
A kerületek mai alakjokat idő foly
tán nyerték s jelenleg öt ref. és négy 
ev. kerület van, ez utóbbiak közé 
nem számítva az önálló erdélyi ev. 
egyházat. Az ev kerületek ezek : 
bányai, dunáninneni, dunántúli és 
tiszai; a ref.-ok pedig: dunamelléki, 
dunántúli, erdélyi, tiszáninneni és 
tiszántúli. Az e. évenként rendszerint 
1 — 2 gyűlést tartanak, de szükség 
esetén akárhányat tarthatnak.

Egy ház - kormányzat, 1.
Egyházalkotmány.

Egyházkor, az egyházmegye 
(1. e.) neve az unitáriusoknál.

Egyházközségek (Az) lehet
nek anya-, társ-, leány- és fiók-egy
házközségek. Anya-e. azok, amelyek 
saját templomot s kebelökben önálló 
lelkészi hivatalt tartanak fenn; társ-e., 
amelyek együtt tartanak fenn egy ön
álló rendes lelkészi hivatalt; leány-e., 
amelyek lelkészi szolgálat tekinteté
ben más egyházhoz vannak csatolva, 
de iskolájok és tanítójok van; fiók-e., 
amelyek önállólag még tanítót sem 
tartanak. Az e. belügyeit a presby- 
teriumok és az egyházközségi, illető
leg ez utóbbiak helyett a képviseleti 
közgyűlések intézik.

Egyházlátogatás (eanonica
visitatio) a 4. században abban az 
alakjában volt divatos, hogy a püs
pökök meglátogatták egyházmegyéiket. 
Francziaországban a kir. „coroesu volt 
ebben támogatására a püspöknek. A 
9. század után a zsinati törvényszé
keken végezték. A tridenti zsinat a 
püspököknek kötelességévé tette, hogy 
kétévenként tartsanak visitatiót, mely
nek tárgyát a lelkészi működés, úgy
szintén a gyülekezetek erkölcsi és 
vallási viszonyai képezik. A kánonjog- 
követelte érseki látogatás most már 
csak a püspökök székhely-kötelezett-
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ségére és a papnöveldék ellenőrzésére 
terjed ki. A reformáczió szintén fen- 
tartotta az e. intézményét s Szász
országban már 1528.—29 is végez
tetett s az iskolákra is kiterjedt. 
Ettőlfogva rendesen kétévenként volt 
megtartva, és pedig az esperesek ál
tal. Újabban Németországon mind 
nagyobb jelentőséget kezd nyerni s 
felöleli a vagyoni állapotokat is. A 
magyar protestánsoknál már régóta 
divatozik, sőt a püspöki látogatás, 
melyet a debreczeni 1881 zsinat 
törvénybe iktatott, szintén régi szo
kásnak fölelevenítése A magyar prot. 
-egyháznak az üldözések idejében tilos 
volt gyakorolnia, s a prot egyházak 
látogatása is a katli püspökök jog
körébe tartozott. Az erdélyi ref. püs
pököknek egész 1693.-ig hatáskörébe 
tartoztak e tekintetben a háromszéki 
unit. egyházak is. V ö. Bnrkhardt: 
Gesch dér deutschen Kirchen- und 
Schul-visitation irri Zeitalter dér Re- 
formation (I. k. 1879); Krupecz 
István: Adatok az ev. superintenden- 
sek egyházlátogatásainak történeté
hez (1886).

Egyházmegyék, az egyház- 
kerület alkotó elemei, melyeknek élén 
egy-egy esperes és gondnok áll. Egy
két, régebben néhol három közgyűlést 
szoktak évenként tartani. A katho- 
likusoknál a püspökségek elnevezése.

E ^ v h á z n a g y o k  a kath. egy
ház azon főpapjai, kik önálló jogha
tósággal bírnak.

Egyházpolitika, az állam és 
egyház közti viszony szabályozására 
vonatkozó elvek foglalatja s ez elvek 
értelmében való eljárás. Legtöbbnyire 
viszályt szokott okozni a két fél közt. 
Magyarországon egyes régibb törvé
nyek már ide vágnak, de csak leg
újabban indult meg nagyobbszabásu 
mozgalom a két fél közti viszonynak, 
habár most sem teljes és gyökeres 
rendezésére.

Egyházpolitikai viszály.
1.) Poroszországban és a német 
birodalomban. Az ultramontán párt 
harczra-keltének indoka Németország
ban kétségtelenül az volt, hogy a 
porosz király, tehát prot. uralkodó, 
jutott a német császári trónra (1871. 
jan. 18.). Mikor a kormány meggyő
ződött arról, hogy a vatikáni zsinat 
határozatai az államhatalom és a róna. 
kath egyház között lényeges változást 
eredményeznek, 1871. jul. 8 meg
szüntette a kűltuszminisztériumban 
levő külön kath. osztályt. 1871. decz.
10.-én a birodalmi gyűlés állást fog
lalt a kath. lelkészek szószéki izga
tásai ellen. 1872. febr. 13. fogadta 
el a porosz országgyűlés a tan fel
ügyeleti törvényt mely az összes nyil
vános és magán tanintézetek fölötti 
felügyeletet az állam jogkörébe tar
tozónak mondotta ki. Ezután 1872. 
jul. 4. a birodalmi gyűlés kiutasította 
a német birodalom területéről a je
zsuitákat s több más rendet. Mielőtt 
tovább mentek volna, Poroszország
ban az ultramontanismussal szemben 
szükségessé vált az 1850 január 31. 
alkotmány 15. és 18 pontjait, melyek 
az államnak az egyházzal szemben 
nagyon szűk határt engedtek, lénye
gükben megváltoztatni (1873. ápr. 5.). 
Csak azután hozhatta meg a porosz 
tartományi gyűlés azt a 4 törvényt, 
melyeket a kormány már 1872. nov. 
s 1873 jan. benyújtott, amelyeket 
azután a király 1873. máj. szente
sített. Ezek az u. n. „májusi törvé
nyekM a következők : az első a lel
készek képzéséről s elhelyezéséről szól 
s elrendeli, hogy csak német egyén 
lehet lelkész, ez is csak a tartomá
nyi hatóságnál való. bejelentés mellett 
s akkor foglalhat el lelkészi állást, 
ha érettségi vizsgálatot tett valamely 
német gimnáziumban és 3 évet töltött 
egy állami egyetem theol. fakultásán 
s tudományos állam-vizsgálatot is te t t ;
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a második szerint az egyházi fegyelmet 
csak német egyházi hatóságok gyako
rolhatják s végzéseik ellen a lelkészek 
felebbezhetnek az e végre létesített 
királyi főtörvényszékhez, melynek joga 
van azokat a lelkészeket, kik az állami 
törvények ellen vétettek, hivataluktól 
elmozdítani; a harmadik az egyházi 
büntetéseket úgy szabályozza, hogy az 
egyháznak csak tisztán a maga körébe 
tartozó büntetés kiszabását engedi 
meg; a negyedik az áttérés ügyét 
rendezi, kimondván, hogy az áttérő 
személyesen tartozik nyilatkozni. Ek
kor bekövetkezett az az időpont, mely
ben a kath. püspökök a törvény nyel 
állottak szembe s nemsokára alkal
mat adtak a kir. törvényszéknek arra, 
hogy idővel hat püspököt mozdítson 
el hivatalától. Hogy a klérus ellen
állását megtörje, a porosz állam az 
1874. máj. 4.-iki birodalmi törvény 
alapján jogot nyert arra, hogy az el
lenálló lelkészeket bizonyos helyen 
való tartózkodástól eltiltsa, sőt a bi
rodalom területéről ki is utasítsa. 
A klérus hatalmának megtörésére szol
gált az is, hogy Poroszország 1874. 
márcz. 9. behozta a kötelező polgári 

• házasságot, mely 1875. febr. 6 az 
egész birodalomra kiterjesztetett. IX. 
Pius 1875. febr. 5. „Quod nunquamM 
ez. encyklikájában az említett törvé
nyeket érvényteleneknek nyilvánította. 
Erre a kormány 1875. ápr. 22. meg
hozatta a zárlati törvényt (Sperr- 
Gesetz), mely zár alá vetette a kath. 
egyház mindama javait, melyek állami 
jellegűek voltak s csak arra az esetre 
ígérte visszaadásukat, ha a püspökök 
ígéretet tesznek, hogy az állami tör
vényeknek engedelmeskedni fognak 
Az 1875. máj. 31 -iki törvény a szer
zetes-rendeket kizárta a porosz terü
letről, csak azokat hagyva meg, 
amelyek betegápolással foglalkoztak, 
de ezek is állami felügyelet alá he
lyeztettek. Kellő eredményt azonban

csak az 1875. jun. 20.-iki törvény 
ért el, mely az egyházközségek va
gyonát kivette a papság kezéből s 
egy egyházi s világi elüljárókból álló 
testületre bízta kezelésüket Ez aztán 
a püspököket is arra kényszerítette, 
hogy engedjenek, mert különben az 
egyházi vagyont teljesen elvesztették 
volna. Hiába tiltakozott Pius pápa, 
a porosz kormány s német birodalom

- • V
rajta volt, hogy e törvények meg
valósíttassanak. Midőn azonban XIII. 
Leó lett a pápa, ennek békülési tö
rekvései folytán a kormány 1880. 
máj. szintén békés irányú javaslattal 
állt elő, melyet részben elfogadott az 
országgyűlés mindkét háza. Ez volt 
a Canossába vezető első ut, melynek 
valódi eredménye az 1880. jul. 14.-iki 
törvény volt. Ez már jele volt a ha
nyatló küzdelemnek, jele annak, hogy 
a kancellár egyházi engedmények árán 
meg akarta nyerni a centrumpárt tá
mogatását a társadalmi s nemzetgazda
sági ügyekhez. Most már a „do ut 
desc( elv lett az irányadó. Mielőtt 
Schlözer 1882. követnek neveztetett 
ki a pápai udvarhoz, ez évi jan. 16. 
a porosz kormány újabb békítő irányú 
javaslatot is nyújtott be a tartományi 
gyűlésnek, de amely csak akkor fo
gadtatott el, midőn a centrum- és 
conservativpárt szövetkezett egymás
sal. Ez a „második revisio-törvény“ 
felszabadította az 1873. máj. 11. 
törvényben megkívánt tudományos ál
lamvizsgálat alól azokat a papjelöl
teket, kik a többi képesítési feltéte
leknek megfeleltek. Hanem a centrum
párt a maga felcsigázott várakozásai
ban egy téren mégis csalódott. Ugyanis 
azt a javaslatot, mely az 1874. máj.
4.-iki kihonosítási törvény felfüggesz-r 
tését mondotta ki, bár az ország
gyűlés elfogadta, a szövetség-tanács 
visszautasította 1882. jun. 6. Épen 
egy évvel később a kormány újabb 
és pedig továbbmenő javaslattal állott

.  >
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elő az országgyűlésen a májusi tör
vények revisiója érdekében s ezt a 
javaslatot úgy a képviselőház ultra- 
montán többségével, mint az urak 
házával elfogadtatta, 1883. jul. 11. 
pedig Mainau várában a király is 
megerősítette. Ez egyebek között meg
szüntette azt a kötelezettséget, hogy 
az egyházi felsobbség bejelentse a 
kinevezett lelkészjelölteket. Eközben 
a császár és XIII. Leó közötti viszony 
igen barátságossá fejlődött ama kö
rülmény következtében, hogy a kan- 
czellár ajánlatára a pápa volt 1885. 
békebiró abban a vitás ügyben, mely 
Német- és Spanyolország között a 
Karolina-szigetek birtoka fölött tá
madt. Es igy nincs mit csodálkozni, 
hogy a kormány 1886. febr. 14. 
újabb revisionalis javaslattal állt elő, 
amely csekély változtatással el is fo
gadtatott. E törvény egyebek mellett 
megszüntette a királyi főtörvényszé- 
ket,< mely vallás-ügyekben ítélt. Az 
engedményekre aztán a kúria azzal 
az ígérettel felelt, hogy a porosz 
püspökök a lelkészeket be fogják 
jelenteni a kormánynak. A kormány 
1887. febr. 22. köszönetül a pápa 
némely politikai szolgálataiért, újabb 
revisionális javaslatot terjesztett be 
az egyházi törvényekre vonatkozólag, 
amelyet nagy szótöbbséggel el is fo
gadtak. Ez aztáu a májusi törvényeket 
végkép megszüntette, illetőleg az 1875. 
máj. 31. törvényt aként módosította, 
hogy megengedi mindazon rendeknek 
a visszatérését ía jezsuitáké kivéte
lével) amelyek lelkész-képzéssel, a kér. 
szeretet munkáinak gyakorlásával s 
általában neveléssel foglalkoznak és 
szemlélődő életet folytatnak. Végre
1890. a szövetség-tanács megszün
tette az 1874. máj. 4.-iki kihonosítási 
törvényt is. 1894. pedig a jezsuitáknak 
is majd megengedtetett a visszatérés. 
Eszerint az egyházpolitikai törvények
nek csak egy pár töredéke maradt meg.

Ennek a porosz kormány által poli
tikai okokból, de a kúria hatalmi 
eszközeinek s taktikáinak ismerete 
nélkül és diplomatiai sakkhuzások- 
kal indított s vezetett küzdelemnek 
a végső eredménye az lett, hogy az 
a kath. egyház, melynek hu püspökei 
s papjai ellen folytattatott a harcz, 
erősbödött öntudatában még a népnél 
is s a katli. irodalom felvirágzott 
nemcsak theol., hanem jogi téren is, —• 
a pápai hatalom tekintélye emelkedett, 
csaknem olyan magaslatra, mint ame
lyen állott a reformáczió előtt. V. ö. 
H asé : Des Kulturkampfes Ende 
(1879.); Scliulte F. X.: Geschickte 
dér ersten 7 Jahre des preussischen 
Kulturkampfes (1. k. 1879.); Jolly: 
Dér Kirchenstreit in Preussen (1882.); 
N ippold: Handbuch dér neuesten 
Kircbengeschichte (II. k. III. kiad.
1883.); Wiermann: Geschichte des 
Kulturkampfes (II. kiad. 1886.); 
M ájunké: Geschichte des Kultur
kampfes in Preussen-Deutschland 
(1886., népies kiadás 1890 ); Lip - 
sius : 10 Jahre preussisch-deutscher 
Kirckenpolitik (1887)

II. Belgiumban az egyházpo
litikai viszály akkor kezdődött, mikor 
1878. a Malou minisztérium meg
bukott s Frére Orbán lett miniszter- 
elnökké A király által 1879. jul. 1. 
aláirt oktatási törvény megvonta a 
klérustól a népiskolák feletti felügye
letet s a vallásos nevelést a családok 
s az egyház kötelességévé tette. 1879. 
aug. a belga püspökök összegyűltek 
Mechelnben s kimondották, hogy az 
állami tanítók s tanítónők, vala
mint azok a szülők is, kik gyerme
keiket ezeknek az iskoláiba küldik,• . . /  '
nem fognak bünbocsánatot nyerni. Es 
mikor a tournayi püspök, Dumont, a 
községi iskolát beállította s helyeselte 
a kormány intézkedéseit, XIII. Leó 
functiói egy részétől eltiltotta, majd 
őrültnek nyilvánította s 1880. okt.



12. le is tette hivatalából. A kúria 
nyíltan rosszaíását fejezte ki a kor
mány előtt a püspökök viselkedése 
felett, de titokban biztatta őket a 
további ellenállásra. Mikor pedig a 
kormány rájött a kúria e kétszinü 
viselkedésére, 1880. máj. 3. a pápa 
hivatalosan kijelentette egy jegyzéké
ben, hogy a püspökök kötelességtel
jesítését megelégedéssel veszi tudo
másul s jóváhagyja mindazoknak ex- 
communikálását, kiknek az állami 
iskolákban részök van. Erre a kor
mány 1880. jun. visszahívta vatikáni 
követét, a pápai követnek Bríisselben 
kézbesítette okmányát és — amint 
Frére Orbán a kamarában kifejezte 
magát, szándékuk „a szentszék gaz
ságait nyilvánosságra liozni“. A katli. 
párt ekkor két csoportra szakadt; az 
egyiket r politikusoku néven nevezték 
s mérsékeltek voltak a tagjai, — a 
másik „intransigens44 nevet vett föl 
s a belga püspökök vezették. Ez 
utóbbiakat XIII. Leó 1881. megin
tette, hogy „az okos tartózkodást ne 
téveszszék szem elől, amely arra hivja 
fel őket, hogy tűrjék el a rosszat, 
melyet megakadályozni nem áll hatal
mokban14. Az 1884 -iki választások 
az ultramontán párt javára ütöttek ki 
s többségűk lett úgy a képviselőház
ban, mint a senatusban Az ügyek 
vezetésére vállalkozott Malou-minisz- 
térium aztán a vallásoktatást ismét 
bevette az iskolák rendes feladatai 
közé s a pápai követséget újra föl
állította. Ez intézkedések a nagyobb 
városokban zavargásokat idéztek elő 
s még 1884. kénytelen volt a király 
Malout elbocsátani s helyére a mér
sékeltebb Beernaert-t alkalmazta. Az 
1888.-iki választások alkalmával a 
klerikálisok ismét fényes diadalt arat
tak a nem tömörült szabadelvűek felett 
s ezzel Belgium egészen az ultramonta • 
nismus kezei közé jutott egy időre.

I l i . Francziaországban. Ferry

Gyula oktatásügyi miniszter a tárczá- 
jához tartozó ügyekben előállott bajo
kat két törvény nyel akarta megszün
tetni, amelyeket 1879. nyújtott be a 
kamarának. Az első törvény azt czé- 
lozta, hogy a cougregatióknak no 
adassék meg a jog a felsőbb iskolák 
s intézetek tartására, valamint azt is, 
hogy a magasabb akadémiai fokokat 
ezek ne adhassák meg, sőt a 7. §. 
azt is ki akarta mondani, hogy az 
állam által el nem ismert papi con- 
gregatiók egyáltalában nem is vezet
hetnek sem nyilvános, sem magán 
iskolákat. A második törvény azt 
foglalta magában hogy a közoktatási 
tanácsból a klérus teljesen zárassék 
ki s csak világiak legyenek a tagjai. 
Bár a képviselőház 1879. jul. mind
két törvényt elfogadta, a senatus 1880. 
márcz. 15. épen a 7. §-t nem fogadta 
el. Ekkor 1880. márcz. 29. a köz- 
társasági elnök egy régi, de nem gya
korolt törvény alapján két reudeletet 
adott ki, amelyekben kimondta, hogy 
az állam által el nem ismert jezsuita
rend három hónap alatt oszoljék fel, 
s minden intézetét szüntesse be, — 
és hogy minden el nem ismert con- 
gregatio tartozik három hónap alatt
az államhoz elismertetésért folya-/
modni. Es a jezsuiták jun. 29.— 30. 
tényleg kiutasittattak. A congrega- 
tiókra vonatkozó rendelet nem haj
tatott rögtön végre, sőt azzal az 
engedménynyel is elláttatott, hogy nem 
kellett folyamodni az elismertetésért, 
csupán a hűségi nyilatkozatot állí
tották ki, mely szerint politikai 
ügyekbe nem avatkoznak. — de a 
karmeliták, ferenezrendiek, kapuci
nusok, domokosrendiek, redemptoris- 
ták stb. a zárdákból kiutasittattak 
(1880. okt. 16.-tól) és Párisban min
den férfi-congregatio megszüntettetett 
nov. 5.-én. És ezzel megnyílt az al
kalom a kisebb-nagyobb összeütközé
sekre. A tarasconi premontrei zárda
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csak négynapi ostrom után vétetett 
be. A pápa újból hangoztatta a már 
egyszer kimondott átkot a márcziusi 
rendeletekre. A képviselőház pedig
1881., a senatus 1882. elfogadta azt 
a törvényt, mely a temetők közös 
jellegét mondta ki s a felettük való 
felügyelet 1882. a polgári hatóság 
kezébe lett letéve, elvétetvén az egy
házaktól. A házassági elválási törvény 
csak 1884. jul. került tárgyalás alá, 
pedig e_ tárgygyal a kamarák már 
évekkel ezelőtt foglalkoztak, hanem 
akkor ellene mondott a senátus, mely 
most szintén elfogadta. Ez a törvény 
kimondta, hogy az elvált házasfelek, 
bárminő vallásuak legyenek, újra köt
hetnek házassági szövetséget, hanem 

. azért az ágytól s asztaltól való elvá
lás továbbra is megmaradt. A nép
iskolai törvényt is csak hosszas ellen
állás után fogadtatták el a senátussal
1886. raárcz. 30. Ez a törvény is 
száműzte a vallás-okiatást a népis
kolákból s rábízta a családokra és 
egyházakra. — eltávolította a nyil
vános iskolákból a kereszteket s a 
lelkészeket teljesen kizárva a tanítás
ból, tisztán világi tanítókra bízta a 
nevelést. A teljesen radikális indít
ványok, melyek a concordatum eltör
lését, az egyház és állam teljes külön
válását czélozzák, még folyton napi
renden vannak, de elfogadásuk eddig 
nem történt meg. T

IV . Magyarországon. A kath. 
papok által nagyban gyakorolt elke- 
resztelések mindig megtorlatlan ma
radván, a prot. lelkészek egy része 
ennek láttára némi kárpótlásul szin
tén nem tagadta meg a törvény sze
rint kath. vallásu gyermekek meg- 
keresztelését. Minthogy azonban a 
kath. papok a visszaélést egész üzlet- 
szerüleg folytatták, ellenök számos 
panasz merült fel, melyeknek követ
keztében a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1890. febr. 26. végre is
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rendeletet adott ki, melylyel az el- 
keresztelést kihágásnak jelentette ki 
s büntetést szabott reá. A kath. papok 
e rendeletnek is ellene szegültek, arai 
aztán arra kényszerré a kormányt, 
hogy erélyesebb intézkedéseket helyez
zen ellenök kilátásba. Először csak 
részleges és egyáltalában nem a dolog 
mélyére ható Ígéretek voltak ezek, de 
később részint a kath. papság foly
tonos izgatásai, részint politikai párt
érdekek oda terelték a dolgot, hogy 
az állami anyakönyvvezetés és köte
lező polgári házasság jelszavait vette 
elő az addig ily gyökeres reformoktól 
mindig irtózó kormány és pártja, mely 
ezek mellett még az általános vallás- 
szabadságot, a zsidó-vallás receptióját 
és az 1868. L ili. tcz. 12. §~ának 
módosítását vette programrajába, ez 
utóbbit az ultramontán párt kielégíté
sére, ami a protestáns egyház előtt 
méltán gyanússá tehette volna az 
egész radikális egyházpolitikát. Azon
ban a protestánsok nem nézve sem 
e kétes szabadelvüséget, sem ellenzéki 
álláspontokat, kevés kivétellel a kor
mány javaslatai mellé sorakoztak, 
melyek lényegtelen módosítással tör- 
vénynyé is válnak.

Egyház-szakadás (schisma), 
a kath egyháznak olyan állapota, 
melyben több pápa választása folytán 
a legfőbb egyh. hatalom megoszlik s 
ezzel az egyház egysége megszűnik. 
Az u. n. nagy e. 1378.— 1417.
tartott s történetét Gayet (Le grand 
schistne d’Occident, 1889.) irta meg.

Egyház-szertartástai?, 1.
Liturgika.

Egyháztanács, 1. Presby- 
terium.

Egyháztanácsos, 1. Kirchen-
rath és Presbyter.

E g y h á z ta i  to n ián y , az a vi
dék, amely felett érsek gyakorolja 
jogait. A római egyháztartománynak 
a pápa az érseke.



Egyháztörténet, a kér. egy
ház keletkezésének és fejlődésének 
tudományos előadása. A tárgyalás alá 
vett anyag szempontjából feloszlik 
külsőre, mely az egyház terjedését 
s az államhoz való viszonyát adja 
elő, és belsőre, mely az egyházalkot
mányra, egyh. életre, cultusra és az 
egyh. tanra van tekintettel. Korsza 
kok szerint rendesen ó-, közép- és 
újkorra oszlik fel az egyháztörténet, 
mely ezt a felosztást a világi törté
nettől vette. Ennél azonbau nincs 
eléggé tekintetbe véve az egyház fej
lődésének az a mozzanata, mely Nagy 
Konstantin türelmi rendeletéivel és 
kedvezményeivel kezdődik. Iía az egy
ház államiasítása teljes egyháztört. 
jelentőségében van tárgyalva, akkor 
az e. három nagy fejezetre oszlik, 
melyek közül az első Nagy Konstan
tinig terjed, mint az egyház teljes 
önállóságának korszaka, melyben nem 
törődve az állam kegyével vagy el
lenszenvével, a maga utján jár. A 
második korszak, melynek az egyház 
és állam összekeveredése adja meg 
jellegét, Nagy Konstantintól a refor- 
máczióig, vagy helyesebben II. Gyula 
pápáig terjed, ki az egyh. állam ha
tárait úgy rendezte, amint azok annak 
végső feloszlásakor érvényben voltak. 
A harmadik korszakot, mely még 
nem ért végéhez, az egyháznak ere
deti önállóságához való visszavitele, 
vagyis az egyháznak az államtól való 
lassankénti függetlenítése, a szabad 
egyház jelszava jellemzi. Az újkor 
kezdőpontja kétségtelenül a reformá- 
czió, nem pedig, amint az újabb kath. 
történészek felveszik, a humanisraus, 
vagy Amerika fölfedezése. Ha a Nagy 
Konstantintól a reformáczióig nyúló, 
ezer éven felüli korszakot kisebb idő
szakokra akarja valaki felosztaui, ön
ként kínálkozik három ilyen : az első 
terjed Nagy Károlyi" és a Karolin- 
goldg, ez az állam-egyház, vagyis az

egyház felett uralkodó állam kora; 
a második a III Incze pápaságának 
végéig terjed, ez az állam és egyház 
közti harcz kora az egyháznak az 
állam feletti teljes győzelméig; a har
madik időszak az egyház uralmát a 
monarchikusán szervezett pápaság alatt 
foglalja magában.

Az e. forrásai két fő csoportba 
foglalhatók: azokéba, melyek magok 
e&y-egy darab történet s azokéba, 
amelyek történetet nyújtanak. Az el
sőbe tartoznak 1. okmányok, mint 
pl. a pápai decretalisok, constitutiók, 
bullák, brevék, a püspöki pásztor
levelek, az egyh. gyűlések aktái (ká
nonok és dogmák), az egyh. viszo
nyokra vonatkozó állami törvéuyek 
(capitulariák), békekötések, ország- 
gyűlési tárgyalások, to\ábbá egyh. 
és világi személyek levelei, melyek 
az egyház fejlődésére befolyással bír
tak, végül a dogma, cultus és egyh. 
szokás terén a symbolumok, az egyh. 
atyák művei, prédikácziók, liturgiák, 
agendák, egyh. rendtartások, a ren
dek szabályzatai stb. ; 2.) az egyh. 
épületek, fölszerelvények, festmények 
stb. A második csoportba sorolhatók 
1.) azok a források, melyek első 
sorban gyakorlati szempontokból, nem 
pedig történetírás czéljából, egyház- 
tört. anyagot is foglalnak magokban, 
igy pl kalendáriumok, martyrolo- 
giumok és nekrologiumok; 2.) azok, 
amelyek történetifás czéljával egy
háztört. dolgokat szedtek össze, igy 
a legendák, annalisok, krónikák stb. 
Minél távolabb állnak ezek a törté
neti anyaggyüjtemények attól a kor
tól, melyet akár gyakorlati, akár 
tudományosabb czélból felöleltek, an
nál inkább kritika alá veendők, 
amelynél aztán a világi történet sza
bályai az irányadók

A legrégibb egyháztörténetiró, 
kinek műve ma is létezik, Caesareai 
Eusebius, aki 32 5. körűi irt. de a
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Hegesippus most már elveszett mun
káját is felhasználta. Hozzá csatla
koznak mint görögnyelvü folytatók: 
Sokrates 439.-ig, Sozomenus 423.-ig, 
Theodoretus 428.-ig, Philostorgius 
423.-ig, Theodorus Lector 518.-ig 
és Evagrius 594.-ig. A latin egyház
ban a galliai presbyter, Sulpicius 
Severus „História sacrá“-ja 400.-ig 
terjed; majd Rufinus forditá a Cae- 
sareai Eusebius egyháztörténetét s 
395.-ig folytató; Orosius Pál szerzé 
„Historiarum libri VII “ ez. művét, 
mely az egyháztörténetet is magában 
foglalja 416.-ig; Cassiodorius az ő 
„História tripartitáÍC-jába összegyűjté 
a Sokrates, Sozomenus és Theodore
tus műveit, — ez a könyv volt a 
középkorban az egyháztört. ismeretek 
kútfeje. Jeromos leforditá a Caesa- 
reai Eusebius 325.-ig terjedő króni
káját s 378 -ig folytatá; hozzá csatla
koztak az Aquitaniai Prosper, Idacius 
és Marcellinus krónikái. A középkor
ban leginkább a szentek történetének 
és a legendáknak kimeríthetetlen 
készletét gyűjtögették. Értékesebb 
adatokat az annalisták és krónikairók 
szolgáltattak, akik közűi Toursi Ger
gely, Beda Veneiabilis, Iíaymo, hal- 
berstadti püspök, Anasztáz római apát 
és könyvtárnok, Brémai Ádára és 
Ordericus Vitális, normand szerzetes 
a legkiválóbbak. A pápák történetét 
sokan kidolgozták, igy Pisai Péter, 
Pandul f és Boso 12. századbeli bi- 
bornokok. A Martinus Polonus (mh. 
1279.) által irt „Chrouica surarao- 
rum pontiíicum imperatorumque<£, 
noha egészen felületes compilatio, a 
középkornak legelterjedtebb történet
könyve, mely a Gergely-féle szellem
ben készült. Ugyanebben a domokos- 
rendi Luccai Tolomeo (mh. 1327.) 
24 könyvre szóló egyháztörténete is, 
s igy ebben is épenugy, mint általá
ban az összes középkori hasonfajta 
művekben a fejlődés és történelmi

alakulás fogalmának nyomai sincse
nek. Az egyház nekik valami tisztán 
isteni dolog, mely kezdettől kész ; 
csak külső alakja változik s a dogma 
mennyisége nő folyvást.

A reformáczió ébresztő fel a 
valódi kritikai kutatás és tudományos 
tárgyalás szellemét, ha nem is azon
nal teljes mértékben. Luth. theolo- 
gusok, kiknek élén Flacius Mátyás 
állott, nagyszerű egyháztört. művet 
hoztak létre 13 kötetben, az u. n. 
Magdeburgi Centuriákat(l 559— 74.), 
melyek általában arra a lehetetlen
ségre törekedtek, hogy a lutheri dog
mát az egyh. atyák korába ültessék 
át, egyébként azonban az e. anyagát 
kiegészítették s a római történet
hamisítás szövevényeit éles kritikával 
szakították szét. Velők állítá szembe 
a kath. Baronius Caesar az ő anna- 
lisait, ezt a vatikáni levéltárból vett 
ismeretlen adatainál fogva fontos mű
vét. A Centuriákhoz hasonló párt
iratot a ref. egyház részére Hottin- 
ger, Spanheim és a két Basnage irt. 
Fontosabb mozzanat, hogy a ferencz- 
rendi Pagi szembeszállott Baronius- 
szal. Franczia irók óriási anyaggyüj- 
teményeket adtak ki, először Alexan
der Natalis, azután Fleury, Bossuet 
és Tillemont.

A Centuriák és Osiauder Lukács
készítette kivonatuk s folytatásuk pél
dájára a prot. irók sokáig megeléged
tek azzal, hogy polemikus czélokra 
használják fel az egyháztörténetet, 
ami e mellett a legtöbbnél az esemé
nyek, számok és nevek száraz soro
zata volt. Csak Calixtus György és 
Arnold Gottfried kezdtek utat törni 
a tények elfogulatlan kereséséhez, dé
vaiéban tárgyilagos álláspontra elő
ször Mosheim János Lőrincz emel
kedett, mig Semler a forráskritika 
atyja lett. Az eképen megalkotott ala
pon irt aztán Schröckh János Mátyás 
egy óriási művet alaposan és helyesen.
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A vele kezdődő pragmatikus történet
írás a folytatását Henkénél találta fel. 
A helyes, tudományos kutatásnak min
táját Gieseler szolgáltatá, kinek müve 
kutfőközlésekben is gazdag, miként 
már előbb a Veneraa Hermané. Az 
újabb prot. egyháztörténet atyja Nean- 
der, ki főleg arra törekedett, hogy 
az egyház belső fejlődésére vessen 
világot. Az Ő szelíd, békés szellemét 
tanítványa, Ilagenbach is örökölte, 
mig Rőtbe Ricbard az egyházi élet 
és alkotmány vizsgálatában uj szem
pontokat nyitott meg. Az ortb. lutb. 
szellem leginkább Guerickét és Kur- 
tzot hatotta át, a ref. álláspontot 
pedig Herzog és Ebrard képviselik. 
Hasé az ő üde és szellemes, tár
gyilagos és beható modorával tűnik 
ki, viszout Baur uj korszakot nyitott 
meg az egyháztörténetirásban. A leg
újabb kutatásokat a régiekkel Möller 
foglalta össze megnyerő előadásban. 
Sehaff, Merle d' Aubigné, Pressensé, 
Hofstede de Groot és Groen van 
Prinsterer szintén maradandó nevet 
szereztek e téren.

A kath. egyházban újabban egy
felől az ultramontán, másfelől a mo
dern speculativ irány van képviselve 
az egyháztörténészek között. Aman
nak fő képviselője e század elején 
Stolberg, de merevség és viszont kri
tika nélkül. Enyhe és mély felfogá
sával, Ízléses előadásával Katerkamp 
tűnt ki. Tudományosabb irányban, sőt 
a prot. irók kutatásait is figyelembe 
véve haladtak már Ritter, Lockerer, 
Döllinger, Möhler, Alzog, Kraus és 
Fűnk, akikkel ellentétben Hergen- 
röther és Brück a legmerevebb ultra- 
montanismus bivei A magyar Rapaics 
Radó és Kazaly Imre, a franczia 
Henrion, Rohrbacher, Darras. Bareille 
és Févre többnyire hasonlóképen az 
ultramontán érdekeket tartották szé
ni Ök előtt.

A magyar prot. egyháztörténé

szek közűi kevesen írtak egyetemes 
egyháztörténetet. A múlt században 
Bőd Péter (1760 ), a jelenlegiben 
Breznay Pál (1836.), Kálniczky Bene
dek (Scbröckb után 1848.—50.), 
Heiszler József (1862.— 63.), Révész 
Imre (1865.), Zombory Gedő (1867.), 
Farkas József (Hasé után 1865. -  67 ), 
Balogh Ferencz (1872. — 90.) és 
Warga Lajos (1880.—87. még a 
III k. nem jelent meg egészen), aki
nek műve messze felülmúlja akárme
lyik másét, úgy terjedelmét, mint 
alaposságát és kidolgozását tekintve. 
Az egyháztörténetirást nagyban elő
mozdítják egyes társulatok, melyek 
a kutatás elősegítését és a kész anyag 
feldolgozását tüzek ki munkásságuk 
czéljául. Leghatalmasabb ezek közűi 
a franczia prot. történelmi társulat 
(Isin Balogh Ferencz a Prot. Szemle 
1889. évi folyamában! és a német 
„Véréin für Reformationsgeschichteu 
(Ism. Szlávik Mátyás a Prot. Szemle 
1892. évi folyamában). V. ö. Bauri 
Die Epokhen dér kircblicben Ge- 
scbicbtsschreibung (1 8 5 2 .); Ter 
H aar : De historiographie dér kerk- 
gescbiedenis (187 71.); De Smedt:
Introductio generális ad históriám ecc- 
lesiasticam critice tractandam (1876.); 
Bratke: Wegweiser zűr Quellén- und 
Literatur-Kunde dér Kirchengeschichte 
(1890.); Sepp : Bibliotheek van 
nederlandsche kerkgescbiedscbrijvers 
(1886.); Balogh Ferencz: A magyar 
prot. egyháztörténet irodalma (1879.).

Egyház-tudományok, azok 
a tbeol. tudományok, amelyek a 
vallástudományoktól való megkülön
böztetésül azért neveztetnek igy, 
mivel az egyháznak a történeti és 
elméleti vonatkozásait tárgyalják s 
e szerint fel is oszlanak 1.) tör
téneti és 2.' elméleti egybáztudo- 
mányokra.

E g y le t  (Protestáns), 1. Pro
testáns Egylet.



Egyletek (Katholikus), 1.
Katholikus egyletek.

Eichhorn János Gottfried, 
németországi híres keleti nyelvész és 
theologus, szül. 1752. okt. 16. Dör* 
renzimmernben. 1774. ohrdrufi rek
tor, 17 75. jénai, 1788. göttingai 
egyetemi tanár lett a keleti nyelvek 
tanszékén. Mh. 1827. jun. 27. „His- 
torisck-kritische Einleitung in das Alté 
Testamentw (I v .kiad.5 k. 1823.— 26.) 
és „Historischkritiscbe Einleitung in 
das Neue Testamentw (II. kiad. 5 k. 
1820.— 1827.) ez. művei úttörők 
voltak a bibliai okmányoknak az ős
kor és kelet ismeretén nyugvó tár
gyalásához. Nagyszerű felfedezései, 
mint merész hypothesise az ősevan- 
gelium felől, mindamellett is most 
többnyire már csak történeti érték
kel bírnak. Számos más munkája 
közűi, melyeknek egy része a világ- 
és irodalomtörténet körébe tartozik, 
legfontosabb az „Urgeschichte“ (II. 
kiad. 2 k. 1790.— 93.) V. ö. Ewald 
tanulmányát (,Jahrbücher dér bib- 
lischen Wissenschaften^ 1849.,). — 
Fia E. Károly Frigyes (1781— 1854.) 
egyházjogász volt s ide vágó műve 
2 k. 1831.— 33. jelent meg.

E ichst& tti G eb h a rd , 1. II.
Győző.

Einsiedeln (Mária-E.), híres 
búcsujáróbely és benezés apátság, 
mely Schwyz kantonban fel. szik. Ál
lítólag már a 9. században kápolnát 
építtetett itt szent Meinrad s oda
ajándékozta a híres, csodatevő Mária- 
képet. A straszburgi nagyprépost, 
Eberhard, 934. Máriának szentelt 
templomot és kolostort építtetett. Mi
kor 948 Konrád, a konstanzi püs
pök, föl akarta szentelni, amint maga 
írja, a szentelés napjának (szept. 14 ) 
éjjelén angyali hangokat hallott, me
lyeknek ez volt a tartalma: „Vigyázz, 
testvér! Isten maga szentelte föl e 
helyet !w Azóta aztán minden évfor-

dulón megünneplik az „angyal*szen
telés “-t, A zárda később mind több 
világi és egyházi kiváltságban része
sülvén, folyton emelkedett tekintély
ben és vagyonban. Rudolf császár 
1274. II. Ulrik einsiedelni apátot a 
birodalmi herczegek sorába emelte. 
A 15. században mindinkább elvilá- 
giasodott a zárda; 1516. az akkori 
apát Geroldseck Diebold Zwinglit hi- 
ván meg hitszónoknak, ez az 1517. 
évi angyal-szentelési s 1518 -iki pün- 
köst, ünnepen tartott beszédeivel, me
lyekben a búcsú és Mária-tisztelet 
ellen kelt ki, a búcsujáróbely tekin
télyét nagyon leszállító, de Eicborn 
Joachim apát (1544.— 69 ) ismét 
nagyarányúvá tudta tenni látogatott
ságát A franczia forradalom 1798. 
elűzte a kolostor lakóit, kik csak négy 
év múlva térhettek vissza. 1861-ben 
ezeréves fordulóját ünnepelte E. a 
Meinrad megjelenésének, amikor is 
közel 210,000 zarándok fordult meg 
e helyen ; közönséges években 150,000 
lehet a búcsusok száma. A kolostor 
nagy könyvtárában egyebek mellett 
2000-re menő kézirat s több, mint 
1000 incunabulum van. V. ö. Rran- 
cles: Dér b. Meinrad und die Wall- 
fabrt von E. (1861.). T.

Eisenachi egyházi érte
kezlet, a német ev. egyb. hatóságok 
követeinek eleinte évenként, 1854. 
óta kétévenként összeülő értekezlete, 
mely közérdekű kérdésekről szokott 
tanácskozni. 1846. gyűlt össze az első, 
és pedig Berlinben, de ez eredmény
telen volt 1852. óta aztán Eisenach- 
ban tartatik s áldásos hatása van 
Németország egyházi életére. Az ér
tekezlet tárgyalásait az „Allgemeine 
Kirchenblatt für das evang. Deutsch- 
land“ közli.

Éjféli mise, a róm. katb. 
papok által karácson napján I. Ger
gely ideje óta mondható három mise 
elseje, melyet másképen angyalok mi-
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séjének mondanak, mig a hajnalit 
pásztorokénak, a nappalit pedig nagy
misének nevezik.

Ekkehard, öt tudós szentgal- 
• leni barát neve. 1 ) E. a kolostori 

iskola igazgatója, később dekán, a 
versekben irt „Vita Waltkariiu és 
több ének szerzője, mh. 973. 2.) 
Palatínus (Hofmann) E. az előbbi 
unokaöcscse, iskolaigazgató, majd fe
jedelmi nevelő' és udvari pap, végre 
mainzi prépost, mh. 990. 3.) E. az 
előbbi unokatestvére s a nevelőség- 
ben utóda Hedvig sváb herczegnőnél, 
később dekán. 4 ) E. junior, szintén 
tanító, mh. 1057. a zárda történetét 
folytatta és az első E. verses élet
rajzát átdolgozta. 5.) E. miniraus, 
1210. körül irta „Vita sancti Not- 
keri“ ez. művét. Y. ö. Maijer v. 
K nonau : Die Ekkekarde von St. 
Gálién (1881.). R.

Eklézsia, magyaros haszná
lata az ecclesia gör. szónak az egy
házközség jelölésére.

Eklézsia bírája, az egyház- 
községi gondnok cziraea 18. században 
a tiszáninneni ref. egyházkerületben.

Eklézsia-követés, az illem, 
erkölcsiség vagy közrend ellen vétők 
ama büntetése, melyszerint nyilváno
san az egyházközség színe előtt voltak 
kénytelenek vezekelni. Régebben na
gyon szigorú módozatok mellett folyt 
le, melyeket a múlt században felsőbb 
rendeletre a magyar prot egyház sze
lídített. Mostanában már nem igen van 
szokásban.

Ekstasis (gör. =*- önkívület, 
elragadtatás) a vallásos lelkesülésnek, 
a régi természeti vallásokban előfor
duló formája, raelylyel a zsidó pro- 
fétizmus elején is találkozunk s mely 
az enthusiasraussal rokon. Az e. el
méletét, azon plátói föltevés alapján, 
hogy a test a lélek börtöne s a tiszta, 
isteni igazság megismerésében akadály, 
Philo (1. e.) és az ujplatonikusok

fejtették ki, akik az ismeret legma- 
gasabb fokát s az emberi lét tulaj- 
donképeni czélját az absolut nyuga
lomba való merülésben találták, mely 
elmerülés magát a tiszta gondolkodást 
is maga mögött hagyja s az öntudatot 
megszünteti. Az ujplatonismus, mely
nek első rendszeres hirdetőié Plotinus 
azon hat év alatt, mig őt Porphyrius 
ismerte, négyszer esett ekstasisba, volt 
a kiindulási pontja a középkori roys- 
tikusoknak, kik az ekstasist, mint 
minden földi testi és idői vonatko
zások ideiglenes levetkezését, a szer
zetesi ájtatosság szolgálatába fogadták 
s tudományos, módszerbe foglalták. 
Ruysbroek János neve Doktor Ecsta- 
ticus. Hogy Ruysbroek és társai valami 
reálisat tapasztaltak-e vagy pedig 
csak hallucinatiókat, a fölött ujabb- 
kori tbeologusok eltérő véleményeket 
nyilvánítanak. A.

Eklhesis, azon törvény, me
lyet Heraklius keleti császár 638. 
azon czélból adott ki, hogy a mono- 
physitákat az orthodox egyházzal ki
békítse. E törvényt azonban a 648. 
kiadott „Typos* hatályon kívül he
lyezte. R.

Elbocsátó levél, 1. Dimissio-
rale.

E le c ti  (lat. =  kiválasztottak), 
a kateckumenusok, midőn már épen 
képesek a keresztség felvételére (más
képen competentes). L. még Mani- 
cbaeusok.

Electio, l. Praedestiuatio.
Elefánt Mihály, ág. ev. lel

kész, szül. 1816. Aszódon. Középisko
láit szülőföldjén és Selmeczen, a tbeo- 
logiát pedig Pozsonyban s a berlini, 
hallei és jénai egyetemeken végezte. 
Hazatérvén, egy ideig nevelősködött, 
azután czeglédi, 1842. tápiószentmár- 
toni, 1855. nyíregyházi, 1860 acsai,
1867. pesti lelkész lett, hol 1872. 
szept. 2. mb. E pár évi működése 
alatt a tót egyházat szép rendbe hozta.
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A pátens-ügyben tanúsított hazafias 
magatartása miatt Nyíregyházán sok 
kellemetlenségnek volt kitéve. Kisebb 
dolgozatai, különösen egyházi beszé
dek és vallásos énekek elszórtan je
lentek meg. Nagyobb munkái: 1. A 
hivő szív ömledezései imádságokban. 
Kecskemét, 1843. 2. Hit,* remény, 
szeretet (Első magyar ev. halotti éne
keskönyv) Pest, 1855. (III. kiad. u.
o. 1891.) 3. Szent lant. Sáros- 
patak, 1860. 4. Dávid szent lantja. 
IJ. o. 1860 5. Névtár, különösen
a magyar ev. egyházhoz tartozó 
hívek számára (Tótul) Kassa, 1860.
6. Előkészület a confirmatióhoz. U.
o. 1870. Kéziratban is maradtak 
művei. „

Eleutherus, pápa körülbe
lül 174.— 189. között. Irenaeus pres- 
byter neki adta át az azon időben 
erősen üldözött lyoni és vienne-i gyü
lekezetek martyr-aktáit.

Elevatio, a róm. kath. mi
sében a megáldásra közvetlenül kö
vetkező mozzanat, melynél az átlénye- 
gülést jelző misecsengők megszólal
ván, a hívők letérdepelnek, három
szor keresztet vetnek s imádkoznak a 
pap által felmutatott ostyához. T.

Elhívás jelenti a dogmatiká
ban Istennek az emberhez azon czél- . / * * ' •  < '
ból intézett hívását, hogy ez a Krisz
tusban megjelent üdvöt elfogadja Az 
elhívás fogalma és kifejezése bibliai 
S úgy az ó-f mint az újszövetségben, 
különösen Jézus példázataiban s Pál 
leveleiben fordul elő. Az elhívás ké
pezi az üdv utján az első állomást, 
minthogy az ember a kegyelemről 
hallva, fölszólíttatik, hogy azt ra
gadja meg. A luth. theologusok a 
kálvinisták ellenébeu az elhívásnak 
következő három sajátságát állapí
tották meg: 1. a vocatio ordinaria 
Isten részéről seria vagyis minden em
berre — s nemcsak mint a kálvinisták 
tanítják az elválasztottakra — nézve

komoly; 2., efficax, hatékony vagyis 
elégséges arra, hogy megtérést idéz
zen elő ; 3. resistibilis, nem föltétlenül 
kötelező vagyis a bűnös által visz- 
szautashható. A.

Éli, Izráelnek utolsóelőtti bí
rája. Az I. Sám. I. —IV. szerint 40 
évig viselte a bírói hivatalt Silóban 
s végre főpap lett. Fiai azonban 
mindenféle kicsapongás által meg- 
becstelenítették papi származásukat és 
állásukat, úgy, hogy a nép azt a nagy 
vereséget, melyben Őket a filiszleusok 
kardja tízezer izraelitával együtt el
ejtette, Isten büntetésének tekintette 
Elinek fiaival szemben tanúsított gyön- 
geségeért. Önmaga is meghalt e fe
letti rémületében és utódja lett Sá
muel. Rácz

EligillN (Szent), a flandriai 
íriesek megtéritője, szül. 588. körül 
Liraoges környékén. Mint ötvös Pá- 
risba ment s ott II. Chlothar és I. 
Dagobert udvarában nagy befolyásra 
tett szert, melyet az egyház, a zár
dák és a szegények érdekében hasz
nált fel. Dagobert halála után, va
lószínűleg a majordomus által kény
szerítve, az egyházi rendbe lépett, 
noyoni püspökké s a frank egyház 
egyik legtekintélyesebb főpapjává lett, 
ki a frieseket egész a Sebeidéig meg
térítette. Meghalt 658. vagy 659. 
nov. 30. vagy decz. 1. Tizenhat 
evangéliumi szellemű homiliája maradt 
fenn, melyek hitelességét, bár minden 
alapos ok nélkül, kétségbe vonták. 
Ezen mondása: „A keresztyén egész 
élete bünbánatból és töredelemből 
álljon“, nagyon emlékeztet Luther 
első tételére. Mint híres ötvös, az 
ötvösök védszentje lett. Egyik utóda 
a püspökségben, Audoenus megírta 
életrajzát. V. ö. Reich erről szóló 
művét. (1872.) R.

Eliot (olv. elljött) János, az 
indiánok puritán hittérítője, szül. 
1604. Nasingben (Essex grófság).
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Tanult Cambridge-ben, 1631. Uj- 
Angliába ment, hol independens pré
dikátor lett Koxburyben. 1646.-tól 
látható sikerrel folytatta a környé
ken levő indiánok megtérítését. 1649. 
hasonló irányú társulat alakulván Ang
liában, ennek segélyével leforditá a 
bibliát indián nyelvre (1661.— 63.) 
Mk. 1690. V. ö. lirauer: Johann 
E. (II. kiad. 1847 ); Laverhj : Life 
and labours of J. E. (1881.)

Elipamlus, 1. Adoptianismus.
Elizeus, Illyés tanítványa és 

utóda. Élettörténetében (II. Kir. II. 
1.— 25.) egyszersmind a mester éle
tének legendaszerű vonásai is ismét
lődnek. Benne mindenekelőtt az is
tentelen monarchiával és papsággal 
szemben való amaz ellenállás szel
leme nyilvánul, melyet Illyés lehelt 
a profétaságbo. Legalább is két ezzel 
összefüggő' palotaforradalom (Syriá- 
ban, a hol Hazáéit, és Izráel orszá
gában, a hol Jehut emelték a trónra 
s Akhab nemzetségét kiirtották) első 
sorban ezen erélyes népvezér és pró
féta műve volt, aki a hű Jeliova- 
szolgálatra nézve az lett, ami előbb 
Illyés volt : „Izráelnek szekere és 
lovagjau (II. Kir. II. 12; XIII. 
14.) azaz annak erőssége és vé
delme. ' Rácz

Eljegyzés (sponsalia), az az 
egyezség, melylyel két különnemű 
személy házasság kötésére nézve egy
más között megállapodik. A 3. szá
zadtól fogva az egyház hajlandóságot 
mutatott rá, hogy az eljegyzést a 
házassághoz annyira közelállónak te
kintse, hogy csupán a nemi közö
süléstől tegye függővé valóságos há
zassággá változását. Hasonló felfogás 
jelei már a mózesi törvényben nyilvá
nultak, valamint a kánonjogban s a né
met törvényekben is. V. ö. Friedberg : 
Verlobung und Trauung (187 6); Sohm : 
Trauung und Verlobung (1876.)

Elkeresztel és, valamely ve

gyes házasságból született gyermeknek 
nem az 1868. Lili. tcz. 12. §-a 
szerint illetékes felekezetű lelkész á l
tal történt raegkeresztelése, illetőleg 
az ezen tényről szóló anyakönyvi kivo
natnak az illetékes lelkészhez való 
szándékos át nem küldése. (L. Egy
házpolitikai viszály Magyarországon.)

Elkesa'íták, a zsidó-keresz- 
tyénségnek az ebioniták gnostikus- 
synkrelista irányával rokon alakja, 
melynek követői e nevöket az egyh. 
atyák szerint egy Elxai nevű fele- 
kezet-alapítótól vették, de összefüg
gésben van az a tanaikat tartalmazó 
s állítólag az égből hullott Ohel- 
Kesai („rejtett erő*‘) ez. könyv czi- 
mével is. E könyv a 100. év körűi 
keletkezett s a Krisztus evangéliumát 
akarta kiegészíteni. Az e. tanfogalma 
gyakran összefüggéstelen conglome- 
raturaa keresztyén, zsidó-essenus és 
pogány-astrologus elemeknek. Gyakori 
mosakodásukat eszközéül tekintették 
úgy a bűntől, mint a betegségektől 
és kutyaharapástól való megmenekü
lésnek. Krisztus, aki már Ádámban 
s másokban is megjelent, az Isten 
fiával azonos, de azért majd fensőbb 
szellemi lénynek, majd olyan ember
nek tartották, akit a keresztség al
kalmával szállott meg a Szentlélek. 
A körülmetélést és szombat-ünneplést 
fentartották; ezenkívül minden áldo
zati szertartást elvetettek. Újabban 
a sabiusokkal is összeköttetésbe hoz
ták őket. V. ö. Hilgenfeld: Die Ket- 
zer-Gesch. des Urchristentuins (1884.)

Ellenpápák, a különböző 
időkben, íőleg a nagy egyházszaka
dás korában egyszerre működött pápák 
egymásra nézve kölcsönösen.

Ellenreformáczió névvel szo
kás jelezni azokat az intézkedéseket, 
melyeket a katholicismus a protes- 
tantismus megtörésére olyan helyeken 
léptetett életbe, hol az utóbbi vagy 
többségben, vagy legalább is tekin-



télyes számban volt. Az e., amelynek 
legbuzgóbb munkásai mindenütt a je
zsuiták voltak, Bajorországban kez
dődött 1563. azokkal az üldözések-

r ~ kel, amelyeket V. Albert kerczeg 
először a prot. prédikátorok, azután 
pedig az összes protestánsok ellen 

I  megindított. A herczeg 1573.-ig végre 
is hajtotta a katholicismus restaura- 
tióját. Tőle a szomszédos katb. föl
desurak egymásután vettek példát s 
a jezsuiták segélyével sok helyen a 
legnagyobb buzgósággal apasztgatták 
a reformáczió liiveit Különösen kivált 
ezek közűi Echter Gyula, würzburgi 
püspök, ki csak egyetlen évben (1586.) 
mintegy 62,000 lelket nyert meg a 
kath. egyháznak. A többi e vidéki 
püspök természetesen nem maradt el 
tiszttársa példájának követésétől. A 
jezsuiták lassanként mind több helyen 
telepedvén meg, az e. munkája is 
egyre szélesebb körre terjedt s csak 
a westtaliai béke vetett véget a nyílt 
erőszakosságoknak. Legnagyobb győ
zelmeit azonban Ausztriában s a hozzá 
csatolt Csehországban, valamint a szin
tén Habsburg-uralom alatt levő Ma
gyarországon aratta. Stájerországot, 
Karinthiát és Krajnát katonai fede
zet mellett téritgették az e végre 
kiküldött bizottságok, melyek az áll- 
hatatosokat hazájokból is kikergették. 
Miután 1602. e három tartomány át- 
térítése teljesen be volt fejezve, Rudolf 
császár Csehországban is meg akarta 
-alapítói a katholicismus egyeduralmát. 
Az utraquisták addig birt jogait fel
függesztette, a morva testvérek temp
lomait is bezáratta. Ugyanő Magyar- 
országra is kiterjeszté figyelmét s az 
Oláh Miklós érsek által leginkább 
társadalmi utón meginditott ellenrefor- 
mácziót teljesen hivatalos útra terelte 
s az erőszakosságok, üldözések és 
visszaélések bö forrását nyitotta meg, 
sőt az 1604. XXII. t.-cz. önkényes és 
alkotmány-ellenes meghozásával az e.

müvét törvénybe is akarta iktatni. 
Hiába vivattak ezentúl a szabadság- 
harczok, hasztalan jöttek létre a pro- 
testantismus és a nemzet jogait biz
tosító békekötések : a protestánsok ül
dözése ádáz dűl)vei, fanatikus módon 
folyt tovább Tetőpontját az I. Lipót 
idejében érte el, midőn az alkotmány 
lábbal tiprásával a protestáns lelké
szek és hivek sorsa tűrhetetlenné lett. 
Szenvedéseik a gyásztized idején a 
delegalum judicium s az eperjesi vér
törvényszék ítéleteiben érték el tető
pontokat, s az azután történt ország- 
gyűlési és királyi intézkedések legfon- 
nebb csak jelen sorsukat enyhítették, 
de a jövőre vonatkozó kilátásaikat 
még kietlenebbekké tették. Csak a 
18. század végső negyede hozta el 
számukra -a megváltást először a tü
relmi rendeletben, majd az 1790. — 91. 
XXVI. tcz.-ben, amelyek az articu- 
laris helyekre szorított s már nagyon 
megfogyott és elgyöngült magyar pro- 
testantismust a megsemmisüléstől óv
ták meg. Francziaországot a vassy-i 
vérfürdő (1562.) és a Bertalan-éj 
(1572.), Németalföldet az Álba her
czeg kormányzói működése emlékez
teti az ellenreformáczióra, melynek 
csapásaitól a jezsuiták mesterkedései 
Lengyel-, Svéd- és Angolországot sem 
kímélték meg. V. ö. Philippson : La 
contre-révolution religieuse (1884.); 
Ritter: Deutsche Geschichle im Zeit- 
alter dér Gegenreformation und des 
30 jahrigen Krieges (1888.) ; Ward: 
The counter reformation (1889.); 
Keller: Die Gegenreformation in 
Westfalen und am Niederrhein (2
k. 1881.—87.); Wiedemann: Ge- 
schichte dér Reformation und Gegen
reformation im Lande unter dér Enns 
(5 k. 1879. — 86.);Reuss: La des- 
truction du protestantisme en Bohémé 
(II. kiad. 1868 ).

Eller Ilyés, 1. Ronsdorfi szekta. 
Elmélkedés, a prédikáczi-
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ótól abban különbözik, hogy a ho- 
müetikai szabályok kényszere nélkül 
tárgyal valamely textust.

E lohÍin ,az istenség fogalmának 
héber neve, voltaképen a költőktől 
használt „Eloali “ többese. A többes 
alakban, amelyet a régebbi theologia 
részben a Szentháromságra vonatkoz
tatott, a legvalószínűbben az eredeti 
polytheismus utóhatása nyilatkozik és 
általános vélekedés szerint az egyisten- 
hivő zsidók öntudatában azon ismérvek 
többségét fejezi ki, amelyek az Isten 
fogalmában foglaltatnak, vagyis az ő 
lényének tökéletességét. Rácz

Elohista, 1. Pentateuch.
Elökönyörtn) a leány-egy- 

egyházakban működő tanítók legtöbbje 
amennyiben a templomi istentiszte
letet állandóan ők végzik*.

Előre elhatározás, 1. Prae-
destinatio.

Elövégzet, 1. Praedestinatio.
Elragadtatás, 1. Ekstasis.
Első pap (pastor primarius), 

a luth., valamint néhol a r.ef. egy
házban sokszor rang szerint is, de 
többnyire csak hivatali idősebbség 
folytán bizonyos tekintetben a többi 
előtt álló lelkész. Itt-ott a casualiák 
végzése, másutt az anyakönyvvezetés 
s általában az irodai teendők kizá
rólagosan reá vannak bízva.

ElsÖSZÜlött (Az) emberből 
és állatból, és pedig a him, mint 
általában minden zsenge a hebraismus 
alapnézete szerint Istené. Mig a 
legősibb törvény következtében min
den család első fiszülötte feláldo
zandó (II. Móz. XXII. 28.), későbbi 
adatok (III. Móz. XXVII. 26 ) már 
csak az állatok elsőszülöttjét említik, 
mig az ember elsőszülöttjeért vált- 
ságot rendelnek (II. Móz. XIII. 
1 2 - 1 3 ,  XXXIV. 19 — 20, IV. Móz. 
XVIII. 15), vagy helyettesül jelölik 
a szent szolgálatra rendelt Lévi tör
zset (IV. Móz. III. 12, 44). Rácz
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Elválás, 1. Házassági elválás.
Elvirái zsinat (Az) Spa

nyolországban 306. (300). tartatott, 
s a képimádás és coelibatus ügyével 
foglalkozott. V. ö. Dalé: The sy- 
node of Elvira (1882).

Elzevir (Elsevir), egy hol
land könyvnyomdász-család neve, mely 
1624-től kezdve a Béza-féle 1565. 
évi szöveg-kiadás alapján a görög 
újszövetséget csinosan kiállítva és 
lehetőleg hibátlanul adta ki több 
ízben. Miután az 1633. évi kiadás 
előszavának eme részletét: „Tex
túra ergo habes nunc ab omnibus re- 
ceptum, in quo nihil imrautatum 
aut corruptumkí— a tudósok idővel 
készpénznek vették, először csak a 
ref., később azonban a luth. theolo- 
gusok is csakugyan „textus recep
t o r n a k  tekintették.

Enianatio, 1. Gnosis.
Emanatismus ellentétben az 

újabb kori világnézletben általános 
érvényre jutott evolutionalis elmélet
tel, mely szerint a világegyetemet 
uraló fejlődési folyamat alacsonyabb 
alakoktól magasabbak felé, durva 
társadalmi állapotoktól fejlettebbek 
felé halad : amaz a keletről a keresz
tyén gnosisba s az ujplatói bölcseletbe 
átültetett rendszer, mely szerint az 
egyes dolgok szükségképen annál 
rosszabbak és semmitérőbbek lesznek, 
minél inkább eltávoznak az istenitől 
az ős forrásból kiömlésök alkalmával. 
A Kabbala bölcsészete is emanatis- 
tikus. A.

Emancipatiója a katkoli- 
kusoknak Angliában az által 
következett be, hogy megszűntek azok 
a törvények, melyek a katholikusok 
polgári és politikai jogait korlátoz
ták. Az erre irányuló mozgalom lelke 
az ir 0 ’ Connel (mh. 1847. volt) s 
első sikerét a testact megszüntetésé
vel érte el, mit Russel lord 1828. 
vitt ki az angol parlamentben. Egy-



remásra következtek ezután a kat- 
holikusok jogait biztosító intézkedé
sek, de csak 1868. lettek fölmentve 
az anglikán egyháznak fizetett adók 
alól. A zárkövet Gladstone tévé le, 
midőn 1869. heves harcz után ke
resztülvitte. hogy az anglikán egyház 
megszűnjék Írországban állami egy
ház lenni s ezzel járó nagy vagyonát 
is elveszítse.

Ember (Debreczeni), Pál, 1. 
Debreczeni Ember Pál.

Ember fia, így nevezte ma
gát Jézus a Dán. VII. 13. alapján, 
ahol az ember fia ellentétben áll a 
világbirodalmat felállító azon állati 
alakkal, mely a „magasság szentjeiu 
messiási birodalmát, azaz a zsidó 
világuralmat, amely ezt a világbiro
dalmat végre eltörli, s^mbolizálja. 
Az ember fia csak az Énok Apo- 
kalypsisében (az u. n. Képes beszédek
ben, Énok XXXVII—LXXI.) jelen 
meg egyenesen messiásul mint akinek 
élete ennek következtében emberfe
letti lét, világteremtése előtti termé
szete van s birodalmával az égből 
jő a földre. Ha Énok eme fejezetei 
a keresztyénséget megelőző korból 
származnak (ami valószínű), akkor 
ez a kifejezés már Jézus korában, 
ha nem is volt közhasználatú, a mes
siást jelzette. Mindenesetre tény, hogy 
Jézus ezzel mint messiást akarja magát 
jelölni s hogy ő a rendelkezésére álló 
sokféle messiás-czim közül ép ezt 
azért választja, mert ezzel a legke- 
vésbbé lehet összekötni egy nemzeti 
királyság eszméjét, melyet el akar 
utasítni. V. ö. TJsteri: Die Selbst- 
bezeichnung Jesu als des Menschen 
Sohn (Theologische Zeitschrift aus dér 
Schweiz 1886.). Rácz

Ember-imádás, 1. Anthropo-
latria.

Emberré levés a vallásos 
szellem történetében jelentékeny eszme, 
amennyiben a vallás fogalmában már

magában is benne van a végtelen és 
véges szellem kölcsönös viszonya. Is
tennek az emberhez és az embernek Is
tenhez való ezen kölcsönös viszonya 
abban éri el csúcspontját, ha vagy 
Isten lesz emberré, vagy az ember 
Istenné. Az az ellentét, mely az 
ázsiai és európai emberek gondolko- 
zásraódja közt fennáll, hozza ma
gával, hogy azok inkább Istennek 
emberé levéséről, ezek inkább em
bernek Istenné levéséről beszélnek. 
Az Isten incarnatióját vagy incorpo- 
ratióját hirdető eszme őshazája a 
hajdani India, ahol a legfőbb bölcse- 
ség és szeretet Buddhában emberi 
alakot ölt s így jő az emberek se
gélyére. Csak ezután csúszott be ez 
a fogalom a Brahma-vallásba, ahol 
egyébiránt nem Brahma, hanem Yisnu 
az incarnatio alanya. A keresztyén- 
ség egészen új módon egyesíti a ke
leti és nyugati gondolkodásmód sa
játságos synthesisét ebben a főkép 
görög egyházi tanítóknál használatos 
tételben : Isten emberré lett (Krisz
tusban Ján I. 14.), hogy az embe
rek isteni természetben részesüljenek, 
istenüljenek. Az egyházi tan e köl
csönös viszonynak első felét magya
rázta meg különösebben, de a mási
kat sém hanyagolta el teljesen, amint 
ezt a szentségek, főleg görög felfo
gásukban, de még a luth. dogmatikában 
is az u. n. „unió mystica cum Deo“ 
elvében mutatják. A theologia újabb 
történetében az emberré levés dogmá
jával különösen a Sckellinghez és 
Hegelhez csatlakozó speculativ iskola 
foglalkozott, mialatt azon történeti 
kérdést: vájjon az eszme valósúlása 
teljesen megfelel-e a kér. dogmának, 
sokáig meglehetősen gondatlanúl el
hanyagolták, mig Strauss határozot
tan-tagadólag felelt a tételre és azt 
állította, hogy Isten nem az egyén
ben, hanem az egész emberi nemben 
lett emberré. Rácz
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Emeritus (lat. =  kiérde-
mfílt), szolgálatképtelenség következ
tében akár saját kívánságára, akár 
az egyh. hatóságok rendeletére nyu
galomba bocsátott pap. A prot. egy
házban az emeritus rendszerint addigi 
fizetésének meghatározott részét kapja 
nyugdíjul, újabban azonban úgy kül
földön, mint Magyarhonban gondos
kodni kezdenek az egyh. hatóságok 
alelkészi nyugdíj-intézetekről. A kath. 
egyházban vagy valami erre szolgáló 
alapból kiutalt nyugdíj, vagy az előbb 
élvezett fizetés bizonyos része, vagy pe- 

• dig a kiérdeműitek intézetébe (domus 
emeritorum) való felvétel biztosítja 
az e. további megélhetését.

Emesai Eusebius, syr theo-
logus, szül. Edessában, tanítványa 
volt Caesareai Eusebiusnak. Az el
űzött Athanasius helyett az antiochiai 
zsinat 341. őt választá meg alexan
driai patriarchának, ez állást azon
ban visszautasító s később a kicsiny 
emesai (Phoenicia) püspökséget fo
gadta el. Midőn részint semiarianus 
álláspontja, részint a miatt, hogy astro- 
noraiai ismeretei folytán varázslás 
gyanújába keveredett, el kellett innen 
távoznia, Laodiceába menekült. Püs
pökségébe visszatérve gyakran meg
fordult Constantius császár udvarában, 
ki őt mint csillagjóst nagyrabecsűlte. 
Mh. 359. körül Antiochiában, hova már 
előbb visszavonult, hogy teljesen tudo
mányos kutatásoknak szentelje magát. 
Számos exegetikai, dogmatikus és po
lemikus munkájából csak töredékek 
maradtak fenn.

Emiliaili Jeremos, 1. Somas- 
kusok.

Eminencziás (lat. „Eminen-
tissimus"), a bibornokok czime, me
lyet VIII. Orbán adott nekik.

Emmeram vagy Emmeran 
(Szent) Délnémetország apostola, poi- 
tiersi püspök, ki téritő szándékkal 
Pannóniába indult, Theodo bajor her

ezeg azonban Regensburgban marasz- 
totta, hol 712— 715 közt a keresz- 
tyénség megszilárdítása körül nagy 
érdemeket szerzett és a róla neve
zett zárdát alapította. Római útja 
közben 715. állítólag épen a horczeg 
egyik fia megölte. Tetemeit, mint 
ereklyéket, maga a herczeg temet- 
tette el Regensburgban. Ez ereklyék 
tisztelete a rólok nevezett Szent- 
Emmeram benezés apátságot igen 
nagy tekintélyre emelte. A 10. szá
zad végéig a regensburgi püspök egy
úttal a zárda apátja is volt. Károly 
apát alatt (1292 — 1305.) az apát
ság herczegi rangot nyert. Midőn 
azonban Regensburg 1812. Bajoror
szágnak jutott, a kolostort felosz
latták. Emmeramnak freisingi Aribo 
püspök által a 8. században szer
kesztett életrajza nem sok hitelt ér
demel. R.

Emoriták, 1. Amoriták. 
Emser Jeromos egjike a re- 

formáczió legjelentékenyebb ellensé
geinek, szül. 1477. Ulmban; a theo-
logiát Tübingában s Bázelben tanulta, 
— ez utóbbi helyen hallgatta a jogot 
is. 1504. Erfurtban humanista szelle
mű előadásokat tartott s aztán György 
szász herczeg szolgálatába lépett, mint 
titkár és orátor. 1510. Rómában járt. 
Eleinte jó viszonyban volt Luthert el, 
de a lipcsei vita után, heves p o je - 
mia fejlődött ki köztök, mely aztán 
évekig tartott. Emsernek 1527. ki
adott újszövetség-fordítása voltaképen 
nem egyéb, mint a vulgata s az egy
házi magyarázások nyomán elferdi- 
tett Luther-féle fordítás, melyet pedig 
1400 hibával .s hazugsággal vádolt. 
Mh. 1527. nov. 8. Vitairatain kivűl 
az ő munkája még a „Divi Bennonis 
Misnensis quondam episcopi vita“ is, 
melyet 1512. adott ki. V. ö. Wal-^ 
dau: Nachricht von Hieronymus Em- 
sers Leben und Schriften (1783). T. 

Emsi congressus, a mainzi,



trieri, kölni és salzburgi érsekek 
küldötteinek 1786. nyarán Emsben 
történt; összejövetele, melynek az 
volt a czélja, hogy a pápai curiá- 
nak az érseki jogokba ütköző túl
kapásait a Febronius szellemében 
határok közé szorítsa. Az értekezlet 
eredményét az u. n. emsi pontozatok 
képezték, melyek arra hivatkozva, 
hogy nemcsak a pápa, hanem vala
mennyi püspök Istentől nyerte ha
talmát, kijelentették, hogy az ők tar
tományukban a pápa sem törvény
kezési hatáskörüket exeratiókkal, sem 
dispensálási halalmokat különböző fen- 
tartásokkal, sem törvényhozói jogu
kat önkényüleg kibocsátott rendele
tekkel nem korlátozhatja. Miután 
saját püspökeik is ellenök nyilatkoz
tak s ennek következtében II. József 
császár sem vette ügyöket pártfogá
sába, a pápa pedig 1789. egy éles- 
hangú iratban kelt ki ellenök végre 
is kénytelenek voltak a tervezők el- 
állani ama czéljoktói, hogy a német 
katholicismusnak bizonyos független
séget szerezzenek. V. ö. M ü n c h  : 
Gesch. des Emser Congresses (1840.)

helyesebben Anáknak fiai, (héberül 
Anakim), az amoritákkal rokon óriás
nép, Hebron környékének lakosai. Az 
dszövetség történeti könyveiben mint

4f

Kanaán elfoglalásakor Izráel réme 
tűnnek fel; az utolsó enákitákat csak . 
Dávid és hősei pusztították el. Rácz

Encyklikák (lilerae encyc- 
licae, literae circulares, azaz körle
velek), az egyházban azok a le
ve ek, melyekben a püspökök közzé 
teAték rendeleteiket. Az eféle iratokra 
kérőbb a „pásztorlevelek“ elnevezést 
használták. E. továbbá az olyan bullák, 
melyek a pápa nézeteit tolmácsolják 
az egyház állapotáról, vagy az ösz- 
szes vagy legalább egy országbeli 
püspökökhöz intézve.

Encyklopaedia (Theologiai)
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azon tudomány-ág neve, melynek föl
adata abban áll, hogy a theologiai 
tudományok egészét feltüntesse s abba 
a tanulót bevezesse. (L. Theologia.) 
A legújabb encyklopaedikus munkák a 

.H o fm a n n  (1879.), H a g e n b a c h  ( 12. 
kiad. 1890 ; magyarul is megjelent 
a IV. kiadás nyomán Révész Imrétől 
fordítva 1857.), Rot.he (1880), R a b i- 
g e r  (1880), D oedes (holland ; 2. kiad. 
1883), és D r u m m o n d  J  (angol ;
1884.) Ide tartoznak továbbá azon 
kisebb-nagyobb terjedelmű müvek, me
lyek a theologiai tudományok anyagát 
szótárszerüleg tárgyalják, mint a Real- 
Encyklopaedie für prot. Theologie 
und Kirche (II. kiad. 1877.— 1888. 
megkezdve H e rzo g  és P l i t t , foly
tatva H a u c k  szerkesztése alatt), a 
kath. Wetzer és Welfe szerkesztette 
Kirchenlexikon (II kiad. 1882. óta); 
a Holtzmann és Zöpífel által kiadott 
Lexikon für Theologie und Kirchen- 
wesen (II. kiad. 1889.— 91.) ; a M eu -  
se l-féle confessionalis luth. Kirchliches 
Handlexicon(1887. óta); M '  C lin to c k  
és S t r o n g : Cyclopaedia of biblical theo- 
logical and ecclesiastical literature 
(1885 -  87. 2 k.), B e n h a m  : The dic- 
tionary of Religion (1887); IS c h a ff: 
A religious encyclopaedia (4 k. 
1882— 87 ) ;  P e r th e s :  Handlexikon 
für evang. Theologie (1889. óta) és 
Z e l l e r : Calwer Kirchenlexikon (1889. 
óta). A.

Eudemikus zsinatok (syn- 
odoi endemusai), azok a Konstan
tinápolyban tartott zsinatok, melye
ket az odavaló patriarchák az épen 
jelenlevő püspökökkel egyes sürgős 
ügyek, különösen a püspökök közti vi- 
szálkodások elintézése végett tartottak.

Ének (Egyházi), 1. Egyházi
ének.

Énekek éneke (lat. Canti-
cum canticorum), vagyis a legszebb 
ének; költői mű az ószövetségben. 
A magánjelenetek és párbeszédek
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egész sorozatára szétfolyó félig lyrai, 
félig drámai költemény egy pásztor
leánynak (Sularnith) ugyanoly rangú 
ifja iránti szerelmét énekli meg, akihez 
Salamon háremébe hurczoltatása után 
is hű marad s végre miután a nők 
után bomló király szerelmi vallomá
sait visszautasította, visszaadatik ked
vesének. E szerint az egésznek alap
jelleme és czélzata kétségkívül gyön
gédség és érzékiség, habár a keleti 
lángoló képzelet az erősen érzéki szí
nezetet szép képekbe burkolta el. 
A czímírat Salamont említi szerző
jéül. De nem is említve, hogy ő nem 
igen állíthatott magának ilyen kevéssé 
hízelgő emléket, az ének (vagy helye
sebben dal) a héber irodalomnak és 
pedig közelebbről az északi ország
nak virágkorára vall, ahol ez a vi
lági költészetnek gazdag és buja kifej
lődését bizonyító mű Kr.e. 900— 800. 
évben állott elő. Az ószövetségi 
kánonba való felvételét mindenesetre 
valódi értelme félreértésének köszön
heti. Benne ugyanis Istennek a 
zsidó nép iránti szeretetét látták 
allegorikusán rajzolva, amire az adott 
alkalmat, hogy a próféták a zsidó 
nép theokratikus szervezetét Istennel 
való házassági viszonyúi szerették fel
tűntetni s magyarázgatni. De már a 
rabbik közűi sokan Isten helyébe a 
messiást tették a nép kedvesévé s 
ép úgy a keresztyének Origenes óta 
Krisztusnak az egyház, az ő meny
asszonya iránti szeretetét találták benne 
rajzolva és aki ezen allegorikus 
csalódás ellen fellépett, mint pl. az 
ó-egyházban Mopsuestiai Tódor, a 
reformáczió korában Castellio, az meg
lakolt véleményéért. Elfogúlatlanúl 
Herder magyarázta először (Lieder 
dér Liebe, die altesten und schönsten 
aus dem Morgenland 1778.) Újabban 
magyarázták :Ewald (1826. és 1867.) 
Delitzsch (IV. kiad. 1875.), Hitzig 
(1855.), Renan (III. kiad. 1870.).

Hazai theologusaink is meglehetős 
előszeretettel fordúltak ez érdekes 
műhöz. Legelőbb Debreczeni , Kalo
csa János ismertette raagyarúl, Deo- 
datus János olasz túdós után, allegó
riát látván benne („ Isten ajándékával 
való kereskedés vagy Énekek Éne
kének magyarázattya“. Debreczen, 
1693.) Újabban magyarázták s rész
ben fordították: Lőw Immánuel sze
gedi rabbi („Énekek Éneke* 1885.), 
Dicsőfi József („ Sularnith “, Debre
czen, 1886), Radácsi György (Sáros
pataki Lapok 1888.), dr. Kecske- 
méthy István („Az Énekek ÉnekeK, 
Prot. Szemle 1889.). Mutatványo
kat közölt belőle Keresztes József 
(Tájékozás az újabb theologia kö
rében 1879.). Rácz

Énekeskönyv, (lat. cantio- 
nale) általában minden gyűjtemény, 
melyben énekelhető költemények van
nak ; különösebben pedig a vallásos 
(templomi) énekek gyűjteménye, mely
ben az istentiszteleteknél énekelt mű
vek foglaltatnak, és pedig főleg a 
reformáczió óta, mely a gyülekezeti 
éneklést meghonosítá. Különben már 
a husziták is ennek voltak a hívei 
s volt gyülekezeti énekeskönyvök is. 
Németországban a huszitáké is is
merős volt, de mégis Luther jelölt 
ki e tekintetben is határozott irányt. 
Már 1524. adott ki egy gyűjteményt, 
melyben négy ének tőle magától, 
három Speratustól való volt; sőt 
ugyanazon évben ennek második kia
dása jelent meg, melyben már 24 
ének volt és pedig négy hangra Írva. 
Később mind tartalmasabb lett ez 
énekeskönyv, maga Luther is Írván 
folytonosan, valamint barátai is éne
keket. Az 1545. évi kiadásban (Geist- 
liche Lieder) Luthernek már 37 da
rabja volt. Hosszú időn keresztül ez 
volt használatban Németország ev. 
híveinél, kiknek mintegy lelki kin
csévé vált. A ref. egyházban első



sorban a zsoltárok lettek a hívek 
énekei. Marót Kelemen és Béza Tó
dor 1555. a zsoltárokat franczia 
nyelvre fordították. Német nyelvre
1573. fordította le Lobwasser Amb
rus königsbergi jogtúdós, magyar 
nyelvre pedig 1607 Szenczi Molnár 
Albert. A protestantismus jellemének 
megfelelőleg az egyházi énekgyüj- 
temények a prot. egyházaknak helyi, 
országos viszonyai szerint is szapo
rodtak. így érthető, hogy 1751. egy 
Moser nevű dán államtanácsos 250 
különböző énekes könyvet gyűjtött 
össze, melyekben 50000-nél több ének 
foglaltatott. A reformáczió első szá
zadában a dolog természete szerint 
a prot. énekek nagyobb része hit
tételekkel foglalkozott, a következő 
században azonban az alanyi érzel
mek is kifejezésre jutnak s a kér. 
szívnek és léleknek Őszinte vallomá
sait tárják föl. Ilyenek például a 
Gerhardt Pál énekei. Németorszá
gon az énekeskönyveknek egészen uj' 
korszaka kezdődött a 18. század 
második felében, amikor Gellert
1757. kiadta gyűjteményét, s amikor
1758. Klopstock 19 régi éneket irt 
át kora szellemében. Ettől fogva a 
német prot. egyházakban az ének- 
költészet valódi ’ irodalmi mozgalmat 
támasztott. Egymásután jelentek meg 
úgy a német ref., mint a német luth. 
egyháznak újabb meg újabb énekes
könyvei. A visszahatása ennek a moz
galomnak is megvolt, amennyiben
1853. az u. n. eisenachi értekezlet 
150 éneket adván ki, „Kernlieder*, 
azaz minta-énekek néven, egyúttal azt 
hirdette, hogy 1750. óta egyetlen 
igazi templomi ének sem Íratott, ha
nem amit írtak, valamennyi csak meg
hamisítása volt a régi énekeknek. T.

Magyarországon a kath. egy
házban a dolog természete szerint a 
többi kath. országok példája volt 
szintén az irányadó s magyar nyel-
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ven a reformáczióig nagyon kevés 
egyházi éneket szereztek is. A refor
máczió azonban lendületet adott az 
egyházi költészetnek is s az ettől 
fogva megjelent magyar énekesköny
vek száma százakra megy. Vannak 
köztök egyiránt katholikusok és pro
testánsok, van ez utóbbiak közt nem
csak általános prot. jellegű, hanem 
ref., ev. és unit. felekezetű is bőven. 
Legrégibb prot. énekeskönyv a Gál- 
szécsi Istváné (1536.), nevezetes még 
a 16. századból a Huszár Gálé és 
Szegedi Gergelyé, melyek alapját ké
pezték az ezután harmadfélszáz évig 
használatban maradt debreczeni éne
keskönyvnek, —  továbbá a Heltai 
Gáspáré (unit.), Bornemisza Péteré, 
és a Gönczi Györgyé, mely különböző 
czimek alatt igen sok kiadást ért, 
még akkor is, midőn a Szenczi Mol
nár Albert zsoltárfordítása és az I. 
Rákóczi György költségén kiadott 
Graduál már régóta használatban volt. 
Nevezetes még a Szilvásujfalvi Imre 
halotti énekeskönyve, mely hasonlóan 
sokszor jelent meg. A 16. szájad 
végén már az ev. és ref. egyház tel
jesen különválván, az előbbi részére 
is adtak ki Bártfán egy énekesköny
vet 1593., amely azután szintén so
káig kedveltségnek örvendett. Ács 
Mihály „Zengedező mennyei karu-a, 
Sartorius János „Magyar lelki órája* 
az ev., Szőnyi Bénjámin „Szentek 
hegedűje* és Losonczy István „Ének
lésben tanító mester*-e a ref. egy
házban új lendületet adtak a már-már 
satnyulni készülő templomi éneklés
nek. Az utóbbinak különösen nagy 
hatása volt s ennek eredménye lett 
a Kolozsvártt először 1778. kiadott 
erdélyi új énekeskönyv, valamint az 
eként felidézett mozgalom szülte meg 
a magyarországi ref. egyháznak ma 
is használatban levő énekeskönyvét, 
mely először 1813. Debreczenben 
jelent meg. Az ev. egyházban külö-

k



342

nősen a dunántúli egyházkerület fej
tett ki buzgalmat énekeskönyve meg
újításában ; kiváló jelenség volt e 
téren az 1811. évi győri énekeskönyv, 
mely nagyobbrészt a Kis János su- 
perintendens munkája, valamint a 
superintendentia által „a régi gra- 
dual szerint jobbítva készített“, mely 
azzal csaknem egykorú. Az unit. egy
ház sem maradt ezalatt veszteg s az 
idők folyamán szintén fejlesztette 
énekügyét. Ebben fáradozik jelenleg 
kivált a lutheránusok bányai és du
nántúli kerülete, s az egyetemes ref. 
egyház, melyek azonban mindnyájan 
igen lassan haladnak a czél felé. V. 
ö. Révész Im re: A magyarországi 
ref. egyház énekeskönyvéről (1866.), 
Nagy János: Az unitáriusok énekes
könyveiről (Kér. Magvető 1871.); 
Kálmán Farkas: Éneklő kar (1880.); 
Jakab Elek : Adatok énekeskönyveink 
bibliographiájához Toldy F. jegyzetei 
nyomán (Magyar könyvszemle 1882.); 
Szathmáry József: A ref. templomi 
énekeskönyv története (Prot. Szemle
1892.) és Kálmán Farkas: Adalé
kok a 16. és 17. század irodalom- 
történetéhez (kéziratban; az 1711.-ig 
magyarul megjelent összes énekgyűj
temények ismertetése).

Éneklő kanonok (primice- 
rius vagy cantor), a káptalanokban 
a karének vezetője.

Énekvezér (kántor), a temp
lomi éneklés vezetője.

Energumenusok =  ördön-
gösök, daemonikusok.

Engedelmesség, 1. Obedi-
entia.

Engelhardt Mór, livlandi 
luth. theologus, szül. 1828. jul. 8. 
A theologiát Dorpatban, Erlangenben 
és Bonnban 1846.-tól fogva tanulta 
s 1853. magán, 1859. rendkivűli s 
pár hónap múlva rendes tanár lett a 
dorpati egyetemen. Számos munkát 
adott ki, melyek a dorpati theol.

fakultásnak fejévé tették. Az egyh. 
közélet terén való munkálkodása foly
tán pedig Livland luth. egyházának 
vezetője lett. Mh. 1881. decz. 5. 
Y. ö. Oettingen : Moritz von Engel- 
hardts christlich-theologischer Entwic- 
kelungsgang (1883.).

Engesztelő áldozat (lat.
Sacrificium piaculare, piaculum), az 
áldozatnak sok vallásban szereplő azon 
formája, melynek czélja a haragvó 
istenséget elégtételadással kiengesz
telni. Az ószövetségi engesztelő-ál
dozat már felül emelkedett azon durva 
antropopathicus nézeteken, mintha a 
feláldozott állat élete egyenértékű 
volna a bűnös romlott életével s az 
isteni bocsánatot kierőszakolhatná. Sőt 
inkább itt az e. á. az isteni kegye
lem intézkedése, hogy legalább is a 
törvénynek, különösen a tisztulási 
szokásoknak szándéktalan megsértése 
által megzavart szövetségi viszonyt 
helyreállítsa, ami némelyek felfogása 
szerint az által jő létre, hogy az is
teni igazságosság és szentség kívá
nalmaira symbolikus czélzás tétetik, 
mások szerint meg az által, hogy az 
Istennek áldozott ajándék őt ígére
tére emlékezteti. Az e. á. különös 
jellege főkép a véráldozatban dom
borodik ki, míg a másik alfajnak, a 
bűnáldozatnak lényege abban áll, hogy 
a felebarát joga ellen elkövetett sé
relemért kárpótlás és elégtétel adatik, 
tehát ez csupán magán természetű. 
A véráldozatnál egészen más a kedély
hangulat, mint a hálaáldozatnál (1. e.). 
Töredelmes bánat az alaphang. Az 
Isten megbántása áll az előtérben s 
ennélfogva a papnak az áldozati állat 
vérével különös módon kell elbánni. 
Nemcsak az oltárra öntötték, mint 
minden áldozásnál (1. e.), hanem a 
magánáldozatnál az égő-áldozati ol
tárnak, a népért való áldozatoknál 
meg a füstölő oltárnak szarvaira ken
ték, ezenfelül a szentek szentélyének
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függönye felé, sőt évente egyszer a 
frigyláda (1. e.) fedelére is hintettek 
belőle, tehát Istenhez a lehető leg
közelebb vitték, hogy a bűnösöket 
eltakarják (ez az engesztelésnek meg
felelő Kipper héber szó alapjelentése). 
Az engesztelő áldozatúl levágott állat 
húsát nem tartották tisztátalannak, 
hanem vagy a papok fogyasztották 
el, vagy megsemmisítették, tehát min
den profán használattól megkímélték. 
(L. Engesztelő nap). Ezen gondolat- 
menetnek a keresztyénségbe átjött 
vallásos alkalmazását 1. Engesztelő- 
dés alatt. Rácz

Engesztelödés általában az 
ellenségek között létrejött jó viszony ; 
a dogmatikában pedig a bűn által meg
zavart vallásos viszony helyreállása. 
Ugyanitt más a reconciliatio, mely az 
emberek részéről történik, kik Isten 
iránt ellenségesen voltak hangolva, 
és más az expiatio, mely azt jelenti, 
hogy Isten, kit az ember a bűnnel 
megséitett, maga is kiengesztelődött. 
Az orthodox tan csak ez utóbbira 
vonatkozik, amely szerint Isten, mert 
a hitnek és megtérésnek feltétele 
alatt megbocsát az embernek, a bűnt 
megbüntette az isten-ember Krisztus
ban, ki az ő helyettes elégtételének 
(satisfactio vicaria) erejénél fogva 
helyettünk eleget tett a? isteni igaz
ságosságnak,' úgy hogy* a mi bűnünk 
Krisztusnak, a Krisztus érdeme nekünk 
számíttatik be (iraputatio). Már Pál 
apostol is az engesztelődésbe helyezi 
tanrendszerének központját (1. Cbris- 
tologia). Azonban e tannak alaki be
tetőzését csak Canterbury-i Anselrous 
végezte el, ki úgy tüntette fel Isten 
méltóságát, mint amelyet a bűn ho
mályba borított és úgy nyilatkozott, 
hogy az Isten megsértett tiszteletének 
helyreállítása czéljából szükség volt 
egy egyenértékű elégtételre, melyet 
az Isten-ember adott meg. Mert 
a közönséges ember ereje erre nem

terjed ki, mivel a bűnnek végetlen 
volta egyenesen a végetlen Istenre 
utal és pedig az ő engesztelődésére. 
Csakis az isten-ember' bűnnélküli 
életének önkéntes odaadása látszott 
minden bűn ellensúlyozására elegendő
nek, sőt túlságosan elegendőnek. Ezt 
a tant a reformátorok is elfogadták 
és ellene nyilatkoztak a jó cseleke
detek érdemszerző voltának és en
gesztelő erejének. A 17. század luth. 
theologusai már csak jogi oldalát 
hangoztatták az engesztelődésnek és 
a Krisztus által végzett elégtételben 
megkülönböztették a cselekvő és szen
vedő engedelmességet (betöltése a 
törvénynek és elviselése a bűn bün
tetésének), — a socinianusok és ra- 
tionalisták pedig az etbikai oldalt 
juttatták előtérbe, mig az újabb böl
csészet ebben a dogmában is specu- 
lativ tartalmat keres. V. ö. Baur: 
Die christlicbe Lebre von dér Ver- 
söhnung (1838.); Ritschl: Die 
christliche Lehre von dér Versöb- 
nung und Rechtfertigung (III. kiad. 
1888. —89.); Kreibig: Die Ver- 
söhnungslehre auf Grund des christ- 
lichen Bewusstseins (1878.). T. 

Engesztelő nap, a Deute-
ronomiumban még ismeretlen általá
nos bűnbánati és kibékülési ünnep, 
melyet a hetedik hónap 10. napján 
mindenféle munkától való szigorú tar
tózkodással, böjttel és sajátságos szo
kással, engesztelő áldozattal ültek meg. 
Ez alkalommal sorsot húztak két 
kecskebakra s az egyiket Istennek 
áldozták fel, a másikat kiűzték Aza- 
zelbez, a sivatag gonosz szelleméhez, 
hogy a nép bűnét magával vigye 
(„bűnbak44). Még ma is dívik a zsi
dóknál az u. n. hosszú napban, me
lyet a legnagyobb szigorral, különö
sen teljes böjttel ülnek meg. Rácz

Enkratiták (gör. =  önmeg
tartóztatók), több gnostikus szektának 
vagyis inkább egy elterjedt és több-
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felé ágazott gnostikus-ascetikus irány
nak a neve a legrégibb egyházban. 
Az anyagiastól, mint a gonosz alap
jától való szigorú önmegtartóztatással 
igyekeztek az át szellemülés czélját el
érni s ezért aztán úgy a hús és bor 
élvezését, mint a házasságot elvetet
ték. Apokrifus iratok, mint az Acta 
Andreae, Joannis, Thomae nagy tisz
teletben állottak előttök. Némelyek 
még az úrvacsorájában is mellőzték 
a.bort (aquariusok vagy hydroparas- 
tatusok). Tatianus ha nem is volt 
alapítója a szektának, de kétségtele
nül hozzá csatlakozott s annak dog
matikus rendszerét tovább fejlesztette. 
Később Severus volt a fejők, akiről 
severianusoknak is neveztetnek. Y. ö. 
Hilgenfeld: Die Ketzergesch. des 
Urchristentums (1884.).

E n n o d ia s  Magnus Bódog 
(Szent) páviai püspök, szül. Arles- 
ben 473. Mint világi ember, gazdag 
házasságot kötvén, nagy jólétben é l t ; 
egy nehéz betegségből való felgyó
gyulása után azonban, neje beleegye
zésével, kolostorba lépett. Mint püs
pöke kísérője részt vett a római 

„palmaris synodus"-on, hol azt a 
megbízást nyerte, hogy a zsinatot és 
ennek pápáját, Symmachust Lőrincz 
ellenpápával szemben megvédje; mely 
megbízásnak „Libellus apologeticus 
pro synodo IV Romana“ czímű mun
kájával felelt meg. 511. körül lett 
püspökké s tiz év múlva, 521. meg
halt. Említett fő művén kívül, mely 
legelőször követeli kizárólag a római 
püspök részére a „pápau czímet, még 
több műve maradt, melyeket Hastel 
a „Corpus scriptorum ecclesiast. lat.tt 
6 kötetében (1882.) adott ki. Y. ö. 
Fertig: M. Félix E. und seine Zeit 
(1855. — 56.). R.

E n ó k , a tíz ősatya nemzetségi 
sorozatában a hetedik (I. Móz. Y. 
18—24.), akit 365 évi élete után 
nem találtak többé a földön. Istennel
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való bizalmas viszonya következtében, 
amint utóbb gondolták róla, látnok
nak és prófétának tekintették és neki 
tulajdonították azt az apokalypsist, 
mely a zsidó világnézetet az újtesta- 
mentumi korból bemutatja, mely a 
Hasmonéusok korából való és a Judás 
levelében idézet is van belőle, de ránk 
csak aethiopiai nyelven maradt fenn. 
Enók könyve mostani alakjában egy
séges mű, csakhogy az egésznek ösz- 
szefüggését zavaró középrészt, a 
képes beszédeket, melyek későbbi ere
detűek és azon toldalékokat, amelyek
ben Énók helyett Noé az isteni és 
égi dolgokat értelmezi, ki kell belőle 
szakítani. A könyv különösen beha
tóan érdeklődik a természeti és as- 
tronomiai dolgok, az ég és pokol 
rajza s főkép az angyalok sorsa iránt. 
Apokalyptikus színezetet az a hit köl
csönöz neki, hogy a világ folyása örök
től fogva meg van állapítva bizonyos 
számviszonyok által és a világ vég- 
czélja a földi ember boldog jövője; 
az egésznek theologiai jellege pedig 
az, hogy Isten működését háttérbe 
szorítja a főbb szellemek tevékenysé
gének jelentékeny volta s az a hit, 
hogy az égben könyvet vezetnek a 
világ sorsáról. Y. ö. Dilbnann : Das 
Buch Henoch (1853.); Schodde: The 
book of Enoch (1882.); Charles: 
The book of E. (1893.). Rácz 

Enthusiasmus ía gör. „en- 
thusa szótól, mely „entheosu-ból van 
összevonva), szószerint az az állapota 
az embernek, melyben „istennel van 
telve “. A pogány cultusokban ez az 
ekstasisnak a legfelsőbb foka. Ez 
alapon úgy a régi, mint az újabb egy
házi életben több felekezetnek a tagjai 
(péld. a massalianusok), amelyek rajon
gásuk mámorában elveszték lábaik alól 
a talajt, min a keresztyén érzület er
kölcsi életfeladata megoldható.

Enzinas (Be) Ferencz, Lut
hernek spanyol hive, 1520. körűi

4



Burgosban szül. s 1539 Löwenben 
theologiát kezdett hallgatni. Már ha
zájában raegnyeretve az evangélium
nak, régi óhajtását teljesíté, midőn 
1541. a wittenbergi egyetemre ment. 
Itt az újszövetség spanyolra való for
dításával foglalkozott, amit aztán ki 
is nyomatott. Ezért 1543 végén Brüs- 
selben bezáratott s csak 1545. elején 
tudott börtönéből megszökni. Azután 
Németországban és Svájczban tartóz
kodott s 1552. decz. 30 halt *meg 
Straszburgban. Testvére, Jakab 1546. 
vagy 1547. máglyán végeztetett ki 
Rómában. V. ö. Böhmer: Franzisco^ I
and Jaimede Enzinas (Bibliotheca
Wiffeniana I. k. 1874.).%

Eliyedi Fazekas János, ref. 
lelkész, szül 1620. A franekeri egye
temre 1645. jul. 21., a leidenire 
1650. febr. 28. iratkozott be. Haza
térvén, 1652. már kezdi vásárhelyi 
lelkész volt s itt 1657. körűi espe
res lett. Körülbelül 1662. halt meg. 
Művei: 1. Disputationes XXII theo- 
logico-practicae de via salutis (heted
magával irta) Franekerae, 1648. 2'. 
Mennyei szó a lelki álomból való 
felserkenésről. Várad, 1652.

Enyedi György, unit. püspök, 
szül. 1555. Hazai tanulmányainak be
fejezése után 1571. külföldre ment 
s miután Genfben másfél, Páduában 
is másfél évet töltött, 1574. vissza
tért. Ekkor tanári állást foglalt el a 
kolozsvári unit. collegiumban, mely
nek később igazgatója is lett. 1592. 
püspökké választatott s mint ilyen 
balt meg 1597. nov. 24. A magyar 
irodalomtörténetben főleg Gismunda 
és Gisquardus szerelmi történetének 
fordítása teszi nevét emlékezetessé. 
Theol. irányú művei: 1. Oratio fune- 
bris ad tumulum Demetrio Hunyadini. 
Claudiopoli, 1592. 2. Explicationes 
locorura veteris et növi testamenti, 
ex quibus trinitatis dogma stabiliri 
sólet. U. o. 1598. (Toroczkai Máté,

adta ki, aki 1619. magyarra is le
fordította.) E nagybecsű műve világ
hírre tett szert a theologusok közt 
és egy egész irodalmat teremtett úgy 
a magyar, mint az idegen tudósok 
körében, kik czáfolására vállalkoztak. 
Több más művet is írt, melyek azon
ban nem jelentek meg nyomtatásban.
V. ö. Jakab Elek: E. Gy. élete 
(Kér. Magvető 1890.).

Enyedi István, ref. lelkész 
és tanár, szül. 1659. Nagybányán. 
Iskoláit Nagyenyeden végezte, hol 
1681. főisk. könyvtárnok volt. Az
után külföldre ment s 1864. aug. 
11. a leideni, 1685. aug. 17. a 
franekeri egyetem hallgatója lett. 
Hazajővén, 1688. nov. 7. Felsőbá
nyára ment papnak, de már 1691. 
Marosvásárhelyen működött hasonló 
minőségben. Innen ment 1692. Nagy- 
Enyedre theol. tanárnak, hova elhunyt 
elődje, Dézsi Márton ajánlotta volt. 
A collegium viszontagságai és feldu- 
latása egy időre bujdosni kényszerí
tették, de azután ismét visszatért 
hivatalát folytatni s ott halt meg 
1714. aug. 15. Művei: 1. De lapsu, 
peccato et causa peccati (2 r.) Clau
diopoli, 1681. 2. De sapientia carnis 
ejusque vanitate. Franequerae, 1685.
3. Halotti beszéd Kendeffi János fe
lett. Kolozsvár, 1697. 4. Halotti 
beszéd Tótfalusi Kis Miklós felett. 
U. o. 1702. Üdvözlő verset irt Deb- 
reczeni Ember Pálhoz Franekerben 
1686. febr. Elnöklete alatt vitázott 
1695. Nádudvari Péter.

Enyedi Molnár János, ref. 
lelkész, 1650. márcz. 7. iratkozott 
be a franekeri egyetemre. Hazajöve
tele után vajdahunyadi magyar pap 
is volt. Munkái: 1. De naturae in- 
tegritate. Franequerae, 1653. 2. De 
lege naturae. U. o. 1653. 3. De jus- 
tificatione legali U. o. 1653. 4. De 
mércédé vitae aeternae Adamo pro- 
missae. U. o. 1653. 5. Az Isten
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Ígéreteinek felnyittatott aranybányája. 
(Fordítás) Szeben 1665.

Enyedi Sámuel, ref. tanár, 
orvosdoktor, szül. 1627. Tanulmá
nyait Nagyenyeden végezte, aztán 
külföldre ment, hol 1649. az utrechti, 
1650. máj. 22. a franekeri, 1652. 
jun. 5. a leideni egyetemre iratko
zott be. 1653. Utrechtben orvosdok
tor lett s visszatért hazájába. Itt 1654. 
a nagyváradi iskola igazgatói tisztét 
foglalta el. A török által megszállott 
Váradról 1660. Rhédei Ferencz ud
varába Husztra vonult, honnan 1664. 
Nagyenyedre hívták tanárnak. Mh.
1671. febr. 14. Theol. művei: 1. De 
visione Dei per essentiam. Ultrajecti 
és Franequerae, 1651. 2. De vera 
Spiritus Sancti deitate. Franequerae, 
1652. 3. De Dei potentia, potestate 
et adorabilitate. U. o 1653. 4. De 
divina praedestinatione. U. o. 1653.
5. Praecepta morum (Comeuius nyo
mán) Varadini, 1658. (Igen sok ki
adást ért, még a 18 században is). 
Előszót irt az általa kiadott Rosaeus- 
féle „Virgilii Evangelizantis Christia- 
dos Libelli* ez. műhöz (Várad, 1656.) 
és egyik szerzője azon ajánlólevélnek, 
mely a Borsáti Ferencz „Metamor- 
phosis Sigisraundi Rákóczi" ez. műve 
(Várad, 1656.) előtt helyet foglal. 
Üdvözlő verset Diószegi Kalmár Pál
hoz (Leiden, 1652.), Somosi Petkó 
Jánoshoz (Leiden, 1652.) és Nánási 
István „Szű titka" (1670.) ez. mun
kája elé irt. Elnöklete alatt érteke
zett 1665. Eperjesi Mihály.

Enyedi kánonok, az 1642. 
évben Geleji Katona István püspök 
idejében Nagyenyeden tartott zsinat 
nevezetes végzései, melyek a lelké
szek magaviseletére és magán s hi
vatalos működésére vonatkozó rendel
kezéseken és fegyelmi szabályokon 
kivfíl egyes közérdekű dolgokról in
tézkedtek. L. Spataki Fűz. 1865. és 
Révész Figyelmezője 1872.

Enyedi ref. egyházmegye,
1. Nagyenyedi ref. egyházmegye.

Eobanus Helius (Hesseni), 
egy a reformáczióhoz csatlakozott 
humanista, szül. 1488. A humanista 
tudományokat 1504.— 1509. Erfurt
ban tanulta, hol benső viszonyba ju
tott Mutianus Rufus körével. 1507 .-tői 
iskola-igazgató volt, de 1509. eltá
vozott Erfurtból s a riesenburgi püs
pök udvari költője és titkára lett. 
1513.-tól jogi tanulmányokkal fog
lalkozott. E közben teljesen a köl
tészetre adta magát s mint már 
jónevü iró 1517.-től a latinnyelv 
tanára volt Erfurtban, hol mind na
gyobb tekintélyre tett szert s mind 
szorosabban csatlakozott Huttennek 
politikai és Luthernek vallási néze
teihez. 1526. Nürnbergbe, 1533. újra 
Erfurtba, 1536. Marburgba ment, 
ahol aztán a történelem professora 
lett. Itt irta, „Psalterium universura“ 
(II. kiad. 1538.) ez. híres költői művét. 
Mh. 1540 okt. 4. * . ö. Schwertzell 
(1874 ) és Krause (1879.) róla szóló 
műveit.

Eöri Fülep Gábor, 1. Őri 
Fülep Gábor.

Eössi András, 1. Szombatosok.
Eparchia (gör.) a nicaeai 

zsinat (325.) negyedik kánona szerint 
a metropolitának alárendelt egyház
tartomány, melynek egyes püspökei 
felett őt kormányzó hatalom illeti. 
Az orosz és görög egyházban az e. 
manapság egyjelentésü a püspöki me
gyével.

Eperjesi Mihály, theol. dok
tor, ref. lelkész, szül. 1646. Erdély
ben. Tanult Enyeden, honnan 1666. 
jun. Fogarasra ment ki rektornak. 
1668. elején külföldre utazván, elő
ször a holland egyetemeket látogatta, 
melyek közűi a leidenire 1671. márcz.
2. iratkozott be. Innen 1672. nya
rán Marburgba, 13 hónap múlva 
pedig Heidelbergbe ment, hol 1673.



okt. doktori vizsgálatot tett. Haza
jővén, egyházi hivatalt vállalt vala
hol s e minőségében része volt Tofeus 
ama törekvésének sikerében, hogy 
a Gilányi-örökséget megszerezze az 
anyaszentegyháznak. 1684. a Tót
falusi biblia-kiadása ériekében tett 
lépéseket. 1700. után vízaknai lel
kész volt. További sorsa még isme
retlen. Munkái: 1. De liberó arbi- 
trio. Cibiuii, 1665. 2. De unius Dei, 
Patris, Filii et Spiritus Sancti cog- 
nitione ad pietatem et salutera ne- 
cessaria. Leiden, 1672. 3. De pro- 
videntia Dei actuali. U. o. 1672. 4. 
De nomine super omne nőmén, quod 
Christo donatum. Heidelberg, 1673.

Eperjesi ev. egyház (Az)
fennállását a 16. század harmadik 
tizedétől lehet számítani, araikor 
ugyanis először hirdetteitek Eperje
sen Luther tanai, melyeket már 1530. 
körűi a város nagy része vallott. A 
16. század végén már két lelkészt 
tartott az egyház, melynek virágzása 
mind magasabb fokra emelkedett egé
szen a gyásztized idejéig, amidőn már 
a magyar, német és tót nyelvűek ré
szére külön három lelkésze volt.
1672.-től kezdve az üldözéseknek 
hosszú sora következett el reá, me
lyek tetőpontjokat 1687. a vértör
vényszék működésében érték el. II. 
Rákóczi Ferencz idejében újonnan 
alakult az egyház s azóta sok há
nyattatás közt bár, de folyvást fen- 
tartotta magát. Most két önálló egy
házközségből áll, melyeknek népessége 
összesen mintegy 2000 lélekből áll.

Eperjesi ev. főiskola (Az)
az 1530. körüli évektől fogva léte
zik, midőn t. i. a város befogadta a 
reformácziót. De csak gimnázium volt 
mindaddig, mig 1665. a felsőmagyar
országi ev. rendek a tanulók nagy 
száma folytán kimondották collegi- 
ummá emelését. Mint ilyen, 1667. 
nyílt meg, de ekkor csak négy évig

állhatott fenn, mivel elvették a je
zsuiták. 1682. újra a protestánsok, 
1687. ismét a jezsuiták, 1705. megint 
a protestánsok kezébe jutott, kik a 
rózsahegyi zsinaton mindent elkövet
tek fejlesztésére. Tőlök azonban 1711. 
harmadszor is el vétetvén, csak 1785. 
került vissza tulajdonukba, miután 
előbb hatvan évig (1713 —73.) a 
jezsuiták birtokában volt. 1804. a 
tiszai egyházkerület kerületi jelleggel 
ruházta fel. 1811. állíttatott fel a 
jogi tanszék, 1852. hozzácsatoltatott 
a kerületi theol. akadémia, 1873. 
pedig a tanitóképezde. 1887. leég
vén helyisége, uj épületet kellett 
emelni. Alkotórészei jelenleg: theol. 
-és jogi akadémia, tanitóképezde és 
főgimnázium, mely 1886. óta állam
segélyben részesül. Az ifjúság tete
mes segélyben részesül s tápintézet 
is áll fenn számára. A rendes taná
rok száma a theol. tanfolyamon 4, 
a jogin 5, a képezdében 3, a főgim
náziumban 9.

Eperjesi ev. zsinat, 1546
tartatott főleg a felsőmagyarországi 
öt szabad kir. város ev. gyülekeze
teinek részvételével. Az itt hozott 
16 czikk képezi alapját az 1549. 
évi „confessio pentapolitanáw-nak s 
határozott luth. szellem vonul rajtok 
keresztül. Közölte R ibin i: Memora- 
bilia eccl. aug. conf. in Hungária, 
I. k. 67. 1.

Eperjesi gör. kath. püs
pökség, 1816. alakult s 26 megye 
gör. kath. híveire terjed hatásköre. 
Van benne 186 anyaegyház.

Eperjesi Tértörvényszék
név alatt ismeretes az a bíróság, 
melyet a király engedélyével gr. Ca- 
raffa Antal császári tábornok a Thö
köly híveinek kiirtására s illetőleg 
megrettentésére szervezett. 1687. febr. 
kezdte meg működését e bíróság, mely 
teljesen a Caraffa akarata szerint ítélt, 
s amely a legválogatottabb kinzá-
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sok után számos előkelő s kizárólag 
prot. férfit végeztetett ki. A várme
gyék s a nádor közbelépte folytán a 
király végre az év vége felé felosz- 
latá a bíróságot, Caraffát és legalja
sabb eszközeit csakhamar nagy kitün
tetésekkel halmozván el. E szomorú 
napok történetét az egykorú Rezik 
Jánoson (Theatrum Eperjesiense) kí
vül K. Papp Miklós (Caraffa és az 
eperjesi vértörvényszék, 1870.) és 
Szeremlei Sámuel (Az eperjesi mé
szárszék, 1881.) írták meg.

Ephesusi levél, az a Pál 
apostolnak tulajdonított levél, melyet 
ő, ha valódi, a kolosséiakhoz és Phi- 
lemonhoz írott levéllel egy időben fog
sága alatt (vagy Caesareából vagy 
Rómából) írt. Yoltaképen a procon- 
sulság alatt élő ázsiai gyülekezetek 
egy csoportjának szóló körlevél ez s 
ennélfogva általános, helyi és egyéni 
viszonyokra való minden közelebbi 
vonatkozás nélkül van. Ez annál fel
tűnőbb, mert Pál ép az ephesusi 
gyülekezetét nagyon jól ismerte s ahoz 
kétségkívül máskép írt volna. Kife
jezésmódjai és gondolatai nem pália- 
sak s így nehezen tartható valódinak, 
amint ezt De Wette és Scbleierma- 
cher után Baur, Hilgenfeld, Ewald, 
Pfleiderer, Hausrath és csaknem az 
összes újabb theologusok kétségbe is 
vonták. V. ö. Holtzmann: Kritik 
dér Epheser u. Kolosserbriefe (1872.). 
A magyarázók ellenben többnyire va
lódiságát védelmezik, igy a Meyer- 
Schmidt-féle Coramentar (VI. kiad.
1885.) Rácz

Ephesusi zsinatok. 1. A
harmadik egyetemes zsinat 431. (Lásd 
Nestoriánusok alatt). 2. Az Eutyches 
ügyében 449. tartott egyetemes zsi
nat, mely rablózsi?iat (1. e.) néven 
ismeretes. It.

Ephorns (gör.) néhol az olyan 
lelkész, kinek több tiszttársa van fel
ügyelet szempontjából alárendelve,

vagyis körülbelül esperesi hatáskörrel 
bir. Hivatala ephoratus, működési 
köre ephoria.

Epigraphika (keresztyén), 
felirattudomány, mely az egyházi mű
emlékek, művészeti tárgyak stb. fel
irataival foglalkozik. E feliratoknak 
magokban véve nem sok jelentőségűk 
van, de arra igen alkalmasak, hogy 
mintegy kiegészítésül szolgáljanak a 
kér. egyház valamely korbeli erköl
csi, tudományos stb. állapotának rész
letesebb ismeretéhez, sőt arra is ad
hatnak fölvilágosítást, miként terjedt a 
keresztyénség. V. ö. Le B la n t : Ma- 
nuel d’épigraphie chretienne (1869.); 
Piper: Einleitung in die monumentale 
Theologie (1867.). T.

E p ip h a n ia  (gör. =  megjele
nés), általában valamely istennek a 
megjelenése, főleg pedig az a tény, 
melylyel magát istennek jelenti ki. 
A kér. egyházban e. a világmegvál
tónak az emberek közti megjelenése. 
Ennek ünnepe vizkereszt (1. e.).

Epiphanius, salamisi püspök, 
zsidónak szül 315. körül Palesztiná
ban s ifjú korában Eleutheropolis kö
zelében kolostort alapított. 367. lett 
salamisi püspök s folyvást nagy el
lensége volt minden szabadabb irány
nak. 394. Palesztinába ment, hol 
épen oly buzgalommal, de siker nél
kül vett részt az origenesi vitákban. 
Mh. 403. Legújabban (1859.— 60.) 
Dindorf által öt kötetben kiadott mű
vei közül legfontosabb a Panarion 
czímű, mely jegyzéke az összes eret
nekségeknek. V. ö. Gervais: L’his- 
toire et la vie de Saint-Epiphane 
(1738.); Lipsius: Zűr Quellenkritik 
des E. (1865.).

Episcopius (Biscop) Simon, 
az arminianusoknak vagy remonstran- 
soknák Arminius halála ulán vezére, 
szül. 1583. Amsterdamban. 1600.-tól 
theologiát tanult Leidenben Arminius
alatt s 1610. bleiswijki lelkész, 1613.#
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léidéin theol. tanár lett. A dordrechti 
zsinaton 1618. tizenegy elvtársával 
együtt megjelent, de a szigorú kál
vinista többség az egyházból kizárta. 
Azután Belgiumban és Francziaország- 
ban tartózkodott, raig 1626. a hol
land hormány megengedte a hazájába 
való visszatérést 1634. az újon ala
pított amaterdami remonstrans semi- 
narium tanára lett s mh. 1643. 0 
fejlesztette az arminianus tant ratio- 
nalis irányban tovább. A bevégzetlen 
„Institutio theologicá“-n kivűl említést 
érdemel művei közűi a „Confessio 
seu declaratio sententiae pastorum, 
qui in foederato Belgio Remonstran- 
tes vocantur... “ (1622.) és az „Apo
lógia pro confessione . . . Remonstran- 
tiumw (1630.) Összes műveit Cur- 
cellaeus és Pölenbrugh (1650.— 65.) 
adták ki.* V. ö. Limborch: Vita 
Episcopii (1701.); Sepp : Hét godge- 
leerd onderwijs in Nederland (1873.). 

Episcopus (gör. =  felügyelő),
püspök. E. episcoporum =  a püspökök 
püspöke, azaz a pápa. E. in partibus 
infidelium, 1. Püspök. E. suífraganeus, 
a püspök az érsekhez való viszo
nyában, úgyszintén a fölszentelt püs
pök a rendes püspökkel szemben. E. 
oecumenicus, a konstantinápolyi pa- 
triarcha czime. E. titularis =  czim- 
zetes püspök. E. universalis =  egye
temes püspök, vagyis a pápa.

Episkopalis rendszer, l.
Püspöki rendszer.

Episkopalisták, az anglikán 
vagy püspöki egyház követői, ellen
tétben a presbyterianusokkal és egyéb 
dissenterekkel Angliában, Skócziátían 
és Észak-Amerikában, hol az angol 
püspöki egyház mellett 1873. egy 
„ref. püspöki egyház“ is alakult, 
mely a püspöki rendszert szintén meg
tartotta. Episkopalisták a „Methodist 
Episcopal Churchw hivei is.

Epistolae decretales, 1.
Decretalisok.

Epistolae enthronisticae,
a 3. század óta az újon választott 
püspökök ama levelei, melyekben föl- 
szentelésök, illetve beiktatásuk felől 
tiszttársaikat értesítik.

Epistolae formatae, meg
határozott alakú vagy tartalmú leve
lek, a kér. egyház őskorában ajánló
levelek, melyeket egyik helyről a 
másikra menve kaptak az illetők. A 
püspök vagy presbyter állította ki 
őket.

Epistolae obscurorum vi-
rorum, egy 1515. megjelent köny
vecske czime, mely 41 (az 1516. évi
III. kiadásban 48) levélben állítólag 
nehány baccalaureusnak és magister- 
nek az Ortuinus Gratius (Van Graes 
Ortwin, szül. 1480. körűi, mh. 1542.) 
magister, kölni tanárral folytatott 
levelezését tartalmazza s felülmúlha
tatlan módon utánzott szerzetesi la- 
tinsággal, pikáns, gyakran cynikufc
élczelődéssel ostorozza a kolduló ba-#
rátok tudatlanságát s erkölcstelensé
gét. Szerzésére a közvetlen okot a 
Pfefferkorn és Reuchlin közti vita 
szolgáltatta. Ez utóbbi mellett léptek 
sorompóba a nevezett satyra szerzői: 
Mutianus Rufus, Crotus Rubianus, 
Hesseni Eobanus, Hutten Ulrik s más 
humanisták. 1517. második kötete 
jelent meg e műnek, 62 uj levéllel, 
melyek az ugyanazon évi II. kiadás
ban még nyolczczal gyarapodtak. Har
madik része 1689.-ből való. X. Leó 
már 1517. átkot mondott e mű szer
zőire, olvasóira és terjesztőire, de sem 
ez a bulla, sem az 1518. „Lamen- 
tationes obscurorum virorum“ ez. a. 
megjelent ellenirat. nem volt képes 
apasztani magasztaléinak számát, 
melybe Erasmus csak kevés ideig, 
Luther pedig sohasem tartozott. Leg
újabban Böcking adta ki a „Supple- 
mentum U. Hutteni operum“ (1864.—  
1870.) VI. és VII. kötetében. Y. ö. 
a szerzőinek életét tárgyaló műveken
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kivűl Reichling: Ortwin Gratius, sein 
Leben und Wirken (1884.).

Epístolae paschales (hús
véti levelek) azok az iratok, melyek
ben a nicaeai zsinat határozata szerint 
az alexandriai patriarcha, kinek szék
helyén virágjában volt az astronoraia, 
évenként jelezte a többi egyházaknak, 
hogy mikor kell lenni a husvétnak 
s ez alkalommal még más egyh. kér
dések felől is véleményét nyilvání
totta. Ilyenek főleg Athanasiustól 
maradtak fenn.

Epistolae synodicae a régi
egyházban azok az iratok, melyekkel 
a metropoliták a saját egyháztarto
mányuk püspökeit zsinatra hívták.

Epistolaris (lat.) a kath.
egyházban az a pap, aki nagymise 
alkalmával az oltár jobb oldalánál a 
Cselekedetek könyvéből, az apostoli 
levelekből, a Jelenések könyvéből, 
vagy az ószövetségből egy fejezetet 
felolvas. T.

Epistolarium az a könyv, 
melybe az apostoli levelekből vett 
perikopák vannak följegyezve. T.

Építés (gör. =  oikodomé), 
bibliai kifejezés, mely a Krisztus egy
házának egy épülettel, valamint az 
egyes keresztyéneknek az Isten temp
lomával való s Pál apostolnál szoká
sos összehasonlításán nyugszik. A kép 
kétféle alkalmazásának megfelelőleg 
az é szóval nem csupán az egyház 
belső fejlődését és külső szaporodását 
szokták jelezni, hanem minden előtt 
tagjai vallásos életének emelését és 
fokozását, és pedig úgy az értelmi, 
mint a kedélyi szükségleteknek egy
forma kielégítésével.

Építészet, az összes művé
szetek közűi a legvallásosabb jellegű, 
amennyiben fejlődése kezdettől fogva 
a legszorosabb viszonyban állott az 
istentisztelet czéljaival. A régi népek 
templomai annyifélék voltak, mint 
isteneik, — de abban mind meg

egyeztek, hogy az istenek palotái vol
tak, melyeket ennélfogva fentartani 
kötelességüknek ismerték. így a Sa
lamon temploma is, mely az egyp- 
tomi s phoeniciai építészet után ké
szült, daczára az I Kir. VII. 27.-ben 
nyilatkozó istenfogalomnak, az a hely 
akart lenni, mely fölött Jehova szemei 
éjjel-nappal őrködnek. Miután a ke- 
resztyénség elvetette azt az elvet, 
hogy Isten létezése helyhez volna 
kötve, a templomok is, ha istenhá
zának mondatnak is, tulajdonképen 
nem egyebek, mint gyülekezési helyek, 
melyeknek építészeti jellegük is más, 
mint az isten u. n. lakhelyeinek. A 
Konstantin óta föllendült egyházi épí
tészet mintáját a bazilikában találta 
meg, melyek nyilvános vásári s tör
vénykezési helyiségek voltak a régiek
nél. Újabban azt vitatják, hogy nem 
a bazilikák, mint ilyenek, hanem az 
azok modorában épült magánházak 
voltak a kér. templomok első példá
nyai. Ezzel szemben a művészettör
ténet határozottan arra utal, hogy 
részint a byzánci kupolás, részint 
—  különösen nyugaton —  a román 
s góth építészeti Stylus a jelzett alap
ból fejlődött ki, míg aztán a katho- 
licismus, melynek egymásután annyi 
különféle építészeti forma szolgált, 
az újabb kor elején a renaissance-t 
emelte a maga építészeti stylusává. A 
régi bazilikák közűi a római, milánói, 
ravennai, — a kupolás templomok 
közűi a milánói, ravennai, konstanti
nápolyi, — a dómok közűi a mainzi s 
wormsi, — a székesegyházak közűi a 
strassburgi s reimsi, valamint a római 
Péter-templom szolgálhatnak példány
képekül, amelyeken tanulmányozható 
is az építészeti Stylus fejlődése. Egyéb
iránt a katholicismus nem mellőzte a 
későbbi építészeti irányokat sem s 
úgy a bárok, ezen u. n. jezsuita 
stylust, mint a rokoko s csúcsos, sőt 
a napóleoni klassikus stylust is föl-



használta az egyházi építészetnél. A 
protestánsoknál leginkább a gót sty- 
lussal találkozunk. Egyébiránt e te
kintetben a katholikusok s protestán
sok között már az álláspont óriási 
ellentéte miatt sem lehet párhuzamot 
vonni. Mig a kath. templomokban az 
oltáron, a megszentelt kenyérben mint
egy a Krisztus van valósággal jelen, — 
mig ott csak a mise-templom czim 
illik az istenházára: addig a prot. 
templomokban az istenhez lélekben s 
igazságban való emelkedés érzete ho
nol ; mig ott minden szem az oltárra 
néz: itt mindenkinek figyelme a szó
szék felé irányul. Hogy miként kel
lene a protestantismus alapelvét a 
művészettel ebben a tekintetben ki
békíteni, az mindenesetre fontos s 
érdekes problémája lesz a jövőnek. — 
Magyarországon a fentebb jelzett épí
tészeti stylusok kiválóbb példányai : 
a székesfehérvári s nagyváradi bazi
likák, a román stylusban épült pécsi, 
jáki, gyulafehérvári, apátfalvi, deáki, 
kaplonyi, zsámbéki, kisbényi, arácsi, 
ócsai, karinai, horpácsi, karcsai (ref.) 
templomok; a gót .stylusban épült 
budavári Mátyás-templom s faután
zatban a veresmarti (Máraraaros me
gye); a csúcsíves építészet remekei 
a kassai, kolozsvári, pozsonyi, soproni 
templomok. A mór építészetnek nem 
megfelelő kori, de szép képviselője a 
budapesti két zsinagóga. V. ö Stock- 
bauer: Dér christl. Kirchenbau in den 
ersten sechs Jahrh. (1874.); Dehio és 
Bezold: Die kirchl. Baukunst des 
Abendlandes (1884.-től); Müller 
Frigyes: Die kirchl. Baukunst des 
romanischen Styles in Siebenbürgen 
(1858); Pecz Samu: A prot. temp
lomok építéséről (1888.). T.

Építkezési teher (Egyházi), 
az egyh. épületek fentartását illető 
kötelezettség, mely első sorban min
dig az egyház pénztárára nehezült, 
néha a frank birodalomban pedig
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azokra, még lelkészekre is, kik valami 
egyh. javadalomnak birtokában voltak. 
A tridenti zsinat határozata szerint 
első sorban az egyház pénztára, má
sod sorban a patronusok. a lelkészek 
és egyéb beneficiatusok, harmadikban 
pedig az egyházközség összes tagjai 
kötelesek hordozni. A prot. egyház
ban az egyház pénztára s ahol ez 
nem bírja, a gyülekezet hordozza.
V. ö. Permaneder: Die kirchliche 
Baulast (II. kiad. 1856.).

É p ség  (lat. integritás), a „ tel
jességu állapota, a tökéletesség mel
lékfogalmával. így nevezi a dogmatika 
a szentirásnak azon tulajdonságát, hogy 
azt későbbi kezek se meg nem cson
kították, se meg nem hamisították, 
se semmi véletlen meg nem rövidíté 
vagy változtatta.

Epulae Thyesteae, 1. Ke
resztyének üldöztetése.

Épületes könyvek, mind
azok a művek, amelyeknek építés 
(1. e.) a czéljok. Ilyenek kezdettől 
fogva léteztek a kér. egyházban. 
Az újkorban leghíresebbek a „Stunden 
dér Andacht“ czimüek, amilyeneket 
Zschokke (1809 — 15.), Tholuck 
(VIII. kiad. 1870.) és Láng Henrik 
(1862.— 65.) írtak. Ezek közűi ma
gyarul is jelent meg egy pár kötet 
s általában nem egy munkát Írtak a 
magyar prot. theologusok is ily 
irányban.

ErasmUS (Szent), syr püspök, 
aki Diocletianus császár idejében ül
dözést szenvedett s a campaniai For- 
meaebe költözve, ott halt meg. Mint 
a 14 szükségben segítő szent egyike, 
a szülő nők patronusaként tisztelik. 
Napja jun. 2.

Érasm us Dezső (Rotterdami), 
kitűnő humanista, szül. 1464. és 1469. 
közt Rotterdamban. Deventerben ne
velkedett s a steyni kolostor tagja 
lett, melyet azonban 1491. elhagyott 
s a cambrayi püspök szolgálatába lé



pett, ki 1492. fölszentelte. Ennek 
segélyével jutott 1496. a párisi egye
temre is, hol theologiát tanulmányo
zott. 1497.— 1506. váltogatva Angliá
ban, Francziaországban és Németal
földön tartózkodott. Annak a törek
vésének, hogy a humanista képzést a 
theologia szolgálatára alkalmassá tegye 
s a vallásos életet az akkori egyházi 
szellem korlátjaitól megszabadítsa, 
már 1502. hangot adott „Enchiridion 
militis christianiw (magyarra ford. 
Salánki György Leiden, 1627.) ez. 
művével. 1506. évi olaszországi hosz- 
szabb útja után 1509. Angliába köl
tözött, hol Cambridge-i tanár lett s 
nemsokára kiadta a papok és szer
zetesek visszaéléseit ostorozó satyrikus 
művét. Később V. Károly szolgálatába 
lépve, Antwerpen, Löwen és Brüssel 
voltak tartózkodási helyei (1516—21.) 
Ez időből való a „Colloquia familia- 
ria* (1518.)ez. nagyon elterjedt műve, 
mely telve van kifakadásokkal a szen
tek tisztelete, a búcsujárás, kolostori 
fogadalom, búcsú stb ellen; úgyszin
tén újszövetség-kiadása (1516 ), vala
mint az apostoli levelek és evangé
liumok paraphrasisai (1517 .-tői), 
melyek mélyebb felfogásukkal mint
egy előkészítették a reformácziót, 
amely iránt kezdetben rokonszenvet is 
mutatott Erasmus, ki Luther fellépé
sét általában helyeselte s úgy nyilat
kozott, hogy az egyháztól ellene foly
tatott harezot csak a tudományok 
iránti gyűlölet s a zsarnoki önkény 
szülte. Azonban a pápa, V. Károly 
és VIII. Henrik, angol király ösz
tönzésére már 1524. mégis ellene 
fordult „Diatribe de liberó arbitrio“ 
ez. művével. Majd 1529. a reformá- 
czió gyors terjedése folytán elhagyá 
Bázelt, hol 1521.-től időzött, s a 
merev kath. Br.-Freiburgba vonult. 
Mindamellett nem szűnt meg a theol. 
tudományosság körében irodalmi te
vékenységével, főleg nehány egyh. atya

kiadásával érdemeket szerezni. Egy
idejűleg „De amabili ecclesiae con- 
cordiau ( 533.) ez. művével felhivá 
a curiát a visszaélések megszünteté
sére, 1535 megjelent homiletikájában 
(Ecclesiastes s. concionator evangeli- 
cus) pedig a divatos prédikálási 
módszer átalakítását hathatósan sür- 
geté. Kiadójához Bázelbe tett útja 
közben mh. 1536. jul 11 és 12. 
közti éjjel. A semlegességre való tö
rekvése megakadályozó, hogy nugy 
tehetségeinek megfelelő, döntő szere
pet játszhassék a 16. század nagy 
vallási harczában. sőt az ingatagság 
vádját voná magára mindkét részről, 
s azon kivűl a katholikusok még azt 
is szemére hányták, hogy az uj hae- 
resisnek ő a szellemi okozója Több 
magyar tudóssal, köztök Iienckel Já
nossal is levelezésben állott. Műveit 
legjobban Clericus adta ki (10 k.
1703.— 1706.). V. ö Olasius B.: 
E., alsNederl. kerkhervormer (1850 ); 
Stichart: E. von Rotterdam, seine 
Stellung zűr Kirche ( 1870.); Durand 
de L a u r : E , précurseur et initia- 
teur de l’esprit moderné (2 k. 1872.); 
W oker: De Erasmi studiis irenicis 
(1872.); Drummond: E., his life 
and character (2 k. 1873 ) ;  Feu- 
gere: E., étude sur sa vie et ses 
ouvrages (1874 ); Pennington: Life 
and character of E (1874.); JSolhac: 
E. en Italie (1888 ); R'chter: Eras- 
mus-Studieu (1891.); Hartfelder: 
E. und die Papste seiner Zeit (Raü- 
mer-féle Historisches Taschenbuch 
1892.) Stahelin: Erasmus’s Stel
lung zűr Reformation (Studien und 
Kritiken 1875.) és Nisard róla 
szóló tanulmányát (a „Tanulmányok 
a renaissance és reformáczió korából* 
közt, melyek magyarul 1875. jelen
tek meg). Nehány munkája Magyar- 
országon is több uj kiadást ért; 
magyarul az említetteken kivűl meg
jelent még „Az erkölcsnek tisztességes
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voltaM (Debreczen 1591., azóta is 
többször.)

Erasmus Jáilos, unit. lel
kész, Belgiumban szül., hol antwer
peni igazgató-tanárságig vitte. Innen 
hitnézetei miatt kénytelen lévén 
távozni, előbb Lengyel-, majd 1588. 
körül Magyarországba jutott, hol a 
kolozsvári szász unitáriusok prédiká
tora lett. 1593. szept. 25. első pappá 
választatott s mint ilyen 1601. 
márcz. 17. mh. Munkái : 1. Antithe- 
sis doctrinae Christi et Antichristi de 
unó verő Deo. 1585. (Czáfoíattal ki
adta Zanchi Jeromos Neustadt, 1580.) 
2. De unigeniti Filii Dei existentia. 
1595. (Uj kiad. Racow, 1626.)

Erastus (eredetileg Liebler 
vagy Lieber) Tamás, szül. 152-1. 
Auggenben. Bázelben theologiát, Bo
lognában és Páduában bölcsészetet 
és orvostant hallgatott. Előbb Hen- 
neberg gróf, majd Ottó Henrik, 
pfalzi választó fejedelem házi or
vosa és heidelbergi orvoskari tanár 
lett. Részt vett az 1564. lutheránusok 
és reformátusok közt tartott maul- 
bronni colloquiumon, hol a Zwingli 
tana mellett foglalt állást. Olevia- 
nussal szemben a szigorú egyh. 
fegyelem ellen nyilatkozott. Azonban 
1570. unit. eretnekség gyanúja miatt 
őmaga is excommunicatio alá jutott, 
mely alól csak 1575. lett fölmentve.
1580. Bázelbe költözött s mint az

%

erkölcstan tanára 1583. halt meg. 
Több művet irt, melyek egyikében 
a boszorkánypörök védelmére kelt. 
Angliában azt az irányt, mely az 
egyház önállóságát kész az állami 
hatalomnak feláldozni, őróla eras- 
tianismusnak nevezik. T.

Erdélyi János, ref. tanár, 
jeles költő és bölcsész, a legkitűnőbb 
magyar aesthetikusok és kritikusok 
egyike, szül. 1814. ápr. 1. Kiskapo- 
son. 1824-től Sárospatakon tanult. 
1841. ügyvédi diplomát kapott, de

még ezt megelőzőleg 1839. aka
démiai tagság jutalmazta irodalmi 
működését. 1842. a Kisfaludy-tár- 
saság tagjává választotta, amelynek 
aztán titkára is volt. 1852 Sáros
patakon a bölcsészet tanára, majd
1863. a magyar irodalomé lett s 
mint ilyen a főiskolai könyvtárnok- 
ságot is viselte. Mh. 1868. jan. 23. 
A prot. egyházi élet és oktatásügy 
s közelebbről a tiszáninneni kerület 
és sárospataki főiskola mindig há
lával emlékezhetik vissza lelkes és 
nagyszabású működésére, melyet 
fejlesztésűkben kifejtett. Ő alapí
totta és egyideig szerkesztette a 
„Sárospataki Füzetek“-et, melyek
ben számos egyházi érdekű dolgo
zatát közölte. A tudományos és 
költészeti irodalom terén nagy buz
galommal s épen oly sikerrel mun
kálkodott. Egyh. érdekű művei : 
1. Emlékbeszéd Bónis Pogány Ka
rolina felett. Sárospatak, 1856. 2. 
A bölcsészet Magyarországon. Buda
pest, 1885. Kiadta „A sárospataki 
ref. főiskola háromszázados ünnepe “ 
(1860.) ez. emlékkönyvet, valamint a 
Szombathy-irta „História scholae . . . 
sárospatakiensis " ez. forrásművet 
(1860.) és a „Halotti énekek" tá
rát (1852.) V. ö. Kun Pál: E. J. 
élete és művei (Magyar Philosophiai 
Szemle 1886.)

Erdélyi ev. egyház. Luther 
tanai még a mohácsi vész előtt el 
kezdtek a szász városokban ter
jedni. Azután pedig egyre többen 
csatlakoztak a reformáczióhoz, mely
nek hivei a Honter János működése 
folytán nagy többségre jutottak. 
Első zsinatjokat 1545. máj. 17. 
Medgyesen tartották, melyen úgy a 
milkói, mint a gyulafehérvári püs
pökséghez tartozó káptalanok pro
testánsai részt vettek s ennélfogva 
az erdélyi lutheránusok voltaképen 
itt alakítottak egységes egyházat,
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melynek külső kifejezéséül az 1553. 
évi szebeni zsinaton püspököt is 
választottak, úgy ekkor, mint ké
sőbb is több Ízben ünnepélyesen 
megerősítvén egyúttal az ágostai 
hitvallást. Az egység azonban csak 
1556-ig tartott, amidőn ugyanis 
a magyar és szász lutheránusok 
külön váltak, s amazok Dávid Fe- 
renczet, ezek Hebler Mátyást válasz
tották püspökké. Dávid csakhamar 
reformátussá lévén, lemondott ez 
állásáról, melybe 1559. Alesius Dé
nes lépett. Ám az ennek hatósága 
alatt álló magyarok, kiknek a ko
lozsvári önálló egyházon kivid 1557. 
még nyolcz egyházmegyéjük volt, 
kevés idő alatt nagy részben refor
mátusok lettek, úgy hogy Alesiust 
a fejedelem 1564. le is tette a 
püspökségről. Az ezt követő évben 
már csak a kükiillői egyházmegye 
volt lutheránus. Az 1571. szept. 9. 
tartott medgyesi zsinaton a magyar 
lutheránusok és a már ekkor szin
tén nagyon csekély számú refor
mátusok együttesen újra Alesiust 
választották közös püspökükké. Mi
után utódja Tordai Sándor András 
már ref. volt, a magyar lutheránu
sok nagy része a szász püspök kor
mányzása alá került. Az eddig csak 
nyolcz (szebeni, medgyesi, beszter- 
czei, szászsebesi, brassói, kisdi, kosdi 
és kisselyki) káptalanból álló szász 
püspökség e tájban a sinkivel és 
küküllővárival már 10, a 16. század 
végén a szászrégenivel és bogá
csival 12, később pedig a szász- 
szentlászlóival és ujegyházival 14 
káptalanra szaporodott s volt még 
hét, püspöki vizsgálat alatt álló 
egyháza. Újabban a káptalanok 
száma 16 lett, de egyházi igazgatás 
tekintetében a püspökség ma már 
10 egyházmegyére van felosztva.
1886. kiváltak belőle a brassói 
egyházmegye magyar egyházai s

mint külön esperesség a tiszai egy
házkerülethez csatlakoztak. A múlt 
század közepén 235, végén 268 
luth. egyház volt Erdélyben, most 
pedig 260 egyház tartozik hozzá. 
Amazokból Alesius óta 1850-ig 15 
a ref. püspök alatt állott, viszont 
4 ref. egyházat az ev. püspök igaz
gatott. Lélekszáma jelenleg 205,000. 
A püspöki székhely eleinte Nagy
szeben, a harmadik püspökön, Ung- 
leren kezdve pedig Berethalom volt, 
de a pátens óta ismét Nagyszeben. Az 
egyházkormányzat kezdettől fogva 
consistorialis jellegű, a világiak és 
lelkészek közti paritás azonban most 
minden fokozaton megvan. Az egy
ház élén a püspökön kivid egy főgond
nok áll. Püspökök voltak : Wiener Pál 
(1553— 54.), Hebler Mátyás (1556— 
1571.), Ungler Lukács (1572—1600.), 
Schiffbaumer Mátyás (1601— 11.), 
Weyrauch Zakariás (1614— 21.), 
Grafius Ferencz (1621— 27.), Tliei- 
lesius György (1627— 46.), Barth 
Keresztély (1647— 52.), Hermán 
Lukács (1652— 66.), Székely Pál 
(1666.), Adami István (1666— 79.), 
Bausner Bertalan (1679— 82.), Haas 
Keresztély (1682— 86.), Pankratius 
Mihály (1686— 90.), Hermán Lu
kács iíj. (1691— 1707.), Scharsius 
András (1708— 10.), Kraus György 
(1711 — 12.), Graíius Lukács(l 712— 
1736.), Haner György mag. (1736—
1740.), Schunn Jakab (1741— 59.), 
Haner György Jeremiás (1759—
1 777.), Fűnk András (1778— 91.), 
Neugeboren Dániel (1806— 1822.), 
Graáer Dániel (1822— 33.), Bergleiter 
János (1833— 43.), Bilidéi* György 
Pál (1843— 67.), Teutsch György 
Dániel (1867— 93.), és most Mid
iéi* Frigyes (1893. óta.) Régibb 
egyházalkotmányáról Heyser Ke
resztély, jogi helyzetéről és uj 
egyházalkotmányáról Teutsch püs
pök irt. i
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Erdélyi gör. keleti érsek
ség, 1. Nagyszebeni román metro- 
polia.

Erdélyi magyar ev. egy
házkerület, a prot. egyház feie- 
kezetekre való oszlásának idejében 
oly rövid ideig állott fenn, hogy 
püspöke mindössze csak kettő volt : 
Dávid Ferencz, kolozsvári (1556— 
1558.) és Alesius Dénes, szászfenesi 
lelkész (1559.— 64. és 1571— 77.) 
Alakulása idejében az önálló kolozs
vári egyházon kivül a köv. egyház
megyékből állott: szilágyi, gyalui, 
kiikiillői, székelyföldi, belsőszolnoki, 
dobokai, tordai és kalotai. Törté
netét 1. „Erdélyi ev. egyház“ alatt.

Erdélyi ref. egyházke
rület, önállóan az 1 564. évi nagy- 
enyedi zsinaton alakult meg, midőn 
a már nagyon elszaporodott kálvin- 
hitüeknek első püspöke Dávid Fe
rencz lett, akit aztán unitáriussá 
létekor a reformátusok legnagyobb 
része szintén követett. A megma
radt maroknyi kálvinistaság csak a 
János Zsigmond halála után tudta 
magát némileg összeszedni. Ugyanis 
az 1571-iki medgyesi lutli. zsinat 
alkalmával a magyar evangéliku
sokkal együtt gyűlést tartván, kije
lentették, hogy egyedül az úrva
csorája kérdésében térnek el ama
zoktól, de ebben is igyekeznek 
velők egyetértésre jutni. Ekkor 
aztán magyar superintendensül kö
zösen a lutli. Alesiust választatták 
meg. Ennek halála után 1577. már 
annyian voltak a reformátusok, hogy 
a Tordai Sándor András személyé
ben a magok vallásán levő püspököt 
választhattak, akinek két, nagy
részben lutli. káptalan továbbra is 
kormányzása alatt maradt s ott is 
volt 1850-ig. A Báthoryak idejében 
a ref. egyház az unitáriusok rová
sára folyvást gyarapodott tekintély
ben és számban, de igazán nagy

hatalomra Bethlen Gábor és utódai 
alatt tett szert, amikor t. i. állami 
egyház volt, melynek befolyása még 
a többi, különösen az unit. egy
házra is kiterjedt. Ez a kedvező 
helyzet Erdélynek az osztrák uralom 
alá jutásáig tartott, mely csak
hamar visszaállítá a gyulafehérvári 
kath. püspökséget s minden eszközt 
mozgásba hozott a protestánsok, 
főleg a magyar ajknak, tehát első 
sorban a reformátusok elnyomására. 
Még a püspök választás joga is 
veszélyben forgott s ezért léptették 
életbe a successiót, melyszerint a 
generális nótárius minden újabb 
választás nélkül foglalta el az üre
sedésbe jött püspöki széket. E 
szokás csak az újabb alkotmányos 
korszakban szűnt meg, midőn a ki
egyezés után az erdélyi ref. egyház 
is visszanyervén szabad mozgását, 
legelső dolgának ismerte elavult 
consistorialis egyházi szervezetét 
ujjal, a változott viszonyoknak meg
felelővel fölcserélni. Az egyház al
kotmányát ekkor az u. n. képvise
leti rendszer alapján állapították 
meg, de a régi fő-consistorium 
helyébe a Kolozsvárit székelő igaz
gató-tanácsot, mint az egyházkerület 
közigazgatási hatóságát tevén, kor
mányzati formája álczázva bár, de 
most is consistorialis jellegű. Az 
1881— 82. debreczeni zsinaton a 
többi négy ref. egyházkerülettel 
régi óhajtása szerint az erdélyi is 
unióba lépvén, azóta újból módosí
totta s kell tovább is módosítania 
egyházalkotmányát a közösen ho
zott törvények értelmében. A két 
(tekei és sajói) káptalanon kivül a 
17. század elején 10 egyházme
gyére (hunyadi, enyedi, kolozs- 
kalotai, dézsi, marosi, udvarhelyi, 
kükiillői, orbai, sepsi, kézdi), azután 
pedig a gyulafehérvárinak az enye- 
diből, a székinek a dézsiből, az
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erdővidékinek a sepsiből és a gör- 
gényinek a marosiból való kiválása 
folytán egészen- e század elejéig 
14-re volt felosztva a kerület, mely 
a 18. század közepe táján egy pár 
híján 500 anya- s mintegy 180 le
ányegyházat foglalt magában s az 
1766. évi összeírás szerint 140,043 
ref. lelket számlált. Most, miután e 
század folyamán a tekei káptalan 
egészen a luth. püspök fenhatósága 
alá jutott, a Sajóinak ref. egyházai
ból pedig egyházmegye lett, to
vábbá a szilágysági egyházak a 
tiszántúli kerületből ide tétettek át, 
a szebeni kiválott az enyediből s 
végül a kolozsvári is a kolozs- 
kalotaiból, már 18 egyházmegyéje 
van, melyeken kívül kilencz püs
pöki vizsgálat alatti egyházközség 
és a romániai missziói egyházmegye 
tartozik hozzá. Mindössze 526 anya- 
és 217 leányegyházában körülbelül 
375000 ref. van, de csak 513 lelkészi 
állomás van betöltve. Theol. akadé
miája a szabadságharczig Kolozsvárit, 
Nagyenyeden, Marosvásárhelytt és 
Székelyudvarhelytt, 1854— 62. csak 
Kolozsvárit volt, azóta Nagyenyeden 
van, 1895-től pedig újra Kolozsvárit 
lesz. Van még a kerületben egy 
tanitóképezde (Nagyenyed), hét fő
gimnázium (Kolozsvár, Marosvásár
hely, Nagyenyed, Zilah, Sepsi-Szent- 
György, Székely udvarhely és Szász
város) és egy felsőbb leányiskola 
(Marosvásárhely). Az egyházkerület 
élén a püspökön kívül a főgond
nokok állnak, kiknek száma jelenleg 
öt. A püspökök névsora ez : Dávid Fe- 
rencz, kolozsvári (1564— 66.), Tordai 
Sándor András, dévai (1577— 79.), 
GöcsiMáté, marosvásárhelyi (1580—
1585.), Toronyai Máté, gyalui (1585— 
1599.), Ungvári János, gyulafehér
vári (1599— 1601.), Kecskeméti Bú
zás Balázs, alvinczi (1601— 1603.), 
Tasnádi Ruber Mihály, nagyenyedi

lelkész (1605— 18.), Keserűi Dajka 
János, a fejedelem udvari papja 
(1618— 33.), Geleji Katona István, 
a fejedelem udvari papja (1633— 
1649.), Csillái György, a fejedelem 
udvari papja (1650— 60.), Veres
marti Gáspár, a fejedelem udvari 
papja (1661-től), Kovásznai Péter, 
kolozsvári (1668— 73.), Tiszabecsi 
Gáspár, széki lelkész (1673— 79.), 
Tofeus Mihály, a fejedelem udvari 
papja (1679— 84.), Horti István, foga- 
rasi (1684— 89.), Veszprémi István, 
székelyudvarhelyi lelkész (1691 — 
1713.), Kolozsvári István, nagy
enyedi tanár (1713— 17.), Soós 
Ferencz, kolozsvári (1 717— 20.), Vá
sárhelyi István, nagyenyedi (1720— 
1 728.), Bonyhai Simon György, kii- 
küllővári lelkész (1728— 37.), Szi
geti Gyula István, nagyenyedi ta
nár (1737— 40.), Deáki Filep József, 
kolozsvári (1740— 48.), Pelsőczi Já
nos, magyarigeni (1748—49.), Bo- 
rosnyai Lukács János, marosvá- 
sárhelyi (1749— 60.), Szathmári 
Pap Zsigmond, kolozsvári lelkész 
(1760.), Verestói György, kolozsvári 
tanár (1 760— 1765.), Zágoni Aranka 
György, széki (1765— 67.), Dézsi 
Lázár György, nagyenyedi (1767— 
1773.), Csernátoni Vajda Péter, dé
zsi (1773— 82.), Eperjesi Zsigmond, 
felvinczi (1782— 93.), Keresztes 
Máté, kézdivásárhelyi (1794— 95.), 
Abacs János, dézsi lelkész (1796—
1815.), Bodola János, nagyenyedi 
tanár (1816— 36.), Antal János, 
marosvásárhelyi tanár (1836— 52.), 
Bodola Sámuel, nagyenyedi tanár 
(1852— 66.), Nagy Péter, kolozs
vári (1866— 84.) és most Szász 
Domokos, kolozsvári lelkész (1885. 
óta). Püspökeinek életét megírta 
Bőd Péter (Smyrnai szent Poly- 
karpus 1766.), folytatta Bodola Sá
muel (Erdélyi egyházkerület név
könyve 1860— 61.). Egyházjogi vi-
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szonyaira nézve legbecsesebb a Sa
lamon József „De statu ecclesiae 
ev. ref. in Transsylvania* (1840.) 
ez. műve, fontos még Dósa Elektől 
„Az erdélylioni ev. reformátusok 
egyházi jogtana* (1803.), legjelen
téktelenebb a Kolozsvári Sándor 
hasonló tárgyú munkája (1877.)

Erdélyi róni. katli. püs
pökség, 1. Gyulafehérvári róm. 
kath. püspökség.

Erdélyi unit. püspökség,
1. Unitáriusok.

f

Érdem (meritum), a theolo- 
giában különösebben az embernek 
Isten előtti érdeme, melyet a római 
kath. egyház bizonyos korlátok közt 
elismer, az evangéliumi egyházak 
pedig általában tagadnak. Az ér
dem fogalma körül az 5-ik század
ban heves küzdelem támadt a pela- 
giánusok és Ágoston között. A két 
irány kiegyeztetése végett a sclio- 
lastikusok Aquinói Tamás óta meg
különböztetik a szorosabb értelem
ben vett érdemet (meritum de con- 
digno), melynél az isteni kegyelem 
működik, de az emberi akarat is 
szabadon közremunkál (ez volta- 
képen csak a Krisztusban volt meg) 
és a tágabb értelemben vett érde
met (meritum de congruo), melyet 
az emberek megszerezhetnek ugyan, 
de amelyet a teremtő és teremt
mény közti megromlott viszony 
miatt csak az isteni kegyelem te
kinthet teljes értékűnek. R.

Erdöbényei János, 1. Bényei 
Deák János.

Erdődi prot. zsinatok (Az)
e l s e j é t  1545. szept. ‘20-ára Drágffy 
Gáspár, Kraszna- és Középszolnok 
megyék főispánja, Erdőd földesura 
hívta össze. E zsinat 29 prot. lel
kész jelenlétében s Kopácsi István 
helybeli lelkész elnöklete alatt folyt 
le. Rajta kiviil a zsinat tagjai kö
zül még Batizi András és Tordai

Demeter voltak a kiválóbbak. A 
katholicismustól eltérő s teljesen 
luth. szellemtől áthatott nézeteiket 12 
czikkben fejtették ki. Az e r d ő d i  
m á s o d i k  z s i n a t 1555. febr. 24. 
tartatott s végzéseiben szintén lutheri 
felfogás nyilatkozott. Báthory György 
Erdődnek ekkori földesura hívta 
össze. Az itt alkotott 20 czikk már 
nemcsak a katholikusok, hanem a 
reformátusok ellen is szól. Mindkét 
zsinat elveszettnek hitt végzéseit 
Benkő József fedezte fel 1795-ben. 
Magyar fordításban Kiss Áron adta 
ki „A 10. században tartott ma
gyar ref. zsinatok végzései* között.

Erdöhátszegi (Erdőhátsági) 
ref. egyházmegye, régebben hasz
nált egyik elnevezése a pesti egy
házmegyének.

Erdős József, theol. doktor, 
ref. lelkész és tanár, szül. 1856. 
aug. 31. Szatmárnémetiben. Tanult 
szülővárosában és Debreczenben, 
majd Bécsben. Egy félévet Német
országon, többnyire Elberfeldben 
töltött. 1880. febr. debreczeni s. 
lelkész, 1881. jul. pancsovai, 1884. 
ujsoóvéi lelkész, 1888. ápr. Bécs
ben theol. licentiatus, ez év őszén 
debreczeni theol. tanár, 1891. márcz. 
theol. doktor lett. Kisebb dolgozatai 
a Prot. Egyh. és Isk. Lapban s a 
Debreczeni Prot. Lapban jelentek 
meg, mely utóbbinak 1894. elejétől 
.egyik szerkesztője. A Péter apos
tol neve alatti két levél népszerű 
magyarázatát a Gyakorlati Biblia
magyarázatokban közölte. Nagyobb 
m unkái: I . Zwingli Ulrik élete és re
formátor]' működése főbb vonalokban. 
Debreczen, 1884. 2. A heidelbergi 
káté fordítása bevezetéssel. Lúgos,
1884. (Több kiadása van, melyek 
közül legfontosabb az 1891. évi.) 3. 
Az ujsoóvéi ev. ref. egyház múltja és 
jelene. Budapest, 1885. 4. Pál apostol 
élete és theologiája. (Debreczeni
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akadémia 1889-iki évkönyve.) 5. A 
vallásbölcsészet főbb problémái és 
a biblia. Debreczen, 1889. 6. Bib- 
lisch-theologische Analyse des Rö- 
merbriefs. Amsterdam, 1891. 7. A 
biblia rendszeréről (Debreczeni aka
démia 1893-iki évkönyve.) Egy lel
készavatási egyházi beszéde (1880.) 
és egy halotti beszéde (Soós Gábor 
felett 1891.) szintén ki van nyom
tatva.

Erdősi János, 1. Sylvester
János.

Erdövidéki ref. egyház
megye, 1654. szakadt ki a sepsi
egyházmegyéből, melynek addig 
prosenioratusát képezte. Azóta állan
dóan megtartotta önállóságát s a
18. század első felében 15 anya- 
egyháza volt, ami azóta 1 3-ra szál
lott. Ezekben s a hozzájok tartozó 
2 leányegyházban mintegy 13500 
ref. van. Egyházainak nagyobb része 
Háromszék-, kisebb része pedig 
Udvarhelymegyéhez van beosztva. 
Legnépesebb egyháza a nagybaczoni.

Eredendő bűn (Vitium ori- 
ginale, Peccatum originale), úgy a 
kath. mint a prot. dogmatikának igen 
lényeges része. Az ős egyházban 
több mint 300 évig békésen állott 
két nézet az általános bűnösség 
felől egymás mellett, daczára, hogy 
egymásnak elvileg ellentétei. A 
keleti és görög egyházi atyák a gö
rög bölcsészeti erkölcstan hatása 
alatt az önelhatározást, öntevékeny
séget s felelősséget hangoztatták: 
az ember érzéki hajlamainál fogva 
maga hozza elő a bűnt, minden 
egyes újra és újra s minden egyes 
saját felelősségére vétkezik. Csak 
itt-ott teszitek engedményeket az 
eredendő bűn fogalmának az első 
bűnről szóló bibliai elbeszélés ked
véért. Ellenben a nyugati egyház 
dogmatikája kiindulási pontját épen 
itt veszi s Ágoston példájára a vét

kezést első sorban természeti szük
ségességnek állítja, melyet az embe
riség Ádámtól öröklött. A pelagiusi 
vitákban ezen utóbbi nézet győze
delmeskedett s különösen a nemi 
ösztön lett az eredendő bűn átörök-
lési eszközéül megjelölve. Ennek 
daczára is nemcsak a görög egy
házban jutott érvényre enyhébb 
nézet, amely szerint az esetnek 
következménye csak az emberi 
akaratnak bizonyos gyengesége és 
a halál, hanem a nyugati egyház 
is ügy a scholastikus elméletben, 
mint még inkább a gyakorlatban 
egy inkább a Pelagius mint az Ágos
ton nézetéhez hajló felfogásnak 
hódolt (semipelagianismus), a mai 
jezsuita dogmatika pedig az ere
dendő bűnt úgyszólván csak azon 
természetfölötti adományok elvesz
tésére reducálta, amelyekkel Ádám 
birt. Luther és Kálvin az eredendő 
bűn ágostoni felfogását újra fel
idézték, azon okból, mert a termé
szeti ember teljes romlottságának 
feltétele mellett ki van zárva, hogy 
megtérésénél az embernek érdem
szerző közremunkálása lehessen. 
Csak Zwingli tekinti az eredendő 
bűnt, mely a reformált hitvallások 
szerint minden megkereszteletlennek 
teljes bűnösségét és elkárhozását 
involválja, öröklött betegségnek ép 
úgy, amint a socinianusok, armi- 
nianusok s az ujabbkori dogmati
kusok az eredendő bűn fogalma 
helyére az átöröklött haj fogalmát 
teszik. Azonban még az orthodox 
lúth. dogmatika is elvetette mint 
manichaeusi túlzást Flacius azon 
tanát, hogy az eredendő bűn az eset 
által az első ember állagává lett.
V. ö. Mutter: Die christliche Lelire 
von dér Siinde (2 k. 1889.) A.

Eredeti állapot, a dogma
tika szerint az első ember állapota, 
melyet az a perzsa, görög és római ha-
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gyományokkal egybehangzóig mint 
az eredeti tökéletesség állapotát jel
lemez s mely szentségben, bölcse- 
ségben, Istennel való közösségben, 
úgyszintén a physikai rossztól s ha
láltól való mentességben állott, úgy 
hogy a véges szellemélet föltételei 
csak az első bűn után lépnek föl 
annak büntetéséül, ellenben mint 
az ember eredeti birtoka van föl
tüntetve az, ami csak hosszú szel
lemi és erkölcsi fejlődés eredménye 
lehet. E tanban tehát symbolikus 
kifejezését találjuk annak, ami az 
ember rendeltetésénél fogva lehet. 
(L. Donum superadditum ; Isten kép
mása; Eset.) V. ö. Buétschi: Ge- 
schichte und Kritik dér kirchlichen 
Delire von dér nrsprünglichen Voll- 
kommenheit und vöm Süiidenfall 
(1881.) A.

Ereklyék (lat. reliqniae), ál
talában régi híres emberek marad
ványai vagy oly tárgyak, melyek 
szoros összeköttetésbe hozhatók ve
lők ; a kath. egyházban szent sze
mélyektől vagy tárgyaktól származó 
állítólag fenmaradt emlékek, kivált 
a szentek csontjai, ruhadarabjai és 
a szenvedéseikre vonatkozó tárgyak. 
Igen hamar megkezdték volt a ke
resztyének még életveszéllyel is 
megkerítni a vértanuk csontjait, 
melyeket aztán Jel. VI. 9. alapján 
az oltárba zártak, hol az áldozati 
kehely talapzatát alkotják. Az a 
szokás is a régi kath. egyház ide
jéig nyúlik vissza, hogy a vérta
nuk sírja fölé kápolnákat vagy 
templomokat építsenek. Az ereklyék
nek kimeríthetlen forrását képezik a 
katakombák. Már Jeromos is védel
mezte az ereklyék tiszteletét Vigi- 
lantius ellen. A középkorban, főleg 
a keresztes háborúk alatt egész 
üzleti tárgyak lettek az ereklyék, 
melyekre nézve a laterani zsinat 
1215. kimondta, hogy pápai jóvá-

hagyás nélkül egyetlen ereklye sem 
tisztelhető, a tridenti zsinat viszont 
ezt a jóváhagyást a püspökök jog
körébe utalta. Legendák és hagyo
mányok számtalan csodát említenek, 
miket ereklyék tettek. A hivatalos 
kath. tan különben az ereklyéknek 
csak a profanatio elől való elvoná
sát és tiszteletben tartását kívánja 
meg.

Eretnekek (haeretici), akik 
az igazhitűnek általánosan elismert 
egyházi tantól eltérnek; össze nem 
tévesztendők a hitetlenekkel (infi- 
deles) vagyis a keresztyénségen kí
vül állókkal, sem pedig az apo- 
statákkal és a szakadárokkal (scliis- 
matici.) Már a 2. században, amint 
az egyház kissé szervezkedett, eret
nekségnek nevezték az egyházétól 
eltérő tanokat; az egyházi atyák 
Justinns vértanútól, illetőleg Irenae- 
ustól kezdve jegyzékbe sorolták és 
pontosan nyilvántartották az eretnek 
tanokat. A 4. század végén Epi- 
phanius „Panarion“-jában 80 féle 
eretnekséget ism er; a köv. század
ban Cyrusi Theodoretus „Compen- 
dinm“ czimű munkájában áttekin
tést nyújt az összes eretnekségekről. 
Nemsokára törvényeket is hoztak 
az eretnekek ellen, kiket a püspö
kök az egyházból való kizárással, 
a kér. temetés megtagadásával, ha 
pedig papok voltak, irregularitással, 
hivataluk és jövedelmük elveszté
sével, depositióval és degradatióval 
büntettek ; a megtérőket pedig sok
szoros bűnbánati gyakorlat után 
fogadták vissza az egyházba. Ama 
kérdés felett, hogy az eretnek által 
végzett keresztség érvényes-e ? nagy 
vita támadt az egyházban, Nagy 
Konstantin korától fogva már becs
telenség (infamia), vagyonelkobzás, 
száműzetés, az eretnek könyvek 
megégetése, polgárjogok elvesztése, 
sőt halálbüntetés volt az eretnekség
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következménye. Az eretnekeknek az 
anyaszentegyház kebelébe való erő
szakos viszatérítése mellett különö
sen Ágoston lépett fel a donatis- 
tákkal vívott harcz folyamán; ettől 
kezdve a „Coge intrare" a római 
egyház alaptételévé vált. Az első 
példát az eretnekek elleni halál
büntetés elrendelésére a Bitorló 
(Usurpator) Maximus adta, ki a 
spanyol püspökök sürgetésére Pris- 
cillianust hat követőjével együtt ki
végeztette. Még rosszabbul jártak 
az eretnekek, illetőleg vezetőik a 
13. századtól kezdve, amikor IX. 
Gergely a toulouse-i zsinaton (1 229.) 
elrendelte az eretnek-törvényszékek 
(1. Inquisitio) felállítását s minden 
országba egy- vagy több eretnek
mestert küldött, kik az eretnekség^ 
gél vádolt vagy csak gyanúsított 
egyének szabadsága, javai és élete 
felett korlátlan hatalommal ren
delkeztek. Valóságos keresztes há
borúkat is indítottak az eretnekek 
p. o. az albigensek és a stedingiek 
ellen. A római egyház különbséget 
tesz az alaki (haeresis formális) és 
az anyagi eretnekség (haeresis ma
teriális) között; az első a tudatos 
és szántszándékos, az utóbbi az 
öntudatlan eltérés az egyház igaz
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protestánsokat s legújabban az ó-kat- 
holikusokat tartja eretnekeknek a 
római egyház, bár a westfáliai béke 
egyik pontja kölcsönösen megtiltja 
a két egyház tagjainak, hogy egy
mást eretnek névvel illessék. Annyi 
kétségtelen, hogy a római egyház 
minden protestáns egyénnél felté
telezi legalább is az anyagi eret
nekséget. Az anabaptistákat a prot. 
egyház is eretnekeknek tekintette. 
A reformátusok közül Kálvin járt 
el legszigorúbban az eretnekekkel 
szemben. Nemsokára a prot. egy
házakban is elkülönült az orthodoxia
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a heterodoxiától. A római egyház
nak ma is egyik alaptétele a tü
relmetlenség („a türelem nem ke
resztyén erény", mondá Schlauch); 
a világi hatalom azonban ma már 
nem vállalkozik az úgy vélt eret
nekek üldözésére. R.

Eretnek-kereszfelés és az 
e feletti vita. Az áfrikai és kis- 
ázsiai egyház az eretnekek által 
végrehajtott keresztelést érvényte
lennek nyilvánítá, mig ellenben a 
római egyház az eretnekektől ke- 
resztelteket a „Lapsi" osztályába 
sorolta s kézrátétellel vette föl 
őket kebelébe, nem pedig, mint 
amazok a keresztség ismétlésével. 
Ez a nézeteltérés egyházi viszályra 
vezetett, mely 255-től egész 348-ig 
tartott s úgy irodalmi téren, mint 
zsinatokon nagy viharokat támasz
tott. Végre is a római gyakorlat 
győzött az afrikaiaknál is, mi leg
inkább szent Ágoston „De baptismo" 
írott nagyhatású müvének tulajdo
nítható. V. ö. Mattes: Die Ketzer- 
taufstreit (Tiiliinger Theol. Quar- 
talschrift 1849— 50.)

Eretnekség, 1. Haeresis.
E r i gena (Skót) János, az 

egyetlen eredeti szellem a tlieolo- 
gia és bölcsészet terén a középkor 
első szakában, kinek munkálkodása 
a későbbi nyugati theologia sclio- 
lastikus és mystikus irányának egy- 
iránt kiindulási pontul szolgált. Való
színűleg Irlandban (Scotia major) 
született, Kopasz Károly által 843. 
körül a párisi udvari iskolában ne
veltetett s vagy Francziaországban 
877. körül halt meg, vagy pedig 
882. körül Angliába tért vissza s 
mint malmesbury-i apát a vele egyet 
nem értő szerzeteseivel folytatott 
viták után halt meg. Munkáit Hoss 
adta ki (Migne: Patr. lat. CXXII. k. 
1853.) Közülök legjelentékenyebb a 
„De divisione naturae", mely Dénes
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Areopagita theosophikus mystikáján 
és a Maximus Confessor dialekti
káján, tulajdonképen ujplatonikus 
eszközökkel, de egyúttal aristotelesi 
reminiscentiákkal megalkotott spe- 
culativ theologiai rendszerét adja. 
„De praecfestinatione“ ez. müvében 
Gottschalkkal vitatkozván, azt állí
totta, liogy a gonosz voltaképen 
nem létezik, az csak tagadás (ne- 
gatio), e nézetet azonban a valencei 
(855.) és langres-i (859.) zsinatok 
kárhoztatták. Erigena igazhitűségét 
már I. Miklós pápa is kétségbe 
vonta, négy század elteltével pedig 
említett fő munkáját a párisi és sensi 
zsinatok kárhoztató Ítélete alapján 
megégették (1225.) s 1583. az in
dexbe sorolták. V. ö. Christlieb 
(1 860.); Hitber (1 86 1.);; Hoffmann 
(Í876.) és Buchivald (1884.) róla 
szóló műveit. - R.

.E rkö lcstan , 1. Etliika. 
Érmei léki ref. egyházme

gye, a tiszántúli egyházkerületben. 
Kezdettől fogva létezik; a 18. szá
zad elején 52 magyar s 7 román- 
ajkú egyház tartozott hozzá, miután 
már számos egyháza más vallásra 
tért volt át. Jelenleg 39 anyaegy
ház tartozik hozzá, melyekben 40 
lelkész mintegy 46000 lelket gondoz. 
Valamenyi egyháza Biharmegyében 
fekszik, egynek a kivételével, mely 
Hajdumegyében van. Legnevezete
sebb s legnépesebb egyháza Bihar- 
Diószeg (5000 1.)

Ernesti János Ágoston, ki
váló ev. theologus a 1 8. században, 
szül. 1 707. Tennstádtben (Thiiringia). 
1726— 30. theologiát és e mellett 
philologiát tanulmányozott Witten- 
bergben és Lipcsében, hol 1731. 
conrector, 1734. rector, 1742. egye
temi rk., 1756. r.-tanár lett, inig 
végre 1759. a theologia tanszékét 
foglalta el. Mh. 1781. A philologia 
terén, főleg a klassikusok kiadá-

»
savai nagy érdemeket szerzett, de 
e mellett számos jeles tlieol. müvet 
is irt. Legkiválóbb ezek közül az 
„Institutio interpretis Növi Testa- 
mentiu (V. kiad. 1809.), melylyel 
megalapította a nyelvtani s törté
neti magyarázási módszert. Kisebb 
tlieol. müvei „Opuscula teologicau 
(1773. s 1792.) ez. a. vannak ösz- 
szegyiijtve. „Neue tlieol. Bibliofilek “ 
(10 k. 1760—459.) és „Neueste 
tlieol. Bibliofilek“ (4 k. 1773— 79.) 
ez. kiadványai szintén nevezetesek.

Érsek (Archiepiscopus), ma
gas egyli. méltóság, melynek egy 
vagy több püspök (suffraganeusok) 
áll törvénykezése alatt-, de ő maga 
is püspöke egy egyházmegyének. 
Az érseki állás a 4. században ki
fejlődő metropolitaságból és pedig 
aként képződött, hogy egy-egy na
gyobb római tartomány püspökei a 
metropolisban közös találkozási pon
tot találtak. Érseknek nevezték ennek 
következtében az olyan metropoli- 
tát is, akinek alá voltak rendelve 
más metropoliták (1. Exarcha, Pat- 
riarcha, Prím ás); ezért nevezé a 
chalcedoni 451. évi zsinat a római 
pápát még szintén archiepiscopus- 
nak. A metropolitai szervezet teljes 
kifejlődése azonban nyugaton csak 
Nagy Károly idejére tehető. A suf- 
fraganeus püspökök érdekében, kik 
az érsekek felügyelete alól szaba
dulni akartak, ez időben történt, 
hogy az álizidori gyűjteményben az 
érsekek a prímások vagy vikáriusok 
felsőbb hatalmának lettek aláren
delve s többé-kevésbbé önállótlan
közvetítő személyekké degradáltat
ok a szentszék s a püspökök kö
pött. Nyugaton később rendesen 
valamennyi metropolisa megkapta 
íz érseki czimet. Az érsekeknek a 
nispöki jogokon kiviil a köv. jogaik 
vannak: zsinatot hívnak össze, el- 
lökölnek rajta s végzéseit kihir-
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detik ; az egyluiztartomáiiynak egész 
igazgatását ellenőrzik, benne egy- 
liázlátogatást végeznek, a törvény
kezési eljárásban fölebbezési fórum1 
ként szerepelnek. Van még aztán 
egy csomó külső tiszteletadásul szol
gáló joga, mint péld. a pallium 
viselése. Az érseki méltóság a prot. 
egyházban is előfordul néha (L. 
Püspök).

Érsekújvár! K. Orbán, ref. 
lelkész, eleinte Debreczenben, 1654- 
től pedig Utrechtben tanult, honnan 
hazatérve, 1659. rozsályi, 1675. 
szoboszlói lelkész lett. 1683. a deb- 
reczeni egyházmegye esperessé vá
lasztotta. A köv. évben Tokajba 
ment lelkésznek, hol egyházmegyei 
jegyző lett s 1690. mh. Munkái:
1. De officiis charitatis erga pro- 
xinium peccantem. Ultrajecti, 1654.
2. Győző hitnek lakozása. Dehreczen, 
1686. 3. A hit Isten munkája. U. 
o. 1686. 4. Élő jó cselekedeteket 
szolgáltató hitről. U. o. 1687. 5. Hit
nek titka. U. o. 1687. Halotti verset 
irt Nógrádi Mátyás emlékére 1681.

Értei János Gottried, 1. Örtel.
Erzsébet (a héber Eliseba 

=  ;,Isten az eskü" azaz : aki Istenre 
esküszik szótól) Áron főpap (II. Móz.
VI. 23.) és Zakariás pap (Luk. I. 
5. s köv.) feleségének a neve. Rácz

Erzsébet (Schönaui), 1. Scliö- 
naui Erzsébet.

Erzsébet (Magyar Szent), Thü- 
ringia tartomány grófnője, II. And
rás magyar király leánya, szül. Po
zsonyban 1207. Már 4 éves korában 
eljegyeztetett Hermáim thiiringiai 
gróf 1 1 éves Lajos fiával. Ifjúságá
tól kezdve nagy hajlandóságot mu
tatott a szigorú kolostori vallásos 
gyakorlatokhoz. 1221. összekelt je 
gyesével, ki atyja grófságát 1216. 
örökölte. Alig a férj táborozni járt, 
neje hóim a jótékonyságot gyako
rolta. Megvont magától minden ké

nyelmet, éjjel felköltette magát órá
kig tartó könyörgésre, cselédeivel 
korbácsoltatta magát stb. Mindezen 
kegyes gyakorlatokra erősen buz- 
ditá gyóntatója, az eretneküldöző 
Marburgi Konrád. Midőn férje II. 
Frigyes császár keresztes hadjárata 
alkalmával 1227. meghalt, sógora 
Raspe Henrik gróf kiűzte az özve
gyet árváival együtt Wartburgból; 
később azonban neki adta Marbur- 
got a hozzá tartozó falvakkal és 
jövedelmekkel. Itt az özvegy grófné 
kórházat alapított, melyben áhitat
nak és betegápolásnak szentelte 
é le té t; később a francziskánus rend 
tertiáriusnői közé lépett s vakbuzgó 
gyóntatója még arra is rá tudta venni, 
hogy megváljék gyöngéden szeretett 
gyermekeitől. Meghalt Marburgban 
1231. nov. 19. Tetemei a néphit 
szerint csakhamar csodákat tettek, 
miért is IX. Gergely már négy év 
múlva (1235.) a szentek közé avatta. 
Emléknapja nov. 19. Sírja felett 
épült fel a híres marburgi dóm, a 
német építészet egyik legszebb em
léke, melynek kiváló dísze a Szent 
Erzsébet szobra. Fiiéi) hesszeni gróf 
1539. feltörette Szent Erzsébet sírját 
s abból a csontokat kivette. XIII. 
Leó 1885. Szent Erzsébetet tette 
az összes jótékony nőegyletek véd- 
szentjévé. Legendája a legértéke
sebb magyar nyelvemlékek közé 
tartozik. V. ö. Montalqmberi: Histoire 
de sainte E. de Hongrie (17. kiadás 
1880., németül II. kiad. 1888. ma
gyarul 1863); Jones: The life of 
St. Elizabeth (1873.); Kőibe: Die 
Kirclie des h. Elisabeth in Marburg 
(II. kiad. 1882.); Banké E .: Chor- 
gesiinge zum Preis dér h. E. 
(1883— 4.); Stolz A.: Die h. E. 
(VI. kiad. 1888.; magyarul 1867.); 
Bömer értekezését a „Neue Archív 
dér Gesellschaft fiir altere Deutsche 
Geschichtskunde“ 1888. évi folya-

p
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inában; Tfének: Die lieil. Elisa- 
betli (1891.); Prcuj: Vita S. Eli- 
sabetliae viduae et B. Margaritliae 
virginis (1770.); Danielik J án os : 
Magyarországi szent E. élete (1857.); 
Toldy László: Magyar szent E. 
élete (1875.) ~ R.

Erzsébet-apáczák, a Fe-
rencz-rend szabályozott III. rend
jéhez tartozó apáczák, kik beteg
ápolással foglalkoznak s védnök
iig ök magyar szent Erzsébet. Már 
a 13. században is szerepeltek, de 
ezen a néven csak azóta terjedtek 
el, mióta boldog Corborai Angéla 
föllépett, ki 1395. zárdát alapított 
Folignóban. 1428. ez Erzsébet-né- 
nék zárdái oly nagy számban voltak, 
hogy V. Márton egy congregátióba 
foglalta őket össze. A 17. század 
elején a congregatióhoz tartozó zár
dák száma 135 volt. A franczia 
forradalom s később a secularisatio 
megsemmisítette ezeknek legna
gyobb részét úgy, hogy ma csak 
20 házok van, közülök kettő Ma
gyarországon. E. még az u. n. 
szürke nénék egy faja, kiknek szent 
Erzsébet a patronájok s akik szürke 
kötényt és kalapot viselnek fekete 
öltözetök mellett. Rendjüket e szá
zad közepe táján alapította Merkert 
Mária (mh. 1872.) Neisseben Felső- 
Sziléziában s 1859. Förster her- 
czegprimás „Sz. Erzsébet-egyesiilet“ 
czim alatt engedélyezte, mig XIII. 
Leó 1887. congregatiová emelte. 
Ez is betegápolással foglalkozik, 
még pedig nem csak kórházakban, 
hanem magán házaknál is s e mel
lett gondozzák a szegényeket, el- 
ziillötteket, sőt elemi tanítást is 
végeznek. T.

Eschatologia, (a gör. es-
ch aton“ =  utolsó szótól), a dog
matikában a keresztyén ember jövő 
reményének kifejezésére szolgáló 
tan az utolsó dolgokról (Rés novis-
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simáé s. ultimae, novissima) vagyis 
a halálról, az ezeréves országról, 
a feltámadásról, a halál és föltá
madás közti állapotról s az igazak 
és gonoszok sorsát megái lapító utolsó 
Ítéletről. Az eschatologiában a leg- 
színdúsabb fejezetet a chiliasmus 
(1. e.) képezte, mely az ős kér. 
egyházat teljesen uralta, s a közép
korban azon apokalyptikus hangu
latokat szülte, melyek a reformáczió 
korában az újrakeresztelők s egyéb 
fanatikus rajongók nézeteiben lelték 
folytatásukat. Epúgy ezen tanokkal, 
mint a katholikus egyháznak a tisz
tító tűzről szóló tanával szemben a 
prot. theologia visszautasító állás
pontra helyezkedett s csak a mys- 
ticus theosophikus theologusok: Pe- 
tersen, Spener, Bengel, Oetinger fej
tették ki ismét gazdagabban az 
eschatologiát. Míg a rationalismus 
az eschatologiát a lélek halhatatlan
ságára szorította s a pantheismus 
ezt is kiküszöbölte: addig Rőtbe 
és Martensen az eschatologiát újra 
realistikus felfogással dolgozták ki. 
A modern prot. dogmatika Schleier- 
maclier óta az eschatologiát ren
desen mint az egyház tökéletességre 
jutásának tanát tárgyalja s néha 
mint a tapasztalás lehetőségének 
határán kívül esőt a függelékbe 
utalja. V. ö. Luthardt: Die Lelire 
von den letzten Dingen (ILI. kiad.
1885.) .  ̂ A.

Escobar y Mendoza Antal, 
tudós jezsuita, szül. 1589. Vallado- 
lidban ; mh. 1669. Különösen mint 
egyh. szónok, moralista s casu- 
ista tett nagy hírnévre szert. 42 
kötetre menő irataiból legismer
tebb :
24. S. 4. doctoribus reseratus“ ez. 
műve, melyet az 1761-iki párisi, 
bordeauxi, rennesi s roueni parla
mentek erkölcstelen tartalma miatt 
elégettettek. E müvek tételeivel

„Liber tlieologiae morális

t



nem voltak azonosak E. életének 
mozzanatai s ezért mondták róla, 
hogy a maga részére drágán vá
sárolja az eget, másnak pedig ol
csón adja el. Pascal, . ki az E. 
könnyelmű, cásuistikus morálját a 
leghevesebben támadta meg, a hiába
való szőrszálhasogatásokat „esco- 
bardirozás"mák nevezte el. T.

Esdrás, zsidó pap és Írástudó, 
a zsidó állam vissz aállít ója. Arta- 
xerxes Longimanus királytól enge
délyt nyerve és felszerelve, 1800 
zsidó élén Kr. e. 458. visszavándorolt 
Persiából Palesztinába, hogy Zoro- 
bábelnek Jeruzsálemben veszélybe 
jutott gyarmatát kisegítse és a nép
nek papi-mózesi jognézet szerinti 
megtisztítását munkába vegye. A 
pogányokat megfosztották jogaiktól, 
az idegen asszonyokat elűzték, ál
landó gyülekezeti istentiszteletet állí
tottak fel, melynek központját az 
Esdrás által összegyűjtött, sőt talán 
ő maga által szerkesztett törvény 
felolvasása és magyarázása képezte, 
aminek eredménye e magyarázás 
kezelésére rendelt írástudók külön 
rendjének alapítása lett. Esdrás a 
szorosabb értelemben vett zsidósás:o
tulajdonképen való teremtőjének te
kinthető. Neve alatt egy könyv van 
az ószövetségben, amely eredeti
leg csak a Krónikák folytatása, 
mindkettőnek közös a szerzője. A 
város és templom újra felépítésével 
kezdődik, czélja Esdrás működését 
rajzolni, akitől való kétségkívül a
VII. 27.— IX. 15. töredékben köz
lőit és a X-ben, valamint Neh.
VII. 73— IX. 3. kivonatolt emlék
irat. Nehémiás könyvét, mely kü
lönben is csak Esdrás könyvének1/
folytatása, a zsidó kánon Esdrás 
második könyvéül tekinti. E. III. 
könyve alatt az I-nek szabad görög 
fordítását értik, Zorobábel önálló 
legendájával bővítve; a IV. könyv

végre .az Apokalypsisek közé tar
tozik. Rácz

Eset, az első vétek, melyet 
a bibliai följegyzés szerint Adám 
és Éva követett el. Következmé
nyeiről 1. Eredendő bűn.

Esketés, az a cselekmény, 
mely a házasságnak az eljegyzésre 
következő valóságos megkötését 
létrehozza. Most egyházi és polgári 
e. van, de eredetileg csak ez utóbbi 
volt. A római jog szerint a jegye
seknek tanuk előtt kijelentett köl
csönös akaratnyilvánításából állott 
az egész. A keresztyéneknél aztán 
a 2. században divatba kezdett jőni 
a gyülekezet elöljáróinál való jelent
kezés, majd a papi áldás is. Pápák 
és kér. császárok érvényesnek nyil- 
váníták a házasságot minden ilyen 
ünnepélyesség hiánya esetén is, 
csak a beleegyezést kívánták meg. 
Egészen a 11. századig csak az 
esketés után ment az uj pár tem
plomba s mindeddig a házasságnak 
csupán mintegy vallásos megerősí
téséül tekintették az egyházi szer
tartást. Ezután, főleg a 13. század
tól fogva a polgári jog köréből las
sanként teljesen a templomi func- 
tiók sorába jutott az esketés; a 10. 
században pedig minden tekintetben 
az egyház hatáskörébe lett áttéve. 
De az őskeresztyén nézet még a 
tridentinumban is fenmaradt, ameny- 
nyiben a házasság érvényét a je 
gyeseknek nem a pap által végzett 
összeadásába, hanem a pap jelen
létében tett hűségi fogadalmába 
helyezi. Másfelől a prot. egyházban 
is érvényesült az az irányzat, mely 
az egyházi esketéstől teszi függővé 
a házasság jogi viszonyait, és pedig 
Lutherrel szemben, ki a házasságot 
teljesen polgári jellegűnek tekinté. 
V. ö. Sohm: Zűr Trauungsfrage 
(187(J . ) ; Creníer : Die kirchliche 
Trauung (1875.); DieOkhoff: Die
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kirchliche Trauung (1878.); Schu
bert : Die evangelische Trauung 
(1890.)

Eskü (lat. jusjurandum, j-ura- 
mentum, sacramentum), Istenre mint 
az igazság tanújára ünnepélyes hi
vatkozás által történő, tehát az es
küvőnek egyéni istenhitére támasz
kodó s így mások előtt is hitelt 
érdemlő kijelentése annak, hogy va
lami úgy és nem máskép történt 
(jusjurandum assertorium, bizonyító 
eskü), vagy amennyire tőlünk függ, 
rajta leszünk valamin (jusjurandum 
promissorium, igéreti eskü) és igy 
lényeges vallási tény, istentanuság 
(amint „istenítélet“-et is emlege
tünk). Az ószövetségben az eskü 
egészen szokásos dologgá, a zsi
dóknál az esküvő önátkozásává (ex- 
secratio) fajult el, abban az eset
ben, ha hamisan esküdnék („Isten 
igy-ugy tegyen velem, ha" stb.) (L. 
Megátkozás.) Az essenusok azon ta
pasztalt könnyelműséggel ellentét
ben, melyet igen sokan tanúsítottak 
az eskünél, teljesen tartózkodtak az 
eskiivéstől s az újszövetség két 
irata is eltiltja azt (Mát. V. 33— 7, 

* Jak. V. 12.) Pál ellenben gyakran 
erősít esküvel (Róni. I. 9 ; II. Kor. 
I. 23.) s eként az eskü, mivel 
Jézus is használta a törvényszék 
előtt (Mát. XXVI. 63— 4.), mint 
minden perben a legutolsó képzel
hető hivatkozás (Zsid. VI. 16.) a 
keresztyénségben ismét érvényre 
jutott. Ágoston óta az atyák, kik 
korábban megvetették (Justinus, Ire- 
naeus, Nagy Vazul, Chrysostomus), 
legalább szükség esetén, megenge
dik. A kánonjog azt kívánja, hogy 
az esküt hármas u. n. „comes" 
kisérje: 1. Indicium in jurante, 
azaz az esküvőnek teljes tudata az 
eskü jelentőségéről; ezért kisko
rúak (14 éves korukig), őrültek, 
részegek, hitszegők az esküvéstől

eltiltatnak. 2. Veritas in mente, 
azaz : becsületes szándék a tökéle
tes igazságot mondani (a bizonyító 
eskünél), illetőleg az Ígéretet tel
jesíteni (az igérési eskünél). Ebből 
következik a kánonjog szerint, hogy 
az oly eskü, melynél „reservatio 
mentális" (1. Jezsuiták) következté
ben, tévedésből vagy kényszerből 
nem a teljes igazmondás szerepel, 
nem is bírhat bizonyító, illetve kö
telező erővel. 3. Justitia in objecto, 
azaz annak igazsága és erkölcsi 
megengedhetősége, ami eskü tár
gyát képezi. A prot. hitvallások 
(Ágostai liitv., Luther nagy Kátéja, 
Heidelbergi káté stb.) azt az alap
tételt állítják föl, hogy lényegében 
a világi hatóság dolga az esküt 
Isten nevében kezelni s ha ez kö
veteli annak letételét, a keresztyén 
meg nem tagadhatja. Mégis egyes 
felekezetek, mint a meíinoniták, 
quakerek, az esküt alapjában elve
tik, sőt a nagy egyházközönségek 
kebelében is újabban mozgalom in
dult meg a törvényszéki s még in
kább a fogadalmi eskü lehető leg
nagyobb korlátozására. Formája 
többnyire e z : „Isten engem úgy 
segéljen !" V. ö. Jeanvrot: La 
question du serment (1882.) ; G-öp- 
fert: Dér Eid (1883.); Kampis J. : 
Az e. mint bizonyító eszköz (Katii. 
Szemle 1891.) Rácz

E sp en  (Van) Zeger Bernát, 
kitűnő kanonista, szül. Löwenben, 
ahol tanult is. 1673. pappá s nem
sokára a löweni egyetemen a ká
nonjog tanárává lett. Mint ilyen 
nemcsak irodalmi működésével szer
zett hírnevet, hanem a pápai rend
szer elleni támadásával s a galli- 
canismus, valamint a jansenisták 
védelmével, amivel annyira felbő
szítő a főpapságot maga ellen, 
hogy 1728. „a divinis" fölfüggesz
tetett s az előadások tartásának
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jogától megfoSztatott. E. ekkor 
Mastrichtbe, majd Amersfortba vo
nult, hol 1728. okt. 2. mh. Művei 
közül leghíresebb a „Jus ecclesi- 
asticum universum.'í 1734. összes 
művei az indexbe kerültek. V. ö. 
Laurent: Van E. (1800.)

Esperes, egy kisebb egy
házi terület első papja, ki az 
egyh. tisztviselők működésére és 
magán életére, valamint az egy
házak anyagi és vallási életére 
stb. ügyel fel. A magyar katli. egy
házban kerületnek vagy járásnak, 
az ev. egyházban esperességnek, a 
yef.-ban egyházmegyének, az u n it
ban egyházkörnek nevezik a hatás
köre alá tartozó területet. A ma
gyar prot. egyház kezdettől fogva 
elfogadta az esperesi hivatalt, sőt 
némely vidékeken az ev. egyházak 
egészen a 17. század elejéig nem 
is ismerték a püspöki kormányzást, 
a tiszáninneni ref. egyházkerület 
pedig épen csak a 18. század első 
felében választott püspököt. (L. még 
Archi diakónus, Dékán, Inspector, 
Prépost, Senior, Superintendens.) 

Essenusok vagy essaeu-
sok, Josephus által szektának mon
dott asceta rend, melynek létezését 
a Makkabéus Joiiathán idejéig viszik 
fel s melyet Josephuson kívül Philo 
és Plinius is részletesebben jelle
meznek. Az e. szigorú önmegtar- 
tóztatás által törekedtek a papi 
szentség legmagasabb fokára, rend- 
jökben az angyalokról stb. szóló 
titkos tant őriztek s bizonyos gya
korlati elveket hagytak hátra, me
lyek közül kiválóbbak: az eskünek 
és véres áldozatnak tiltása, a házas 
élet kicsinylése, az ételekben rend
kívüli mértékletesség s túlzott tisz
taság. Ez alapelvek vagy kividről 
kölcsönözvék, közvetve vagy köz
vetlenül az új pythagoreismusból 
keletről, esetleg a parsismusból,

vagy a zsidóságnak azon sajátságos 
belső átalakúlásából vezethetők le, 
hogy a syr vallásüldözés óta a tör
vényszerű főpapságban és a törvé
nyes áldozatban szünet állott be, 
ami oly komoly vallásos természe
teknek,. mint az essenusokkal ety- 
mologiailag összefüggő chasidaeu- 
soknak kipótolhatatlannak látszott 
s ezért ezek az istennel való egye
sülésnek más módjára utaltattak. 
Jézus és az apostolok történetére 
az essenusok, kik akkor a Holtten
ger melletti kolostorokban együtt, 
vagy a városokban szétszórtan éltek, 
nem voltak hatással, de Jeruzsálem 
elpusztulása után valószínűleg tö
megesen hajlottak a keresztyénség- 
hez és az ebioniták asceta-theoso- 
phiai irányát hívták létre. V. ö. 
Hihjenfeld (Zeitschrift fúr wissen- 
schaftliche Theologie 1882.)ésD ie 
Ketzergeschichte des Urchristentums 
(1884.); Olile : Die pseudophylo- 
nischen Essaer und die Therapeuten 
(1888.) Rácz

Esto ni ih i (lat. =  légy 
nekem), a quinquagesima-yásárnap, 
vagy a húsvét előtti hetedik vasár
nap neve, mely nevét az ekkor 
olvasott misének a LXXI. zsolt.
3. verséből kölcsönzött kezdetétől 
vette. T.

Eszéki Imre, 1. Zmericus
Imre.

Eszéki István, ref. lelkész, 
szül. 1642. Szatmáron. Tanulását 
szülőhelyén kezdte, 1659-től pedig 
Sárospatakon folytatta, hol 1662. 
aug. 11-étől 1663. tavaszáig senior 
volt. Azután külföldre ment s elő
ször Utrechtben, 1665. okt. 26-ától 
Leidenben tanulmányozta a tlieolo- 
giát. Hazatérve, a nagybányai is
kola vezetője, 1670. körül székely
udvarhelyi lelkész, majd esperes,
1673. egyúttal a gimnázium gond
noka lett. 1686. körül Kézdivásár-
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helyre, innen később Dézsre ment 
s mint idevaló lelkész 1696. nov.- 
től 1707. történt haláláig itt is 
vitte az esperesi tisztet. Tekintélyes 
alapítványt tett a lelkészi özvegyek 
és árvák részére; könyvtárának 
2/B-át a sárospataki, Vs-át a kolozs
vári collegiumnak hagyta. Heves 
ellenfele volt a coccejanismusnak. 
Munkái: 1. Quae et quanta sit autlio- 
ritas Saerae Scripturae in versio- 
nibus vulgaribus. Ultrajecti, 1665. 
2. Problemata de justificatione 
(I—III. r.) U. o. 1665. 3. Príma 
veritas defensa. U. o. 1666. 4. Xe- 
cessaria responsio. Amstelodanii, 
1666. 5. Halotti magyar oratio gr. 
Rliédei Ferencz felett. Sárospatak,
1668,. 6. Rythmusokkal való szent 
beszélgetés. Kolozsvár, 1669. 7. 
Diarium theologicum. U. o. 1675. 
Üdvözlő verset irt Csuzi Cseh Ja
kabhoz (Franeker, 1665.) és Nánási 
István „Szű titkaw (1670.) ez. müve 
elébe. V. ö. Zoványi Jenő : A coc- 
cejanismus története (1891.)

Eszter ( =  csillag), a persa 
királynévá emelkedett zsidó nőnek, 
Hadászának perzsa neve. A Ben
jámin nemzetségéből való Mardo- 
kéusnak unokahúga s fogadott leánya 
volt és szépsége miatt Ahasvérus, 
azaz Xerxes király neje lett. így 
aztán sikerült meghiúsítania Hámán 
miniszternek a zsidóság létét ve
szélyeztető tervét. Befolyásával nem
csak azt sikerült kivinnie, hogy 
Hámán felakasztatott és helyébe 
Mardokéus neveztetett ki, hanem 
arra is alkalmat szerzett a zsidók
nak, hogy egy nagy mészárlásban
75,000 perzsát Öljenek meg. Az 
egész történetben annyi a valószí
nűtlenség és az író képzeletét irá
nyító boszúszomj annyira kézzel
fogható, hogy már Luther nagyon 
megütközött a könyvön, melyben 
különben Isten neve nem is fordul

elő s csupán a zsidó purim-ünnep 
előállásának legendaszerü magya
rázatát tartalmazza. Szereztetése 
a Ptolemaeusok és Seleucidák ko
rára esik. A Septuagintában és 
Vulgatában az ószöv. elbeszélésnek 
még különféle felékesítései is talál
hatók, melyeket Luther „Darabok 
Eszter könyvében “ ez. a, nagy rész
ben összegyűjtött és az apokrifunk 
közé sorozott. V. ö. Haley: The 
book of E. (1885.) Rácz

Esztergomi róni. kath.
érsekség, a magyarországi katho- 
licismus első főpapi széke; I. Ist
ván alapította s primási jogokkal 
ruházta fel. Mint ilyen, nemcsak 
egyházjogi tekintetben, hanem a 
rendi alkotmányban is nevezetes 
kiváltságokkal birt. III. Károly her- 
czegi méltóságra emelte. Eleinte 
az ország nagy része hozzá tar
tozott ; utoljára 1776. a besztercze- 
bányai, rozsnyói és szepesi püspök
ség hasittatott ki belőle. Plébániái 
száma a középkorban 1000 körül 
volt, de a 17. század elején alig 
ment százra. Azóta ismét felszapo
rodott s most 4.78 van, melyek 
három (esztergomi, budapesti, nagy
szombati) kerülethez, ezekben 8 fő- 
esperességhez, illetőleg 46 alespe- 
rességhez vannak beosztva. V. ö. 
Török János: Magyarország prímá
sai (1859.)

Étel- és italáldozat, azaz 
vérnélküli áldozat, amelynél Pa
lesztina 3 fő term ényét: gabonát, 
olajat és bort áldoztak. A Pentateuch 
áldozati szertartásában még csak az 
égő és hála-áldozat kiegészítő része 
gyanánt fordul elő. Az áldozat két 
különösebb fa ja : a zsenge és szer
tartási r kenyerek. Rácz

Ételtörvények, a zsidók,
persák, egyptomiak, indiaiak stb. 
vallásos életrendjének lényeges ré
szét képezik. Alapjok a természet-

: '
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vallásnak az az előfeltétele, liogy 
a természet különböző elemekből 
áll, melyek közül némelyek az em
berek iránt jótékonyak és barátsá
gosak, mások ellenben ártalmasak 
és ellenségesek. Daczára azon na
gyon szétágazó módozatoknak, me
lyeket az egyes népek ételtörvényei 
vallásos formáik alapjellege szerint 
felmutatnak, mégis felismerhető köz
tök bizonyos hasonlóság, mert a 
tiszta és tisztátalan ételek meg-t * o

különböztétése végre is ugyanazon 
indokokon alapúi, hogy t. i. némely 
állatok láttára vagy érintésére bi
zonyos természetes ellenszenv és 
undor fog el, némely étel az egész
ségre és életre rosszhatású, általá
ban a legkülönbözőbb fajta valódi 
és úgyvélt tapasztalatokkal rendel
kezünk. Ezért a tiszta és tisztátalan 
ételek megkülönböztetését a héber 
papi törvény is alkalmilag (III. Móz. 
XI. 47.) az ehetőkre s nem ehe
tőkre viszi vissza. Kétségkívül a 
pásztorélet idejéből származott az a 
szokás, hogy csak a hasadtkörmű 
kérőző házi állatokat e tték ; ellen
ben tisztátalannak tartották a te
vét, nyálat, disznót, minden kigyó- 
szerü halat, a legtöbb ragadozó és 
vizi madarat és a kisebb száraz
földi állatokat. Szigorú büntetés 
terhe alatt eltiltották az oltárra fel
ajánlott áldozati húsdarabok élve
zését, főleg mindén vért, sőt az 
elhullott, széttépett, fúladt vagy más 
nem rendes módon megölt állat• I ' 0 \ # W  -*
húsát és a pogány áldozati húst is. 
Leginkább a született zsidóknak étel
törvényi szőrszálhasogatása nehezí
tette meg a zsidó- és pogány ke
resztyének asztalközösségét s azzal 
együtt teljes vallási közösségét is, 
(Gál. II. 11. s köv.) e miatt volt a 
jeruzsálemi zsinat is (Csel. XV.). A 
zsidók, majd később a keresztyének 
étel törvényének főszakasza az u. n.

böjtre vonatkozik. Krisztus az által, 
hogy őmaga erre vonatkozólag egé
szen szabad álláspontot foglalt el 
(Mát. VI. 16— 1 8 ; ÍX. 14— 17;  
XI. 18— 19.) az összes ételtörvé
nyeket erkölcsileg közönyösöknek 
nyilvánitotta (Mát. XV. 16—20, 
XXIII. 24— 26. Csel. X. 9— 16; 
XI. 5— 10; Rom. XIV. 1. s köv.; 
Kol. II. 16. s köv.). V. ö. Varga 
István : Az izráeliták régi szertartá
sai és szokásai. (1818.) Rácz

E t h i k a  (gör. vagy morális 
lat.) annyi m in t: erkölcstan. Az 
ethikát, mint tudományt Aristoteles 
s a „legfőbb jó “ fölött eszmélődő 
görög és latin bölcselők alapították 
meg ; a középkorban a dogmatikával 
lett szorosan egybekapcsolva, vagy 
pedig gyakorlati czélokra, mint ca- 
suistika tárgyaltatott. A dogmatika 
mellett nagyobb önállóságot csak 
Danaeus és Calixtus óta nyert, 
Schléiermacher óta pedig bölcsé
szeti és theologiai alakban alapo
san fejtetett tovább. Nitzsch, Ritschl 
és Pfi ei derei* a dogmatikával való 
régi kapcsot ismét felújították. V. 
ö. Gass: Gescli. dér christlichen 
Ethik (1881— 87, 2 k .) ; Bestmann: 
Geschichte dér christlichen Ethik 
(1880— 85, 2 k.); Ziegler: Geschichte 
dér christlichen Ethik (1886.) A 
theol. ethika terén legkiválóbb mű- 
v e k : Schleiermacher: Die christ
liche Sitté (II. kiad. 1884); Rothe : 
Theologische Ethik (II. kiad. 1867— 
72, 5 k.) ; Képpé: Christliche Ethik 
(1882); Beck: Vorlesungen über 
christliche Ethik (1882— 83, 3 k .) ; 
Frank: System dér christlichen Sitt- 
lichkeit (1884— 87., 2 k .) ; Bor- 
ner: System dér christlichen Ethik 
(1885.); Wuttke: Handbuch dér 
christlichen Sittenlehre (III. kiad. 
2 k. 1886.) A.

E u c h a r is t ia  (gör. =  imában 
való hálaadás) az a hálaima, melyet
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a régi egyház liturgiája szerint az úr
vacsorái jegyek megszentelése előtt 
mondtak. De jelenti ez általában az 
úrvacsoráját is, sőt a kath. egyház
ban a szentségtartót is. T.

Eucherius (Szent), lyoni püs
pök, idevaló tekintélyes családból 
származott, senator lett, majd 415. 
vagy mások szerint 422. neje be
leegyezésével, ki maga is apácza 
lett, a lerinumi zárdába lépett, ké
sőbb Leró (St. Marguerite) puszta 
szigetére vonult s innen választák 
meg 434. akarata ellen lyoni püs
pöknek, s mint ilyen halt meg nem 
sokkal 450. után. Kiváló szép nyel
vezettel Írott munkái közül (Migne : 
Patr.la t.L .k .) legismertebbek: „Epi- 
stola de laude eremi s. vitae soli- 
tariaew, mely a remete élet di
csőítése; „Epistola paraenetica de 
conteintu mundi et saecularis philo- 
sophiaew, mely a világmegvetés 
előnyeit tünteti fel; „Libellus de 
formulis spirituális intelligentiae“, 
mely a szentirás egyes helyeit vagy 
kifejezéseit magyarázza. V. ö. Gouil- 
loud : St. E., Lérins et l’église de 
Lyon (1881.). R.

E u c lie ták , 1. Massalianusok.
Elleheti ka, 1. Imádságtan.
E ucho log ion  (gör.), a görög 

egyház fő rituális könyve, melyben 
benne van a Chrysostomus és a 
Vazul mise-liturgiája, a többi szent
ségek kiosztási form ulája; imádsá
gokat is tartalmaz. Kiadta görög 
és latin nyelven Goár 4. (1645.) T.

Eudisták (Jézus és Mária misz- 
sziói papjai),franczia világi papok con- 
gregatiója, melyet Eudes János (mh.
1680.) franczia pap 1643. Caenben 
alapított. Fő feladatuk ifjú papok se- 
minariumi képzése, valamint a kér. 
közszellemnek missziókkal való foko
zása volt. 1 794. feloszoltak, de 1826. 
újra helyreállott rendjük, mig 1880. 
ki utas íttattak Ffanez i aországbó 1.

Eugenius, 1. Jenő.
EulalillS, I. Bonifácz ellen

pápája (418— 419.), Honorius csá
szár először elismerte szabálysze- 
reün megválasztottnak, de midőn 
erővel benyomult Rómába, kiűzette 
onnan.

Eulogiíl (gör.), a plátói aka
démiában a valószínűség, ellenben 
a régi kér. Íróknál részint az áldás, 
melyet a presbyter vagy püspök 
a gyülekezetre mondott, részint az 
úrvacsorájának megáldott jegyei. 
Később különösen az a kenyér vi
selte e nevet, amelyből az ostyát 
készítették s amelynek maradványát, 
mint annak járulékát kiosztották a 
mise után a jelenlevők között, sőt 
a távollevőknek is ^vittek belőle. 
Ez utóbbi szokás különösen a görög 
egyházban maradt fenn. T.

Eunomius, 1. Ariusi viszály.
Euphemiták, 1. Massalia

nusok.
Eusebianusok, 1. Nikome- 

diai Phisebius.
EusebillS (szent) pápa (309.), 

enyhébb vezeklési eljárása miatt 
Maxentius száműzte. Siciliában halt 
meg. Emléknapja szept. 26.

Eusebius (Caesareai), 1. Cae- 
sareai Eusebius.

Eusebius (Dorylaeumi), 1. 
Eutyches.

Eusebius (Emesai), 1. Eme- 
sai Eusebius.

Eusebius (Nikomediai), 1. Ni- 
komediai Eusebius.

Eustachius (szent), egyike a 
14 szükségben segítő szentnek, a 
legenda szerint Hadrianus császár 
idejében megégettetett. Napja nyu
gaton szept. 20., keleten pedig, hol 
Eustathius a neve, nov. 2. Erek
lyéinek egy részét állítólag a róla 
nevezett párisi templomban őrizik.

Eustasius (Luxeuili,) 1. Lu- 
xeuili Eustasius.

24
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Eustathianusok, az Antio- 
chiai, valamint a Sebastei Eusta- 
thius követői egyiránt.

Eustathius (gör. =  állha
tatos), 1. Eustachius.

Eustathius (Antiochiai), 1. 
Antiochiai Eustathius.

Eustathius (Sebastei), 1. Se- 
hastei Eustathius.

Eustathius (Thessalonikai), 
1. Thessalonikai Eustathius.

Euthyniius (Zigadenus vagy 
Zygabenus) a görög egyháznak kiváló 
középkori hittudósa, egy Koiistánti- 
nápoly melletti zárdában volt szerze
tes s itt halt meg 1188. után. Magya
rázatai maradtak a zsoltárokhoz, a 
négy evangéliumhoz és apáli levelek
hez. Mint polemikus is kitűnt az or- 
thodox hitet védő egyik művével. R.

Eutyches, konstantinápolyi 
pap és zárdafőnök, a róla nevezett 
nagy egyházi viszály kezdeménye
zője.E. ugyanis Nestorius felfogása el
lenében túlhajtotta a dolgot, azt állit
ván, hogy Krisztusban csakis megtes
tesülése előtt különböztethető, meg a 
két természet, a megtestesülés után 
az emberi feloszolt az isteni termé
szetben, úgy, hogy voltaképen csak 
egy természetről lehet szó. Eusebius 
dorylaeumi püspök, az ő személyes 
ellensége, Flavianus konstantinápolyi 
érseknél kieszközölte, hogy a 448. 
ugyanott tartott zsinat Eutychest papi 
állásától megfoszsza. De Dioskurus 
alexandriai patriarcha kivitte nagy 
befolyásával a császári udvarnál, 
hogy ez ügy még egyszer zsinati tár
gyalás alá vétessék. így jött össze 
Dioskurus elnöklete alatt 449. az u. n. 
ephesusi rabló zsinat, mely tekintet 
nélkül a jelenvolt római követekre, 
durva erőszakosságok közt Plutychest 
felmentette, Flavianust és Eusebiust 
pedig állásától megfosztotta, akik az
tán ügyöket Rómába, I. Leolioz feleb- 
bezték, ki Dioskurust az egyházból ki-

t
közösítette. II. Theodosius 450. bekö
vetkezett halála után nővére Pulche-
ria lett a császárnő, aki férjével Mar- 
cianussal együtt az E. elleni párthoz 
tartozván, az Ephesusban elitéit püs
pököket állásukba visszahelyezte, 
Eutychest viszont száműzte; egy
úttal meghirdette a 451. chalcedoni 
zsinatot, (L. Chalcedoni hitvallás.) V. 
ö. Amelli (1882); Kruger ( 1884.) né
met és Martin (1875.) franczia mű
veit s Harnack: Lehrbuch dér Dog- 
mengeschichte (1888.) R.

Eutychianus (szent) pápa 
(275— 283.), állítólag Samosatai Pál 
ellen harczolt, de ez valószínűtlen. 
Napja decz. 7.

Éva (héberül =  életadó) vi
láganyai hivatása következtében (I. 
Móz. III. 16.) a teremtésnek jah- 
vista leírása szerint, az első asszony 
(I. Móz. III. 20.), akit a hivatását 
jelölő büntető Ítélet előtt egysze
rűen „ asszony “ (issáh) néven em
lít I. Móz. II. 23., mert a férfi 
oldalbordájából teremtetett és neki 
társul adatott (I. Móz. II. 20— 21.) 
Míg tehát az elohista szerint Isten 
a férfit és asszonyt egyszerre, köz
vetlenül teremtette (I. Móz. I. 27.), 
amiben Jézus a monogámiának elvi
elismerését látja (Márk X. 5 s köv.), 
addig a jahvista előre is kedvezőt
lenebb színben tünteti fel az asz- 
szonyt, aki ennélfogva legközelebbi 
oka a bűnbeesésnek is (I. Móz. III.
6.) Utóbbi állásponthoz csatlakozik 
az újszövetség ott, ahol az asszonyt 
társadalmilag a férfinak alárendeli 
(I. Kor. XI. 3 .; I. Tim. II. 14.); 
az előbbihez pedig ott, ahol a ne
mek vallási egyenlőségét állapítja 
meg (Gál. III. 28.) Rácz

E v ag rillS  Scholasticus, ne
vezetes régi egyháztörténetiró, szül. 
536 körül Epiphaniában(Coelesyria.) 
Antiochiábaíi először ügyvéd, később 
quaestor, majd praefectus lett. Fő
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munkája „Ecclesiasticae Históriáé 
libri VI“ (431— 594), Eusebius egy- 
háztörténelméhek bezáró folytatása. 
Kiadták Valesius, Reading és Migne 
(Patr. graec. T. LXXXVI.) V. ö. 
JDangérs: De fontibus, indole et 
dignitate Theodori Lectoris etEvagrii 
(1 841.); Jeep : Quellenuntersuchun- 
gen zu den grieeliischeu Kirchen- 
historikern (1884.) R.

Evangeliariuni (latinos-görög 
szó), a régi egyházban az a könyv, 
mely magában foglalta a nyilvános 
felolvasásra szánt evangéliumi he
lyeket. Kiválóan pompás kiállítású 
volt az ilyen könyv. E v a n g e 1 i s t a- 
r iu  m pedig a görög egyházban az a 
könyv, melyben a felolvasandó ré
szeknek csupán indexe foglaltatik. T.

Evangelical Alliance, ev.
szövetség, az a főleg Angolországban 
s Észak-Amerikában elterjedt egye
sület, melyet egyes prot. egyházak a 
végből alapítottak, hogy a protestan- 
tismus ügyét előmozdítsák s megvéd
jék a katholicismus támadásai ellen. 
Az első lépést ez irányban Chalmers 
tette meg, a skót szabad egyház tag
jainak 1845. kiadott körlevelévél. 
Az első egyetemes gyűlés Londonban 
tartatott 1840. aug. 19. — szept. 2., 
mikor is 921 tag jelent meg. Kimon
datott, hogy az E. A. egyáltalán nem 
törekszik a különböző felekezetek 
egyesítésére, hanem az azok közt való 
békés és barátságos viszonyt akarja 
ápolni az egyének szabad egyesülé
sében. A kiadott jelszó ez vo lt: 
„Nem egyházak, hanem keresztyének 
szövetsége!“ Mint a prot. egyház 
alapelvei, amelyeknek elismerésétől 
függ a szövetségben való résztve- 
lietés, a köv. tételek vannak meg
állapítva : 1. a szentírás isteni ere
detű, tekintélyű s teljesen elégsé
ges ; 2. az irásinagyarázatban fen- 
tartatik az egyéni Ítélet joga s kö
telessége; 3. az isten egy, de szemé

lyében három; 4. az eset következ
tében az emberi természet teljesen 
megromlott; 5. Istennek fia testben 
jelent meg, — váltságmunkája a 
bűnös emberiségért volt, — hivatala 
szerint közbenjáró és k irály; 6. a 
megigazúlás egyedül hit által törté
nik ; 7. a szentlélek munkája a bű
nös megtérítése s megszentelése ; 8. 
a lélek halhatatlan ; a test föltárnád ; 
az utolsó ítélet alkalmával az igazak 
örök boldogságot, a gonoszok örök 
kárhozatot nyernek; 9. a kér. lel- 
készi hivatal isteni eredetű, a ke- 
resztségnek s úrvacsorájának szerez- 
tetése állandó érvényű. Legkisebb 
érdeklődésre Németországban talált 
az E. A., mely 1851. Londonban,
1855. Párisban tartotta gyűlését. A 
legnagyobb fontosságú gyűlés 1857. 
Berlinben volt, amelyen 1254 tag je 
lent meg. Ugyanilyen látogatottságú 
volt a Genfben 1891. tartott gyűlés. 
De a genfi gyűlés óta az egyesületben 
az angol methodista irány uralkodik s 
ezért visszavonultak tőle Német-, 
Francziaország, Hollandia és Sváj ez 
szabadelvű theologusai. Az ezután 
tartott gyűléseken, melyek 1867. 
Amsterdamban, 1873. New-Yorkban,
1879. Bázelben, 1884. Kopenhágá- 
ban voltak, a különböző ev. egyházak 
orthodoxai szerepeltek s egyáltalán 
nem az összes ev. keresztyének. T.

Evangelical party vagy 
L o w  c h u r c h egyike annak a 
három iránynak, melyekre az ang
likán egyház jelenben oszlik.

Evangélikus egyház, 1. Lu
theránus egyház, Protestantismus és 
Reformáczió.

Evangélikus rendek, a ma
gyar országgyűlés alsóházának prot. 
tagjai együttesen a múlt századok 
folyamán, midőn egyházok sérelmei
nek megszüntetése érdekében testü
letileg léptek fel. L. még Corpus 
evangelicorum.

24*



Evangélikusok, vpltaképen
egyiránt a lutheránusok s reformá
tusok, minthogy hittételeik egyedül 
az evangéliumokból, szélesebb érte
lemben pedig csak a bibliából van
nak véve, ellentétben a katli. egy
házzal, mely a hagyományokat is 
fölhasználta. Újabban Németorszá
gon csak az egyesült protestánsokat, 
Magyarországon pedig különösebben 
a lutheránusokat nevezik igy. T.

Evangélique Société (vagyis 
„Société évangélique* =  ev. társa
ság), az a francziaországi egylet, mely 
az evangéliumi tanoknak az összes 
megengedett eszközökkel való ter
jesztését tűzte ki czéljául. A júliusi 
forradalom után Genfben 1830. ke
letkezett s vándor-prédikátorokkal 
különösen a cevennei prot. lakoso
kat gyámolitá; mig a toulouse-i tár
saság kiváltképen a biblia s épü
letes könyvek terjesztésén fárado
zott ; a párisi pedig központot te
remtett a protestánsok evangelizáló 
tevékenységének az egész ország szá
mára. Fő figyelmét az E. S. azokra 
a protestánsokra fordítja, kik k a to 
likusok között élnek. Ezeket ellátja 
imaházakkal, iskolákkal s bibliák
kal. Az újabb időben heves harczot 
folytatott a protestantismus szaba
dabb elvű iránya ellen. Küzdött 
az egyháznak az államtól való el
választása érdekében, amelyet az 
1848. alapított „szabad egyházw-zal 
ki is vívott, ellenben az ettől el
szakadt „északi E. S.w az állam
egyház érdekeit mozdítja elő. T.

Evángelisatio, az a munka, 
melyet a prot. egyházak abból a 
czélból végeznek, hogy az evangé
liumot a katli. főles a római kath.c  r

tartományokban elterjeszszék. Érde
keit szolgálják a különböző biblia
társulatok, továbbá az „Ev. Alliance“, 
az „Ev. Bund“ s a „Gusztáv Adolf- 
egylet.tt Olaszországban a waldensek
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szolgálják ügyét. E téren szerepel
nek ugyanitt az eddig Gavazzi ve
zetése alatt álló „Unione déllé cliiese 
libere in Italia“ tagjai is, amelynek 
ügyeit a saját evangelisáló-bizottsága 
vezeti. Sokat tettek az E. érdekében 
Itáliában a darbysta érzelmű „Chiesa 
cristiana libera“ tagjai, valamint a 
baptisták s methodisták is. Franczia- 
országban a E. munkáját az „Ev. 
société“ s a „Mac-All misszió44 vezeti 
látható sikerrel. Elzász-Lotharingiá- 
ban 1842. óta létezik, tehát még 
a franczia időszakból való egy ily 
egyesület. Spanyolország evangeli- 
satiójának fáradhatlan s merész mun
kásai Matamoros, Trigo, Alliama 
buzgalmukért súlyos fogságot szen
vedtek, jelenben amennyiben né
met részről vezettetik, főleg Flied- 
ner F. gondozása alatt áll. Portugal- 
liában azóta, hogy Herrero de Móra 
nagy érdemeket szerzett, nem tett 
jelentékenyebb haladást az E. ügye. 
Magyarországban a legújabb időig 
jóformán semmi sem történt ez ér
dekben. Most kezd a magyar pro- 
testantismus is ébredezni mély ál
mából. T.

Evangelischer Bund (=
evangélikus szövetség), a németor
szági egyházpolitikai viszály szo
morít bevégződése alkalmával a prot. 
érdekek társadalmi és irodalmi vé- 
delmezésére és előmozdítására ala
kult. Az alakítás eszméje az evan
gélikus középpárt némely tagjában 
fogamzott meg 1886. Halléban tar
tott gyülésökön. Még ez évi okt.-ben 
mintegy 60-an gyűltek össze Erfurt
ban a további teendők megbeszélé
sére, még pedig a legkülönbözőbb 
s legellentétesebb theol. irányok 
hívei közül is. A társulásra való 
felhívást 1887. jan. 15. adták ki s 
az alakuló gyűlést aug. 15— 17. 
Majna-Frankfurtban tartották. Azóta 
minden évben különböző helyeken
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gyülésezik nagy érdeklődés mellett 
s valóban nagyszabású munkásságot 
fejt ki. Első évben 10000 tagja volt, 
jelenleg már körülbelül 100000-re 
emelkedett számuk. V. ö. Sztdvik 
Mátyás* A „Véréin für Reformati- 
onsgeschichte“ s az „Evang. Bund“ 
Németországban (Prot. Szemle 1892.)

Evangélista, örömhír vivője 
különösen a messiás Jézus megér
kezésének hirdetője; az újszövet
ségben tanítással megbízott apos
toltárs, mint Filep és Timótheus 
(Csel. XXI. 8 ; Eph. IV. 11; II. 
Tim. IV. 5.); egyházi nyelven Jé
zus tanának, tetteinek és életének 
írója, evangélium szerzője ; az ó és 
görög egyházban az a diakónus, aki 
istentisztelet alkalmával a kitűzött 
evangéliumi részletet felolvasta (L. 
Evangeliarum). Midőn magát az evan
géliumot egységesnek, de négy alak
ban előadottnak nézték, az újszö
vetség evangélistái közt, mint jel
képek közt úgy osztották fel a che- 
rub négy elemét, hogy Máté az an
gyalt, Márk az oroszlánt, Lukács az 
ökröt és János a sast jelképezi. 
Az irvingianusoknál evangélistáknak 
azon egyházi hivatalnokokat nevezik, 
kik az evangéliumot a gyülekezetö- 
kön kívül állóknak hirdetik; a gö
rög egyházban az oltári öltöny négy 
selyemdarabja. Rácz

Evangélium (görög), volta- 
képen örömhír, most azon négy Írás
beli tudósítás jelölésére használják 
(egészben s részben is), amelyek az 
újszövetségben a názáreti Jézusnak 
mint messiásnak életét, beszédeit, tet
teit és szenvedéseit tartalmazzák. Ar
szó újszöv. használatának alapja Ezs. 
LXI. 1., ahonnan maga Jézus vette 
ezt a szerencsés kifejezést a maga 
nyilvános fellépése tartalmának és 
czéljának jelzésére (Luk. IV. 1H.). 
Azóta e szó annak az új vallási 
tartalomnak állandó czime és sokat

jelentő jegye, amelyet a keresztyén- 
ség a világnak hozott és mindenütt 
hirdettetni akar. Örömhíre ez a kö
zelgő Istenországnak (Márk. I. I .), 
de a mi evangéliumainkban már kü
lönösebben ezen Istenország alapí
tójáról, a messiásról, az ő fellépé
séről és sorsáról szóló tudósítást je 
lenti (Márk. XIV. 9.), inig Pál a 
Jézus kereszthalála üdvözítő érté
kének hirdetését (ami Pált kizáró
lag jellemző felfogás) érti az E. 
alatt (I. Kor. XV. 1— 4.). írott tu
dósításainkat a 160. körül szereplő 
Justinus martyr korában már „ evan
géliumM néven is említik ugyan, de 
szokottabb nevök az „apostoli ha
gyományok. “Mig azonban Justinus és 
az előtte élt keresztyén irók a mi 
kánonivá lett evangéliumaink mellett 
egész elfogulatlanul olyanokat is hasz
nálnak, amelyeket az egyház mint 
apokrifusokat és eretnekeket később 
elvetett: az újszöv. evangéliumok 
négyes száma a 190. körül iró Ire- 
naeusnál már szilárdul áll s ő azo
kat nem is emberi származású és 
esetleges tartalmú „apostoli hagyo
mányok w-nak tartja már, hanem ihle
tett és csalatkozhatatlan isten-igének. 
Az evangéliumok származásáról bizo
nyos határozottsággal csak általános
ságban szólhatunk. Jézus maga na
gyon jellemzően különbözteti meg 
magát más vallásalapítóktól, azzal, 
hogy egy betűt sem hagyott hátra. 
Szava megőrizte örök ifjúságát a száj 
által terjedő hagyomány alakjában 
is, amint egy századnál tovább járt
kelt a keresztyén gondolatvilágban, 
míg aztán körülbelül a 2. század kö
zepén ama hagyomány élő szava el
némul s a még Papiasnak (1. e.) is 
forrásul szolgáló szájhagyomány he
lyébe hovatovább általánosan az Írott 
forrás lép. Azonban maga ez a Papias 
már az által, hogy elveszett mű
vét „az Űr szavai magyarázatáénak
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czímezte, elárulja a mi evangéliu
mainkat megelőző legrégibb hagyo
mányok fő tartalmát. „Az Űr beszé
deiM, amelyek elterjedtek, nyilván 
oly czélzatosan rövid, oly találón ki
fejező, oly népszerű világos mondá
sok, mint ahogy a Máté-féle hegyi 
beszéd csoportosította gyöngyszerüen 
egymás mellé. Már a Pál leveleiből 
nem egy helyen kivillan az összes 
hagyományok ezen legrégibb tartal
mának ismerete, mig Jézus élettör
ténetéből Pál csak az úrvacsorája sze- 
reztetését, a kereszthalált és a feltá
madást említi, de ezeket sem törté
neti rási érdekből, csakis annyiban, 
amennyiben a hitre fontosak. A val
lási érdek mellett csak lassanként éb
redez a történeti is és visszafelé 
menve a szenvedés történetétől, mely 
az első gyülekezetek gondolatába a 
legmélyebben s leghívebben bevéső
dött, a messiás galilaeai működésé
ről is összefüggőbb nézet képződött 
apránként. A részekre darabolt ké
pek most összecsoportosultak és las
sanként beilleszkedtek Jézus élete és 
halála történetének nagy és jól ki
kerekített összefüggő leírásába. De 
az u. n. evangéliumi történetek le
folyásának biztos előadása csak ak
kor jöhetett létre, midőn az apos
tolok és Jézus közvetlen tanítványai 
közül egyik a másik után elhunyt s 
nemsokára senki se volt többé, aki 
minden irói fáradozást feleslegessé 
téve, a saját tudásából értesíthetett 
volna arról az egész időről, „mig az 
Úr Jézus az ő tisztében járt-kelt mi 
köztünk* (Csel. I. 21.). Csak ekkor 
alakúit át az ingadozó szájhagyomány 
mindinkább Írásbelivé, amivel ter
mészetesen együtt járt az is, hogy a 
regés történeteket az egyre öntuda- 
tosabb művészi érzék kikerekítette. 
Ezek az írók első sorban nem törté
nelmet írni, hanem építni és tanitni 
akartak s egyes esetekben, péld.

a kisértés történetében, szinte lehe
tetlen megkülönböztetni, mi a tulaj- 
donképeni történet, mi a naiv le
genda, mi az öntudatosan tanító elő
adás. Bizonyára semmi sem felel 
meg az egész bibliát átható keleti 
szellemnek annyira, mint evangéli
umainknak az a mindenütt észreve
hető s gyakran határozottan feltűnő 
hajlama, hogy az elbeszélést maga
sabb vallási és erkölcsi igazság jel
képévé és hordozójává alakítsák át. 
Ha az ószöv. messiás-eszmének (v. 
ö. Ézs. XXIX. 18. s köv .; XXXV. 5. 
s köv.; XLII. 7.) csupán önkéntelen 
érvényesülő befolyása volt az, ami 
az evangéliumi történetet a költői 
előadás fátyólával takarta be : idővel 
annak lett az czélzatos utánzásává, 
amit Mózesről, Illyésről, Elizeusról 
s másokról adtak elő azon ószövetségi 
történeti könyvek, melyeknek irói 
példányképek gyanánt állottak a mi 
evangélistáink előtt. E tudósítások 
szerzői most már zsidó életkörbe él
ték be magokat s annak képeiben, né
zetmódjában és elbeszéléseiben mo
zogtak, csakis abban különbözve a 
zsidóktól, hogy hitük követelménye 
szerint úgy tüntessék fel a messiást, 
mint akiben azon isteni férfiakról az 
ószövetségben elbeszéltek tartalma 
beteljesedett, sőt nagyobb fokban is
métlődött. Még újjal rá lehet mu
tatni azon ószöv. előképekre, melyek 
itt most betűszerint ismétlődnek, 
majd fokoztatnak. így az egész ős
kér. irodalomban mindig egyik té
nyezőn hitnek gyakorlati szempontja, 
ami a józan történeti érdeket is sok
szor megelőzte. Magának Jézusnak 
képét is különfélekép fogták fel a 
különféle irányok, amelyeknek az a 
kép csak arra a czélra szolgált, hogy 
a kéznél levő anyagból az épen alka
lomszerűt kiválogassák s czélszerűen 
kibővítsék és önállóan átidomítsák az 
adatokat. így az ultrapaulinus Mar-
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cion (140. Kr. u.) a mi harmadik evan
géliumunkat még páliasabbá tette, 
mint az a Máté-féléhez viszonyítva 
már volt, mig eme zsidó-keresztyén 
szelleműnek ismert művet az ebio- 
niták úgy átdolgozták, hogy annak 
eredeti jelleme hasonlaghatványozva 
jelen meg. Ez az u. n. héber evangé
lium. Ugyanez az eset azon régi mű
vek legtöbbjénél, amelyek 1 70. után 
a mi új sző v. kánonunkból kizárattak 
s amelyekből töredékek még ma is 
állanak rendelkezésünkre. De u. n. 
kanonikus evangéliumainkban is a 
vallási érdek az uralkodó, történeti 
kérdések gyakran csak alkalomsze
rűen s futólag érintetnek, mig többé- 
kevésbbé felismerhetően dogmai czélo

befolyása alatt állanak összes evan
géliumi előadásaink. És így az apo- 
krifus evangéliumokat idővel csak 
azért zárhatták ki, mert ezek párt- 
czélja túlcsapott azon a mezőn, me
lyen a kér. eszme az alakuló egy
házban munkálkodott. E tekintetben 
is ismét nagyon felismerhető kü
lönbség van egyfelől a negyedik 
evangélium között, mely a maga 
utján halad s egész sajátos jelleget 
tüntet fel, másfelől a három első 
között, melyeket közös szempont
ból kell vizsgálni s már irodalmilag 
is amannak előfeltételét alkotják. 
Mivel ez a három egyes részletei
ben összehasonlítható, egybevethető, 
synoptikusoknak neveztetnek. Ezek 
közt valósziniileg Lukács a legko
rábbi, habár maga „sok* elődöt is
mer (I. 1.); az, hogy Máté előzte-e 
meg Márkot vagy viszont, ma még 
vita tárgya. Annyi mégis bizonyos, 
hogy ezekben az ember-Jézusnak 
történeti képe képezi még azt az 
alapot, amire az előadás sajátos szí
nezetét adták, míg a János-félé evan
gélium eszményi szerkezete inkább 
az alexandriai logos-tanra van építve, 
amelyet ez a történeti Krisztusra al

kalmaz. Ez valószínűleg a 2. szá
zad terméke, míg a synoptikusok 
Jeruzsálem elpusztulása után Írattak 
s oly forrásokat használtak, melyek 
részben ennél a katasztrófánál még 
korábbiak. Különben azzal, hogy a 
feliratokban az ó-egyház szerzőket 
nevez meg, nem akarta az illető mű
veket nekik tulajdonítani, mert a 
görög forma nem úgy hangzik, mint 
a magyarban péld. Máté evangéli
uma, hanem „Máté szerinti evan
gélium.* így a zsidó-keresztyénség 
értelmében és szellemében kidolgo
zott evangéliumnak is ez volt a 
czime: „a héberek szerinti evan
gélium*, vagy pedig azért, mert el
lentétben állott Pállal, „a tizenkét 
apostol szerinti evangélium* L. Jé
zus Krisztus. Rácz

Evangélium aeternum, l.
Örök evangélium.

Evangéliumi tanácsok, 1.
Consilia evangelica.

Evangéliumok összhangja,
a négy evangéliumnak a teljes szöveg 
lehető megtartásával és minden hoz
záadás nélkül való egybeállítása ösz- 
szefüggő előadássá. Ily műveket bo
csátottak közre görögül Tatianus a 2. 
és AlexandriaiAmmonius a 3. század
ban ; nemsokára az evangéliumokat 
egyeztető dolgozatok is jelentek meg 
latinul, amelyekhez hasonszellemű 
műveket német nyelven is adtak ki a 
9. században. Enemű munkára Ágos
ton tudományos szabályokat közlött 
„De consensu evangélistámul* ez. 
művében. Idevágó határozottabb alap
elvekre a reformáczió óta is töreked
tek (Kálvin, Chemnitz, Osiander stb.), 
de az ihletés dogmájából folyó követ
kezményekkel szemben alig tudták 
egy kevéssé is érvényesíteni a szem
pontnak és Ítéletnek azt a szabadsá
gát, amely a feladat megoldására 
vagy inkább megoldhatlanságának 
belátására kívánatos. Az evangeliu-



mok összhangzásba hozatalának he
lyére ujabban a Jézus életének tu
dományos feldolgozása lépett. Rácz 

Evarestus (Evaristus, Aris- 
tus), római püspök, állítólag Péter 
negyedik utóda (97 ?— 105 ?). Hogy 
Róma papi állomásait a papok közt 
felosztotta s hét diakónust alkalma
zott : nem egyéb a Liber pontificalis 
koholmányánál. Azon állítás, hogy E. 
mint martyr halt meg, (emléknapja 
okt. 26.) nincs hitelesen igazolva. A.

E w a ld  (Szent), Angliából szár
mazott két testvér, hajok színe után 
egyiket Fehér, a másikat Fekete 
Ewaldnak hívták. A 7. század végén 
mint hittérítők Wesztfáliában működ
tek, hol a parasztok agyonverték őket. 
Tetemeiket állítólag a kölni Kunibert- 
templom őrzi. A két testvér Wesztfália 
védszentje. Emléknapjok okt. 3. V. ö. 
Rettberg: Kirchengeschichte Deutsch- 
lands (1848.)

E w al(l György Henrik Ágos
ton, hírneves német orientalista és 
exegeta, sz. 1803. nov. 16. Göttingá- 
ban, hol 1820— 22. a klassikus és ke
leti nyelveket tanulmányozta s egy
úttal theol. előadásokat is hallgatott. 
Azután a wolfenbütteli gimnáziumnál 
collaborator, 1824. a göttingaitheol. 
fakultáson repetens, 1827. a keleti 
nyelveknek rk., 1831. r. tanára lett. 
Politikai okokból 1837. ez állásától 
elmozdittatott, de már 1838. a bölcsé
szet, 1841. a theologia tanárává téte
tett Tiihingában, honnan 1848. Göttin- 
gába tért vissza. 1862-től élénk részt 
vett Hannover egyli. küzdelmeiben, 
mint a vallásos élet szabadabb irányá
nak harczosa, 1863. óta hasonló szel
lemben működött a prot. egyletben is.
1867. nyugalomba tétetett, 1869. 
ellenzéki képviselő lett s mint ilyen 
halt meg 1875. máj. 4. Irodalmi fellé
pésével uj korszak nyílt meg az ószöv. 
tudományban; szigorúan tudományos, 
szabadelvű szellemben tárgyalta azt.

Számtalan kisebb-nagyobb műve kö
zül a legnevezetesebbek : „Kritische 
Grammatik dér hebráischen Sprache* 
(1827.; azV. kiadástól eczimmel:„ Aus- 
führliches Lehrbuch dér hebráischen 
Sprachew (VIII.kiad. 1870.), „Gesch. 
des Volks Israelu (III. kiad. 7 k. 
1864— 68.), „Die Dichter des Altén 
Bundes“ (3 k. II. és III. kiad. 1866— 
1867.), „DiePropheten des alténBun- 
desw (II. kiad. 3 k. 1867.— 68.), „Die 
drei ersten Evangelien" (II. kiad. 
1871— 72.), „Die Lehre dér Bibéi 
vonGott oder Theologie des Altén und 
Neuen Bundes“ (3 k. 1871— 75.).

Exarcha, az ephesusi, caesa- 
reai és herakleai metropoliták czime, 
akik miként a patriarchák, több más 
metropolita felett gyakoroltak tör
vénykezést, még pedig úgy látszik, 
már a nicaeai zsinat idejétől. Ám 
önállóságuktól már a 4. század má
sodik felében és az 5. században 
megfosztották őket a konstantiná
polyi patriarchák. A 451. évi chal- 
cedoni zsinat nagyban korlátozá jog
körüket. A keleti egyház az e. czimet 
a patriarcha és metropolita szó he
lyett is használta.

Exaudi (hallgass meg) a hús- 
vét utáni hatodik vasárnap neve, ami
kor a 27. zsolt. 7. verse után készí
tett éneket szokták énekelni. T.

Exclusiva, 1. Pápaválasztás. 
Excommuilicatio, 1. Egy

házi átok.
Exegesis (görög =  magya

rázat, fejtegetés) főleg a szentirásé, 
egy jelentésű a latin „ interpretálóM- 
val, azért exegetálni =  írást magya
rázni. Mivel ezen ige alatt a görög 
azon felvilágosításokat szokta érteni, 
amelyeket a papok és jósok, sőt ma
gok az istenek közölnek az embe
rekkel, ily értelemben használja va
lószínűleg a Ján. I. 18. is : „az Egy
szülött nekünk exegetált.“ Ezen exe- 
getálás tárgyait a görögöknél főleg
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vallásos dolgok képezték, míg az írá
sok értelmezését „hermeneia“-nak 
nevezték. Exegetáknak nemcsak azok 
hivattak, akik a tudvágyóknak meg
mutogatták egyes városok vagy tem
plomok nevezetességeit, hanem azok 
is, akik álmokat, mysteriumokat, égi 
jeleket, jóslatokat, áldozatok jelen
téseit magyarázgatták. Szent szavak 
magyarázására először Papias hasz
nálta e kifejezést, egy iratát czi- 
mezvén így. Amint azonban később 
az Úr száj hagy omány-őrzötte sza
vainak helyére az írásba foglaltak 
léptek, akkor az exegeták foglalko
zása csakhamar szintén főkép az u.
n. szentirásra vonatkozott. Innen 
exegeta =  tudós irásmagyarázó, 
exegetika =  irásmagyarázási tudo
mány, exegetikai =  irásmagyará- 
záshoz tartozó. Az exegesisről mint 
tudományról 1. Hermeneutika. Rácz

Exegetikai gyűjtemények
(lat. Epitomae, Glossae, Postillae, Ca- 
tenae), nevezetes exegeták bibliama
gyarázatainak gyűjteményei. Nyu
gaton már a 7. század óta a biblia 
megértését rég eltűnt csodaadomány
nak tekintették, sőt az exegetikailag 
termékenyebb keleten is Photius volt 
az utolsó önálló exegeta, míg már az 5. 
század óta az egyházi atyák exegeti
kai műveinek azon lánczszerűen egy
más mellé csoportosított kivonatai 
merülnek fel, amelyekre azután a 
későbbi byzáncziak magyarázási tu
dománya szorítkozott (Catenae vagy 
Seirai). A legrégibb gyűjtemények 
egyike tévesen a Caesareai Euse- 
bius neve alatt jött forgalomba, 
melyet már 520 körül gázai Proko- 
pius használt s ettől keltezik szokás 
szerint ezt az irodalmi fajt. A puszta 
compilatorokon felülemelkednek a 
Trikkai Oekumenius, Theophylaktus 
és Euthymius Zigadenus. Ezeknek 
magyarázatai különösen azért érté
kesek, mivel régi elfeledett atyák

nak nehány magyarázatát megőriz
ték. Sokkal kevesebb itészetet gyako
rolnak a nyugati gyűjtők, akik rend
szerint szintén a latin atyákra tá
maszkodnak. Ily compilatorok : Beda 
Venerabilis, Alkuin, Rabanus Mau- 
rus, Haymo, Warnefried Pál. Nem 
sokkal később az írásmagyarázatnak 
még alantasabb formáját művelték, 
amennyiben régi értelmezéseknek 
önkényes gyűjteményét a lapszélre 
vagy a szöveg sorai közé írták. Glos- 
sák, mint a Walafried Strabo Glossa 
ordinariája igen régen voltak forga
lomba az egyházban. Barhebraeus 
Gergelytől (1226.— 86.) egy nagy syr 
magyarázati mű maradt fenn „ The
saurusM vagy „Horreum mysterio- 
rum “ ez. alatt. Újabban nemcsak tu
dósok adtak ki régibb Catenákat. és 
Glossákat, mint Possinus (Mátéhoz
1646., Márkhoz 1673.), Corderius 
(Lukácshoz 1628, Jánoshoz 1630, 
Mátéhoz 1647.), Matthái (Márkhoz 
1 775.; a katli. levelekhez 1 782.), Mai 
Angelo (Scriptorum veterum nova col- 
lectio 9 k.), Cramer (Catenae graeco- 
rum patrum in N. T. 1840— 44. 8 k.), 
hanem a reformáczió századából és 
későbbről válogatott exegetikai mű
veknek terjedelmes gyűjteményeit is 
kiadták, melyek között leghíresebbek 
és legbecsesebbek : Pearsontól (1 660 
9 k.), valamint Gürtlertől (1697— 
1701.) a „Critici sacri“, Pólus Má
tyástól „Synopsis criticoruin aliorum- 
que scriptorum sive interpretum et 
commentatorum“ (1669— 1697, 5 k., 
legjobban kiadtaLeusden 1681— 86). 
Amaz a katli. és ref. exegeták magya
rázatait tartalmazza, emez összefüggő 
commentárban számos exegetának 
(még lutheránusnak is) magyarázatait 
közli. Megemlítendő még Starke Kris
tóftól a „Synopsis bibliothecae exege- 
ticae“, a legalaposabb és leginkább 
használható magyarázatok rövid ki
vonata (ószöv. 1741. s köv. 6 k.,
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ujszöv. 1 733— 37; V. kiad. 1865—68. 
3 k.) és az u. n. angol Bibelwerk, me
lyet franczia és holland források szem 
előtt tartásával számos jegyzettel lá
tott el (1742. s köv.) Teller Romanus, 
Brucker és Dietelmayer (1749— 70. 
19 k.) ,Rácz

Exeilltio (lat.), valamely sze
mélynek vagy intézménynek az ille
tékes egyh. felsőség alól való felsza
badítása s másiknak, különösen még 
felsőbbnek való alárendelése. Leg
inkább egyes kolostorok, valamint 
egész rendek részesültek ebben a ki
váltságban, melyeknek főnökei (apát, 
praelatus) aztán bizonyos püspöki jo
gokkal is rendelkeztek a magok kö
rében. A középkorban nagyon elsza
porodtak, de a tridenti zsinat az 
„exemti* nagy részét visszahelyezte 
a püspöki hatalom alá. Magyaror
szágon a pannonhalmi főapát a leg
több joggal felruházott exemtus.

Exeratium, 1. Lelki gya
korlat.

Exinailitio (lat.), a christo- 
logiában az isteni tulajdonságok meg
szűnése (L. Kenotikusok).

Exillissio, a prot. egyház
ban a lelkészjelölteknek az esperes 
vagy püspök által a lelkészi func- 
tiók végzésére való felhatalmazása, 
kibocsátása.

Exodus, 1. Pentateuch. 
Exodus-gyiilekezetek azok,

amelyek abban a hitben, hogy a 
Krisztus visszajövetele a közel jö
vőben következik be, vagy Paleszti
nába akartak vándorolni, hogy részt- 
vegyenek az ezeréves ország (in
nen „Ezeréves gyülekezetek“ is) 
felállításában, vagy elhagyták ott
honukat, hogy az igaz keresztyének 
számára biztos mén helyet keresse
nek, ha majd bekövetkezik az Anti- 
krisztus nyomorgatási ideje. Azok 
közé az exodus-gyülekezetek közé, 
melyek a szent földön akarták be

várni az ezeréves ország eljöve
telét, tartozik 1. a g r u s i a i s e- 
p a r a t i s t á k  felekezete. Ezek a 
grusiai (georgiai) Kaukázuson túli 
tartománytól vették nevüket, hol e 
század elején württembergi kiván
dorlók telepedtek le, akik közül 
300-an az öregek s a profétanő 
Spohn Borbála (kit Bábele-nek hív
ták) ösztönzésére 1843. pénz s ke
nyér nélkül elindultak Palesztina 
felé, — a férfiak fehér öltönyben, 
a nők kék ruhában s azzal a biz
tos hittel eltelve, hogy az Isten 
útközben majd fiirjekkel s manná
val fogja őket táplálni, a Krisztus 
pedig a szent földön lakodalmi ru
hába öltözteti visszajövételekor. Az 
orosz kormány erőszakkal akadá
lyozta meg a Katalin-földről a ki
vándorlást, mire aztán a grusiaiak 
három tudakozódó csapatot küldtek 
Palesztinába, de ezek olyan kedve
zőtlen sziliekkel rajzolták le a szent 
földet s lakosait, hogy elment min
den kedvük a kivándorlástól. Ugyan
ilyen 2. az á m e n-g y ü 1 e k e z e t, 
melyet a cseh eredetű zsidó-keresz
tyén Pick Izrael alapított, ki törzs
rokonait atyáik földére akarta visz- 
szavezetni, ahol mint Isten igaz népe 
a mózesi törvényeket s körülmetél- 
kedést összekötik a keresztség s 
úrvacsorája ünnepélyével. „Ámen- 
gyülekezet “ nevet azért adott hívei
nek Pick, mert Krisztusban az ószö
vetség összes jóslatai „igenek“ és 
„ámenek“ lettek. 1859. elment Pick 
Palesztinába, hogy híveinek alkalmas 
helyet készítsen, de többé nem tért 
vissza. Ide tartozik 3. a n é m e t  te m- 
p I o m i g y ü l e k e z e t  is, melyet Hoff- 
mannKeresztély alapított. Azok közül 
az Exodus-egyházak közül, melyek 
elhagyják lakhelyüket, hogy a magok 
számára menhelyet keressenek az 
Antikrisztus idejére, megemlítendők 
a b a j o r  c h i 1 i a s t á k, akik Clö-
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tér lelkész beszédeire, amelyek sze
rint a Világ végének bekövetkezé
sekor az igaz keresztyéneknek déli 
Oroszországban lesz menedékhelyük 
s az Antikrisztus, egy napoleonida 
üldözése előtt ott császárt is fognak 
találni, 1878. kivándoroltak neliá- 
nyan, de pár hónap múlva telje
sen elhagyatott állapotban újra visz- 
szatértek Bajorországba. Clötert ez 
sem csüggesztette el, hanem a köv. 
évben maga gyűjtötte össze bajor 
s württeinbergi hiveiből az u. n. : 
„német kivonuló egyház“-at, melyet 
maga akart déli Oroszországba ve
zetni. 1880. Krím vidékén talált 
is menedékhelyet, csakhogy mikor 
visszatért, hivatalától felmentette az 
egyházi hatóság s a kivándorlás
ból semmi sem lett. V. ö. : Busch
M. : Wunderliehe Heilige (1879.). T.

ExorcisnillS, 1. Ördögűzés. 
Exorcisták, Ördögűzők. (L. 

Ördögűzés.)
Explanatio Leopoldina, 1.

Leopoldina explanatio.
Exsequiae a rómaiaknál a

temetési szertartás; a kath. egyház
ban a halottakért mondott misék, 
melyeket a halálozás utáni 3., 7., 9.,
30. vagy 40. napon, esetleg a halál 
évfordulóján szoktak tartani és pe
dig rendesen a meghaltnak illetékes 
templomában. T.

Exspectantiák, 1. Várandó
ságok.

Exsurge Domine, X. Leó
nak Luther ellen kiadott átokbullája 
neveztetik igy kezdő szavairól.

Extra ecclesiam nulla sa-
lus (lat. — „az egyházon kívül nincs 
iidv“), az „egyedül üdvözítőM róm. 
kath. egyház alaptétele.

Extravagansok, l. Corpus 
juris canonici.

E y le r t  Rulemann Frigyes, hí
res német egyh. szónok, szül. 1770. 
Hammban, hol később prédikátor lett.

Innen 1806. Potsdamba hivatott az 
udvar és várőrség lelkészéül. 1817. 
ev. püspök és a vallás- és közokta
tásügyi minisztérium tanácsosa lett. 
1844. nyugalomba lépett s 1852. halt 
meg. Nagy befolyása volt III. Fri
gyes Vilmosra, kinek fő tanácsadója 
volt a szerencsétlen agenda-vitában, 
úgyszintén az unió brutális keresz
tülvitelében. Művei közül legismer
tebb a III. Frigyes Vilmosról írott 
(3 k. 1842— 46.). Prédikácziós kö
tetei nagyon elterjedtek.

Ezékiás, Akliáz fia, duda kirá
lya 727— 698, valószínűbben 714— 
686, a papság kedvére való férfi. 
Minthogy az egyptomiak iránti hiú 
bizalmában az assyr királytól meg
tagadta az adót, Sanherib harczias 
népek élén vonult át országán s 
Jeruzsálemet megszállotta. Csak az 
assyr seregben kitört járvány men
tette meg a várost a bevételtől, a 
mint azt Ezsaiás meg is jósolta. A 
papi forrásművek őbenne a jáhve- 
tisztelet reformátorát magasztalják, 
mert a szabad természetben meg
tiltotta az istentiszteletet. Hálaéne
ket is adnak szájába a halálos ve
szedelemből megszabadulás alkal
mából s egy politikai nyilatkozatot, 
mely az I. Kir. XXL 29-hez hason
lóan a franczia „Aprés nous le dé- 
luge“ (nyomunkban az özönvíz !) ki
fejezéssel egyenlő értelmű (II. Kir.
XX. 19 ; Ézs. XXXIX. 8.). Rácz 

Ezékiel (héber: Jecheskel), 
zsidó próféta, Bűzi pap fia, Jeré- 
miásnak ifjabb kortársa, azon nemes 
születésűek közé tartozott, akiket 
Nebukadnézár Kr. e. 598. Jojákinki- 
rálylyal együtt számkivetésbe hur- 
czolt, hol Északi Mesopotamiában a 
Khaborász (Khébar) folyó mellett te
lepedett le s ott lépett fel mint pró
féta Jeruzsálem elpusztítása előtt 
hét évvel, 594-ben. Műve, melyet 
573. körül irt, 3 részre oszlik. Az
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I— XXIV. azon jóslatokat foglalja 
magában, melyek a zsidó népre vo
natkoznak és Jeruzsálem elpusztulása 
előtt mondattak ; a XXV— XXXII. 
jóslatai az Izráel iránt baráti ér
zelmű idegen népekre vonatkoznak ; 
a XXXIII—XLVin. a theokratiameg
újulásáról szól, Jeruzsálem pusztu
lása után. Ezékiel már sokkal in
kább iró, mint szónok, inkább tör
vényhozó, mint próféta, bármily 
sokra becsüli is a korábbi proféta- 
sággal ellentétben az igazi szívbéli 
megtérés nagy sürgetése mellett a 
lévitai templomszolgálatot stb. Át
menetet képez egyfelől a látomások 
iránti előszeretete által az Apoka- 
lvpsishez, másfelől Esdrás törvény
tiszteletéhez, akivel osztozik a tu
lajdonképi zsidóság megteremtése 
tisztében. V. ö. Smend (1880.), Kor- 
nill (1880.), róla szóló műveit és Pu- 
lcdnszky Béla tanulmányát (Kér. Mag
vető 1893.) Rácz

Ezeréves gyülekezetek, l.
Exodus-gyülekezetek.

Ezeréves ország, l. Chi-
liasmus.r

Ezsaiás (héber : Jesaja, Vulg. 
Isaiás), első az u. n. nagy próféták 
között, egy Ámócz nevű ember fia, 
Uzziás király halála évében kez
dette meg a prbfétálásts azt Jothám, 
Akliáz és E zékiá^  királyok alatt is 
folytatta 700. utánig. Komoly figyel
meztetésére különösen a gyönge és
istentelen Akliáz szolgáltatott alkal
mat. Midőn ennek utóda, Ezékiás

Faber (lat. =  Kovács) Jakab, 
voltaképen Jacques Lefévre d’ Es- 
taples (Stapulensis), 1450 kör. Es- 
taples-ben Amiens vidékén szül. s 
Párisban tanult, hol aztán a klassi- 
kus nyelvek tanára lett. Hogy nagy- 
tudományű humanista létére miként

é

alatt egy hatalmas párt az Assyriá- 
nak fizetendő adótól megszabadulás 
végett az Egytommal szövetkezést 
tanácsolta, a próféta hevesen, de 
hasztalan szónokolt e terv ellen és 
midőn később Babylon Ezékiást szö
vetségre szólította fel, É. ettől a 
rövidlátó politikától is vissza akarta 
tartani. A nevét viselő könyvből 
főleg a XIII— XIV., XXIV— XXVII., 
XXXIV—-XXXV., valamint a XL— 
LXVI. fejezetek egy későbbi korba 
tartoznak s többnyire egy más szerző
től valók, attól, aki a babyloni fog
ságban élt. A valódi jóslatok forma 
és tartalom szerint a héber irodalom 
virágkorának legkitűnőbb termékei 
közé tartoznak, s azon sajátos pró
fétai beszédmodorban vannak szer
kesztve, mely középen áll a próza 
és vers között, de inkább az utóbbi 
felé hajlik ; nyelvezetük komoly, erő
teljes, méltóságos, telve képekkel és 
gondolatokkal. De az u. n. babyloni 
Ézsaiást is (40— 66. fej.) könnyed 
és folyékony irály, az előadás drá
mai szemlélhetősége és az erkölcsi 
és vallásos világnézet magasztossága 
jellemzi. Legújabb fordítói és magya
rázói : Hitzig (1833, 2 k.), Ewald 
(II. kiad. 1867), Dclitzsch (III. kiad.
1879.). V. ö. Driver: Isajali, his 
life and times (1888); Józsa Zsig- 
inond: Babyloni Ezsaiás universa-«y
lismusa. (1888.) Rácz

Ezsau, a patriarcha-monda 
szerint Jákob ősapának testvére és 
az edomiták törzsatyja. Rácz

törekedett a kath. kegyesség köve
telményeinek megfelelni, mutatja 
1500. a nagy jubilaeumkor Rómába 
tett utazása. 1507— 1520. a Bri^on- 
net apát által neki kijelölt helyen, 
St.-Germain-des-Prés-ben élt, exe- 
getikai tanulmányokkal foglalkozva,
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melyeknek köréből több művet adott 
ki. Ezek közül „De Maria Magdaléna 
et triduo Christi disceptatio“(III. kiad. 
Í 5 19.) és „De tribus et uiiica Magda
léna disceptatio secundaa (1519.) czi- 
műek nagy vitába keverték, mivel a 
hagyományos kath. felfogással szem
ben azt állította bennök, hogy Mária 
Magdolna, Mária a Lázár testvére 
és a Luk. VII. 37— 50 említett bűnös 
nő nem egyazon személy. A vita 
vége az lett, hogy a Sorbonne 1521. 
kárhoztató Ítéletet mondott nézetére, 
de a parlament szándékba vett szi
gorú fellépésétől I. Ferencz meg
mentette. Ekkor ujra Brigonnet-nak, 
mint már meaux-i püspöknek a 
védszárnyai alá húzódott, ki 1523. 
fő vikáriusává tette. Itt ujra több
ször adta jelét irói munkásságának, 
a többi közt az újszövetség (1523.) 
és a zsoltárok (1525.) franczia for
dításával. Művei arra indították a 
senatust, hogy a Briponnet körül 
sereglő többi evangélikus érzelmű 
egyénnel együtt pörbe fogják, mire
F. Straszburgba menekült. Később 
I. Ferencz fiának Károlyinak a ne
velőjéül alkalmazta Blois-ban, ahol 
a bibliának még általa ki nem adott 
összes részeit is leforditá. A Sor
bonne újabb támadásaitól Xavarrai 
Margit oltalmazó meg, ki 1530. né- 
raci udvarába fogadta. Itt halt meg
1536. Művei mindannyian az In
dexbe kerültek, mit az okozott, hogy 
noha F. a kath. egyházból nem lé
pett volt ki, egész meggyőződésével 
csatlakozott a reformáczió tanaihoz. 
V. ö. Gráf róla szóló műveit, melyek
nek elseje 1842. önállóan, másodika 
1852. a „Zeitschrift für die historische 
Theologie“ hasábjain jelent meg.

Faber (Fabri) János, erede
tileg Heigerlin, heves ellenfele a 
reformácziónak, szül. 1478. Leut- 
kirchben. Tübingában és Freiburg- 
ban theologiát és jogot hallgatott s

a dominikánusok közé lépett; előbb 
lindaui, majd leutkirchi pap, később 
bázeli püspöki hivatalnok, 1516. kon- 
stanzi fő vikárius lett. Eleinte több 
jeles humanistával (Erasmus), refor
mátorral (Oecolampadius, Zwingli) ál
lott baráti viszonyban, sőt Zwinglit 
épen ő hívta fel, hogy a búcsuáruló 
Sámson ellen fellépjen. Mindazáltal 
Rómában való egy idei tartózkodása 
után 1522. és 1524. Luther ellen 
irt két művével már megváltoztatta 
irányát s 1523. mint a katholicismus 
képviselője vett részt a zürichi dis- 
putatión. Ez évben Ferdinándnak, a 
későbbi magyar királynak környe
zetébe jutott s a kath. pártnak a 
badeni disputatión 1526. is vezére 
volt. A császár megbízása folytán 
résztvett az ágostai hitvallás czáfo- 
latának szerkesztésében. 1530. bécsi 
püspök lett s mint ilyen minden igye
kezetét arra fordította, hogy a katho
licismus tekintélyét emelje és ural
mát a protestantismus elnyomásával 
megszilárdítsa. Még humanista korá
ból megőrizett bizonyos ellenszenvet 
a szerzetesek iránt, kikkel több ízben 
vitába keveredett, amelyek folyamán 
azok titkos lutheránusnak kiáltották 
ki. Hogy érdemetlenül, arról a többi 
közt a magyar Luther, Dévai Biró 
Mátyás is szomorúan tehetett bizony
ságot. F. mii. 1541. Badenben Bécs 
mellett. írói működésének számos 
terméke — csaknem mind polemikus 
irat — maradt fenn. Egybegyűjtve 
3 kötetben 1539— 41. jelentek meg, 
miután kisebb dolgozatait Cochlaeus 
már 1537. kiadta volt egy kötetben. 
V. ö. Kettner: De J. Fabri vita et 
scriptis (1737.);’Lammer : Die vortri- 
dentinisch-katholische Theologie des 
Refonnationszeitalters (1858.); Wie- 
demann : Gesch. dér Reformation und 
Gegenreformation im Lande unter 
dér Enns (II. k. 1880.)

Faber (Favre) Péter (Bol



3 8 2

V

0

dog), a jezsuitarend egyik alapítója, 
szül. 1506. Savoyában. Párisban ta
nult, hol együtt lakott Loyola Ig- 
náczczal, kivel 1534. egy rend ala
pítását határozták el s ez okból a 
pápa beleegyezésének kieszközlése 
végett 1537. Rómába menték. Mi
után azt 1540. meg is nyerték, a 
jezsuitarend terjesztése ezéljából F. 
Német-, Olasz-, Spanyolországban és 
Portugálliában működött. III. Pál, 
mint pápás theológust más jezsui
tákkal együtt őt is megbizá a tri
denti zsinaton való részvétellel, de 
mielőtt ott megjelenhetett volna, 
mh. 1546. Rómában. IX. Pius 1872. 
boldoggá avatta. V. ö. Gornély: Leben 
des sel. Petrus F. (1873.); Boero : 
Vita dél P. Pietro Fabro (1874.).

F a b e r  (Fabri) Tamás, ev. ta
nár, szül. Beszterczebányán. Tanult 
Bártfán, 1555. szept. 30.-tól pedig 
Wittenbergben. Még külföldre me
netele előtt 1554. részt vett ama 
hitvitában, mely egyfelől Lauterwald 
Mátyás, eperjesi lelkész, másfelől 
Radaschin (1. e.) és Stöckel (1. e.) 
közt amannak azon tétele felett folyt, 
hogy nem egyedül a hit üdvözít, ha
nem ez és a jócselekedetek együtt 
véve. Wittenbergből hazajőve, 1558. 
kántor és segédtanár, 1 560. igazgató 
lett Bártfán, honnan 1566. elején 
hasonló minőségben Selmeczre távo
zott, de 1567. végén ismét visszatért 
előbbi helyére. Mh. 1592.jan. 5. Mű
vei : 1. Examen thesium et regularum 
Zwinglianarum de coenaDoinini(Wag- 
ner Mártonnal és Sculteti' Szörény- 
nyel együtt) Bártfa, 1586. 2. Apolo- 
giaexaminisecclesiae etscholae Bart- 
phensis et jani etiamscholae Eperien- 
sis (ugyanazokkal együtt) U. o. 1590.
3. História Thuriana (kivonatosan 
közli Sculteti Szörény „V7i0(.iyrificcu 
ez. művében) U. o. 1599. Megírta 
Stöckel életrajzát is, de nem jelent 
meg. V. ö. Rdth György : Pi4cz Gás

pár és ellenfelei (Magyar Könyv
szemle 1893.).

Fábián Dániel, ref. lelkész, 
szül. 1810. jul. 8. Gyulafehérvárit. 
Xagyenyeden tanult, hol a lelkészi 
vizsgálatot 1832. tette le, mire kézdi- 
vásárhelyi tanító és segédlelkész, 
1835. jan. nagyenyedi második pap,
1842. székelyudvarhelyi theol. ta
nár, 1844. nov. kézdivásárhelyi pap 
lett, 1.848. országgyűlési képvise
lővé választatott. A szabadságharcz 
után menekült, de nemsokára vissza
tért s 1852-től várfogságot szenve
dett, miből csak 1856. tavaszán sza
badult ki. 1857. ápr. szilágycsehi 
lelkész lett s ott halt meg 1894. máj.
7. Szépirodalmi dolgozatokat ifjú ko
rában, politikaiakat a szabadságharcz 
folyamán sokat irt, azonban iro
dalmi munkássága kivált az egyházi 
téren volt jelentékeny. Egyházi la
pok számos czikkét közölték, me
lyeken kiviil köv. művei jelentek 
m eg : 1. Egyházi beszédek (I. f.) 
Nagyenyed, 1840. 2. Ünnepi, kö
zönséges, vasárnapi és alkalmi imák. 
Kolozsvár, 1869. 3. Népszerű egy
házi beszédek egy egész évre. Pest
1871. 4. Népszerű halotti beszédek 
(2 k.) Budapest 1877.— 78., to
vábbá amaz alkalmi beszédei, me
lyeket Xagyenyedre és Szilágycsehbe 
beköszöntésekor, I. Ferencz szüle
tésnapján (1835.), Kovásznai Kováts 
Lajos temetésén (1836.), a kézdivá
sárhelyi fiiskola felépítése érdekében 
(1845.), a dézsházi templom felavatá
sakor (1858.) és a szilágycsehi uj le
ányiskola megnyitásakor (1862.) tar
tott. Kéziratban is maradtak művei.

Fábián Mihály, ref. lelkész, 
szül. 1834. aug. 11. Nagyberényben 
(Somogyin.). Tanult Gyönkön, Kecs
keméten, honnan 1856. tavaszán 
akad. rektornak ment Kopácsra.
1859. pesti tanitókáplán, majd laskói 
segédlelkész, 1861. öszödi, 1872.
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harkányi, 1890. felsőireghi lelkész 
lett s mint ilyet a dunamelléki egy
házkerület tanácsbirájának választá. 
Az egyh. lapok és folyóiratok, főleg 
a Prot. Egyh. és Isk. Lap és a Sá
rospataki Füzetek számos dolgozatát 
közölték. Önállóan megjelent egyh. 
érdekű m unkái: 1. Halotti búcsúz
tatók (Másokkal együtt) Eszék, 1855. 
2. A szentföld (Plitt után) Pest,
1860. 3. Gusztáv Adolf életrajza. 
Pécs, 1874. 4. Az Isten országa 
(Prédikácziók Schweizer nyomán) U.
o. 1875. 5. Egyházi beszéd lelkész
felavatáskor. Debreczen, 1877.

Fábián, pápa (236.— 250.), 
valószínűleg mint laikus választa
tott meg, állítólag Róma egyes város
részeibe külön diakónusokat rendelt 
s mint a deciusi üldözés vértanúja 
halt meg. A szent Callistus coemete- 
riumában De Rossi fedezte föl Fábián 
sírkövét; emlékünnepe jan. 20. V. ö. 
Lipsms: Chronologie dér römischen 
Bischöfe (1869); Lángén: Geschichte 
dér römischen Kirche bis zum Pon- 
tifikate Leos I. (1881.). A.

Fabó András, ev. lelkész, a
m. tud. akadémia lev. tagja, szül. 
1810. márcz. 10. Losonczon, hol ta
nulását is kezdte. Pozsonyban ezt 
befejezvén, eleinte nevelősködött,
1833. pedig losonczi tanár, majd 
1835. agárdi lelkész lett. Egyh. 
tisztségeket sokáig viselt, igy péld. 
egyházkerületi jegyző és tanácsbiró 
is volt. Az akadémia 1864. válasz
totta tagjául. Mh. 1874. márcz. 18. 
A hazai történelemnek különösen 
egyháztörténeti téren buzgó mun
kása volt. Ilyen irányú kisebb-na- 
gyobb dolgozatait számos folyóirat
ban közölte. Önállóan megjelentek: 1. 
Szent történelem tankönyve (Kurtz 
után) Pest, 1859. 2. Vallásos elmél
kedések protestánsok számára. U. o.
1861. 3. Monumenta evangelicorum 
aug. conf. in Hungária historica 4 k.)

U. o. 1861.— 73. 4. Beytlie István 
életrajza. U. o. 1866. 5. Rajzok a ma
gyar protestantismus történelméből. 
(Többen Írták) 1 86 8. 6. A magyar- és 
erdélyországi mind a két vallású 
evangélikusok okmánytára (I. k.) 
Pest, 1869. 7. Vitnyédy István leve
lei (2 k.) U. o. 1871. 8. Az 1662-iki 
országgyűlés. U. o. 1873.

Fabrica ecclesiae, 1. Egy
házi javak.

Fabricius (Gönczi) György 1. 
Gönczi Kovács (Fabricius) György.

Fabricius János, ev. tanár, 
szül. 1635. Dobrán (Árvám.). Elő
ször a tübingai, 1664. jan. 21-től 
a wittenbergi s az 1667. nyári fél
évben a jénai egyetemet látogatta. 
Hazatérve Breznóbányán, majd Kas
sán kapott tanári állást. Itt nemso
kára viszályba keveredett a jezsui
tákkal, főleg Sámbárral és Debrő- 
divel, akik ellen több munkájával 
szállott síkra. Miután saját el ülj á- 
róival is összeütközésbe jutott, 1672. 
végre is elhagyta Kassát s Erdélybe 
vándorolt, hol 1673. ápr. 24. a 
nagyszebeni gimnáziumban alkal
maztatott tanárul. 1675. ápr. 15. 
igazgató lett, de már ez évi szept. 
22. mh. Nagytudományú, de heves 
természetű ember volt. Munkái : 1. 
De causis salvificae fidei. Tübinga; 
1663. 2. De ubietate üniversalium. 
Magdeburgi, 1665.3. Deunitate sen- 
sus literalis cujusque dicti Scrip- 
turae Sacrae, Lőcse, 1667. 4. Exa- 
men discursus P. Helovitii, U. o. 
1667. 5. Dissertatio apologetica, in 
quatheses . . . M. Sambar . . . exa- 
minantur . . . (U. o. 1669.). 6. De 
distinctionibus voluntatis divinae. U.
0. 1669. 7. Solidissimus coelestis 
veritatis malleus. Kassa, (1670., (II. 
kiad. Brassó 1674.) 8. Ádamas coe
lestis veritatis. Brassó, 1674.

Fabricius (Szikszai) Balázs,
1. Szikszai Fabricius Balázs.
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Fabricius (Tolnai) Tamás, 1. 
Tolnai Fabricius Tamás.

Fabriczy (Fabricius) András, 
ev. lelkész, szül. 1751. aug. 20. 
Pazdicson (Zemplénin.). Tanult szü
lőföldjén, Eperjesen és Sopronban. 
Az 1774— 75. tanévet a jénai egye
temen töltötte. Azután nyolcz évig 
nevelősködött, 1784. nagylomniczi,
1789. poprádi lelkész lett s mint 
ilyen 1810. al-, 1813. főesperessé 
választatott. E hivatalt 1825-ig vi
selte. Mh. 1830. jan. 23. Buzgó 
lelkész, kiváló szónok, jeles egyház
kormányzó volt. Nagy részt vett a 
Berzeviczy-féle „ Coordinatio “ kidol
gozásában. Ezen kívül a köv. mun
kákat irta: 1. Das Verlangen dér 
Frommen nach dem Hause des Herrn 
(Templomavatási beszéd). Leutscháu, 
1785. 2. Catechismus Dr. Martini 
Lutheri. U. o. 1795. 3. Gradus con- 
sangvinitatis et affinitatis. Cassoviae, 
1814. 4. Predigt bey dér Einwei- 
lning unserer neuen Kirclie gehalten. 
Lőcse, 1817. Verseket is irt; kéz
iratban szintén maradt műve. Ha
lotti beszédet Klein Sámuel tartott 
felette.

F a b r iti l lS  Károly ev. lelkész, 
a m. tud. akadémia lev. tagja, szül.
1826. őszén Segesvárit, ahol tanult 
is. 1847. őszén a lipcsei egyetemre 
ment, melyről 1849. eltávozván, liosz- 
szas utazások és kutatások után 1850. 
tavaszán érkezett hazájába. Ez év 
őszén segesvári tanár, 1855. őszén 
odavaló második, 1865. első segédlek- 
kész, 1868. szászapoldi pap lett. Az 
akadémia 1872. választotta tagjává. 
Több ízben volt országgyűlési képvi
selő, de kifogástalan hazafiassága 
miatt erdélyi hitsorsosai nem jó szem
mel nézték ebbeli működését, miért is 
1879. nov. lemondott lelkészi hivata
láról. Mh. egy 1880. decz. 11. történt 
véletlen szerencsétlenség következ
tében 1881. febr. 2. A történetírás te

rén kiváló buzgalommal és sikerrel 
munkálkodott. Egyháztörténelmi be
cses adatokat s tanulmányokat főleg 
az Archív des Vereins für siebenbür- 
gische Landeskunde (1853— 79.) kö
zölt tőle. Egyházi érdekű önálló mű
vei : 1. Die beachtenswerthe Mah- 
nung des Vereins dér Gustav-Adolf- 
Stiftung (Prédikáczió) Schássburg, 
1871. 2. Urkundenbuch zűr Gesch. 
des Kisdér Kapitels vor dér Reforma- 
tion. Hermannstadt, 1875. 3. Pemff- 
linger Márk szász gróf élete. Buda
pest, 1875. Kiváló becsű dolgozatai 
maradtak kéziratban is. V. ö. Kozma 
Ferencznek felette tartott akad. em
lékbeszédét (1883.)

Facultates (lat.), azok a fel
hatalmazások, melyekkel az egyház 
főbbjei, főleg a pápa bizonyos jogo
sultságokat az alájok rendelt papokra 
ruháznak át. A pápák a 13. század 
óta leginkább a kath. missionariu- 
soknak és rendfónököknek, a 16. 
óta a nunciusoknak is szoktak ilye
neket osztogatni. A 17. század óta a 
püspökök is kapnak, de mindig csak 
öt évre (f. quinquennales.) Ezek is 
átruházhatják a méltóságukkal össze
függő, úgyszintén a pápa által nekik 
átengedett fölszentelési és törvény
kezési jogaikat alsóbbakra.

Facundus, hermiane-i püspök 
az afrikai Bysazene tartományban, 
a „három czikk feletti vitábanw (1. e.) 
a legszilárdabb védője a Justinia- 
nus császártól (544.) elkárhoztatott 
három czikknek. 547. vége felé vagy 
548. elején irta F. erre vonatkozó 
művét „Pro defensione trium capitu- 
lorum.“ Mikor Vigilius pápa 548. 
helybenhagyta a három czikkre ki
mondott kárhoztatást, F. is azok közé 
tartozott, akik felmondották a pápá
nak az egyh. közösséget. E lépés
nek, mit valami Mocianus megtáma
dott, „Contra Mocianum scholasti- 
cum“ ez. munkájában kelt védel-
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mére, de már ekkor elmenekült a 
császár haragja elől. Rómától való 
szakadását „Epistola fidei catholicae 
in defensionem trium capitulorumtí 
ez. iratával is megpróbálta igazolni. 
Mh. a nélkül, hogy az egyházzal 
kibékült volna, kevéssel 571. után. 
V. ö. Dobroklonskji: F. műve „pro 
defensione trium capitulorum“ (oro
szul, 1880.)

Fagius Pál, Straszburg egyik 
reformátora, szül. 1 504. Brenz nyerte 
mega reformácziónak, melynek elveit 
1522.— 27. Straszburgban nehány 
reformátor társaságában teljesen el
sajátítván, 1527. Isnybe ment egy 
latin iskola vezetőjének. 1535. Strasz
burgban a héber nyelvtanára, 1537. 
isnyi, 1542. konstanczi lelkész, 1544. 
straszburgi pap és tanár lett, honnan 
1549. az interim befogadásakor Ang
liába költözött, mint a cambridgei 
egyetem tanára, hol mh. ez évi 
nov. 13. Mária királynő 1550. tete
meit a Buceréivel együtt kiásatta és 
megégettette. F. irodalmi működése 
az ószövetség terén mozgott s rész
ben azt a czélt munkálta, hogy a zsi
dókkal megismertesse a keresztyén- 
ség igazságait. V. ö. Geujer róla 
szóló művét (1877.).

F ak ultás (Theologiai) vala
mely egyetem tlieol. rendes és ma
gán tanárainak összessége; de szükebb 
értelemben csak a rendes tanárok 
alkotják. A kath. fakultások csak
nem mindenütt többé-kevésbbé az 
egyház fenhatósága s befolyása alatt 
állanak, különösen az osztrák egye
temeken, mint a czernowytzin, grá- 
czin, innsbruckin, krakkóin, lein- 
bergin, prágain és bécsin. Csak a 
németországi nyolez kath. fakultás 
(Bonn, Braunsberg, Boroszló, Frei- 
burg, München, Münster, Tiibinga, 
Würzburg) tartott meg itt-ott tudo
mányos szempontból némi viszony
lagos függetlenséget. Viszont a 17

(Jena, Kiél, Berlin,Königsberg, Halle, 
Boroszló, Erlangen, Giessen, Lipcse, 
Rostock, Bonn, Tiibinga, Marburg, 
Heidelberg, Göttinga, Straszburg, 
Greifswald) prot. fakultásnak se min- 
denike ment mindenkor az egyliázi 
befolyástól s nem egyszer megtörtént, 
hogy a tlieol. fakultások az egyház 
nyomása alatt állottak a tudomány 
érdekeivel szemben. Svájczban a bá
zeli, zürichi, berni, genfi, lausanne-i 
és neuchateli állami fakultások mel
lett a szabad egyháznak Genfben, 
Lausanne-ban és Neuchatelben van
nak tlieol. fakultásai. A franczia 
protestantismus a párisi és mon- 
taubani, az osztrák az egyetlen bé
csi, az orosz lutheranismus a dor- 
pati fakultással rendelkezik. Német- 
Alföldön a három állami egyete
men (Leiden, Utrecht, Groningen) 
van tlieol. fakultás, miután az ams- 
térdami a megszűnéshez közeleg. A 
magyar ref. egyháznak Sárospatakon, 
Debreczenben, Budapesten, Pápán és 
Nagyenyeden van tlieol. fakultása. 
A legutóbbi nemsokára megszűnik,
a kolozsvári felállítása folytán. A ma
gyar ev. egyház Pozsonyban, Eper
jesen és Sopronban, az unit. Ko
lozsvárit tart fakultást. A szász ev. 
egyháznak Nagyszebenben van fel
sőbb jellegű ilyen intézete.

Familiaresa p ü s p ö k ö k r e
nézve, akik a püspökök szolgála
tában és költségén élnek. Ha va
laki három évig ilyen viszonyban 
állott püspökével, ez jogosítva volt 
őt fölszentelni. F. a z á r  d á k r a 
nézve azok a szolgák és kézműve
sek, kik a nélkül, hogy a rend tag
jai volnának, a zárda kötelékébe 
tartoznak s ott ellátásban részesül
nek. Némely rendnek, mint p. o. a 
clugnyinak meg volt tiltva ilyene
ket fölvenni. F. a p á p á r a nézve 
azok a papok és világiak, akik vagy 
szolgálatában állanak vagy valami
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különleges tiszteletbeli állást tölte
nek be udvarában. Három osztályba 
tartoznak s egy csomó előjogot él
veznek.

Familisták, 1. Nicláes Henrik. 
Fanatismus, kétségenkivül e

latin szótól származik : fanum =  
szent hely, templom, s jelenti azon 
lelkiállapotot, melyben valaki meg
győződésének kizárólagos igazságától 
s egyedüli jogosultságától áthatva 
ezen meggyőződésnek mindenképen 
érvényt szerezni igyekszik. Fana- 
tismussal találkozhatunk az emberi 
lélek működésének minden terén, 
aminthogy a klassikus latin nyelv
ben fanatikus egyértelmű az en- 
thusiastával, azonban közelebbről 
mégis a vallás terén mutatkozó 
ilyen lelkiállapotot nevezik fanatis- 
musnak. Fanatizmusra különösen 
azok hajlandók, akiknek nem volt 
alkalmok más nézetekkel megismer
kedni s igy a különböző nézetek 
létjogosultságát elismerni, tehát a 
műveletlen tömeg s épen ebben áll 
a fanatismusnak veszélyes jellege. A.

Fára, a lelkész hivatalos mű
ködésének tere.

Faréi Vilmos, a franczia Sváj ez 
reformátora, Kálvin munkatársa, szül. 
1489. Gapban. Párisi tanulósko- 
dása idején Faber Jakab vezetése 
alatt az evangéliumi tanokhoz for
dult, noha annak ajánlatára Le 
Moine bibornok collegiumánál kapott 
állomást, melyet aztán 1521. mint 
Luther követője kénytelen volt el
hagyni. Ekkor Meauxba, 1523. Bá
zelbe ment, hol a köv. évben 13 
általa felállított tételről folytatott 
hitvitájában fényes győzelmet ara
tott. Ezután Mömpelgard (1525.), 
Aigle (1526.), Neuenburg (1530.) s 
általában az egész délnyugati Sváj ez 
volt reformátori működésének szín
helye. Geiifben először 1532. tett 
próbát s 1535. a tanács megbízta a

reformáczióval, melynek ottani mun
kásául a köv. évben az átutazó Kál
vint is megnyerte. Midőn 1 538. szi
gorúságuk kiutasításukat eredmé-w  « V___ /
nyezte, F. Neuenburgba vonult, hon
nan többször tett térítői utakat, még 
Francziaországbais. Mh. 1565. szept.
13. Ragyogó ékesszólása számos si
ker részesévé tette. Munkái közül 
kettő válik ki: „Le Sommaire" 
(1 524. újra kiadta Baum 1867.), az 
első franczianyelvű ev. dogmatika 
és „Du vrai usage de la croix de 
Jésus Clirist" (1540., uj kiad. 1865.). 
V. ö. Kirclihofer (2 k. 1831— 33.), 
Schmidt (1860.), Heyer (1872.), Go- 
cjuel (1873.) és Dufour (1885.) reá 
vonatkozó, részint német, részint 
franczia nyelvű munkáit.

Farizeusok (héber, tulajdon
képen : perusim =  a kiválók, po
gány dologgal vagy tisztátalansággal 
való minden érintkezéstől elkülöní
tettek, elvonultak), akik a syr val
láskényszernek a Makkabéusok által 
lett szerencsés legyőzése után arra 
törekedtek, hogy a szigorű zsidó 
életbe bármiféle külföldi elem beha
tolását s a hithagyásba visszatérést 
a szertartások szigorú megtartásá
val meggátolják. A farizeismus tehát 
nem egy iskola vagy párt az akkori 
zsidóságban, hanem azon hangulat
nak természetes eredménye, mely a 
népet a Hazmonéusok és Heródesek 
alatt mindinkább kizárólag uralta, 
így Jézus korában a zsidók nagy 
tömege, a polgárság magva, a nők, 
az ifjúság többé-kevésbbé farizeus 
érzelmű volt. A farizeismus a sad- 
duceusokkal ellentétben felkarolta a 
múltból átörökölt kegyes gyakorla
tokat a magok eredetiségében, az 
„igazságosság" fogalmával és azok
ból merev, a nép egész életét nyom- 
ról-nyomra, reggeltől estig, bölcső
től a koporsóig irányító szabályzatot 
teremtett, amelyhez mindig csak
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hozzátettek, de semmit el nem vet
tek belőle. Ellensúlyozták ezen fá
radságos törvényszolgálat kínját, me
lyet az irány fejei a tulajdonké
pen mintazsidók magok is magokra 
vettek s másokra raktak, a jövő 
életnek ragyogó kiszinezése, a mes
siási várakozások és a feltámadás re
ménye, amelyekkel a né]) képzele
tét felcsigázták. A mosakodásnak és 
tisztálkodásnak, adóknak és alamizs
náknak, imaóráknak és áldozatok
nak ezen, az egész életet járom alatt 
tartó czeremóniáiban látták nemcsak 
a makkabeusi vértanuk szellemének 
megőrzését, hanem úgy hitték, hogy 
az istenségtől is kierőszakolhatják 
velők a messiási Ígéretek teljesedé
sét. Ezen egész vallásforma kinövé
seit feltárják az evangéliumok elbe
szélései. V. ö. Wellhausen: Die Pha- 
risáer und Sadduzaer. (1874.) Rácz 

Farkas József, ref. theol. ta
nár, szül. 1833. márcz. *23. Gár
donyban (Feliérm.). Tanult Zámo- 
lyon, Budán, Kecskeméten, hol a 
theologiát is végezte. Az 1855— 56. 
tanévben u. o. theol. h. tanár, a kö
vetkezőben a bécsi, hallei és zürichi 
egyetem hallgatója volt. Hazatérvén, 
1857. kecskeméti theol. tanár, 1860. 
jan. a dunamelléki h. püspök tit
kára, ez év nyarán a pesti prot. 
theol. intézetnek helyettes, 1862. 
rendes tanára lett, mint ilyen az 
egyháztörténelmet adva elő. A du
namelléki egyházkerület 1863. al
jegyzőjének, 1893. tanácsbirájának 
választá. Czikkei a Prot. Egyh. és 
Isk. Lapban jelentek meg, melynek 
számos éven át főmunkatársa volt. 
Szerkesztője volt a „Keresztyén Csa
lád in ak  (1872— 73.) s a Prot. árva
házi képes naptárnak (1874— 90.). 
Önálló művei : 1. Egyháztörténelem 
(Hasé nyomán) Pest, 1865— 67. (2 k.)
2. Elbeszélések a magyar prot. egy
ház hitbajnokainak és vértanúinak

életéből (Fliedner nyomán). U. o.
1869. 3. Bibliai földrajz (németből) U. 
o. 1870. 4. Kálvin élete (Thelemann 
után) U. o. 1871. 5. Bibliai régiségek 
(németből) U. o. 1872. 6. A magyar- 
országi prot. egyház történelme a 
gimn.VIII. osztály számára. U.o.l 881. 

Farsang, 1. Húshagyó kedd. 
Farsangi játékok, 1. Hús

hagyó kedd.
Fatalisinus, az a vallásos, 

illetőleg babonás alapú determinis- 
mus, amely szerint egy sorsnak, 
vagy végzetnek (fatum) tekintett 
mindenhatóság, legyen az akár tisz
tán természettörvényi jellegű, minőt 
a stoicismus tanít, — akár szemé
lyes isten, aminő az iszlám felfo
gása szerinti, a világfolyását minden 
apró mozzanatáig s igy az ember 
sorsát is megmásíthatlanul s ellen- 
állhatlanul megállapította. T.

Faustus (Milevei), 1. Milevei 
Faustus.

Faustus (Regiumi), 1. Re- 
giumi Faustus.

F iiy  András, kiváló iró, szül. 
1 786. máj. 30. Kohányon (Zemplén.) 
Tanult Sárospatakon és Pozsonyban. 
Miután a jogot az előbbi helyen el
végezte, egyideig megyei tisztviselő 
volt, 1835. pedig követté választa
tott. Az akadémiának 1831. tiszte
leti tagja, a Kisfaludy-társaságnak 
1837. igazgatója lett. Neki köszön
hető a pesti hazai első takarék- 
pénztár megalapítása; általában Ma
gyarország megújhodásának egyik 
legkiválóbb munkása volt, ki „a 
haza mindenese“ elnevezésre méltán 
rászolgált. A társadalom reformálá
sává irányuló sikeres buzgalma mel
lett a prot. s közelebbről a ref. 
egyház beléletének ujjáalkotásában 
is első helyen vett részt. Tőle szá
mítható a szabadelvű theologia hatá
rozottabb fellépése hazánkban. Nagy 
buzgóságot fejtett ki a prot. unió
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az iskolázás fejlesztése ügyében. 
Mint tanácsbiró és a pesti ref. egy
ház gondnoka tevékeny részt vett 
az egyházigazgatásban is és siker
rel küzdött a hierarchikus törekvé
sek ellen, a lelkészi és világi elem 
paritása mellett s a pátens korában 
az autonómia sértetlen fentartása 
érdekében. Mh. 1864. jul. 26. Pes
ten. Egyházi irányú m űvei: „Javas
lat egy Pesten állítandó ref. főiskola 
tárgyában“ (Pest, 1840.) és „ Óra
mutatów (U. o. 1842.), mely kö
rül egész irodalom támadt. Számos 
czikke jelent meg ezen kívül a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban. V. ö. Badics
F., Findura I., Koltai V. és Erdélyi
P. irta életrajzain kivül Komáromi 
Lajos : F. A. mint paedagogus (1886.) 
és Rácz K álm án: F. A. mint pro
testáns (1893.) Rácz

Fazekas (Bogáti) Miklós, 1. 
Bogáti Fazekas Miklós.

Fazekas (Enyedi) János, 1. 
Enyedi Fazekas János.

Febronius, 1. Hontheim.
Fegyelem (Egyházi) 1. Egy

házi fegyelem.
Fegyvernek i L. Izsák, ref. 

tanár, Sárospatakon tanult, majd 
külföldre ment, hol 1581. okt. 25. 
a wittenbergi, 1585. ápr. 11. pedig 
a heidelbergi egyetemre iratkozott 
be. Más helyeken is járt, inig az
tán itthon sárospataki tanár lett. Itt 
halt meg 1589. decz. 7. Munkája : En- 
chiridii Locorum communium Theo- 
logicorum . . . Bázel 1586. (IX. 
kiad. u. o. 1628.). Üdvözlő verset 
irt Laskói Csókás Péterhez (Wit- 
tenberg, 1585.).

Fehér barát, a domokos- 
rendi szerzetes népies elnevezése 
régebben.

Fehér-komáromi ev. espe- 
resség, a dunántúli egyházkerület

ben, 1811. szervezkedett, de voltaké- 
pen mindjárt a türelmi rendelet után 
alakult. Szervezkedése óta egyházai
nak száma mindössze egygyel szapo
rodott s most 1 1 van, mintegy 9000 
lélekkel. Fehér-és Komárommegyére 
terjed.

Fehér pap, a prémontréiek 
népies elnevezése.

Fehérvári ref. egyházme
gye, a Vértesaljainak olykor hasz
nált neve. , / ✓

Feliér vasárnap, 1. Dominica. 
Fejedelemasszony, a női

szerzetek főnöke (apátnő, perjelnó 
stb. is), kinek legalább 40 évesnek 
s legalább nyolczéves apáczának 
kell lennie. Vagy életfogytig, vagy 
meghatározott időre a zárda tagjai 
választják.

Fejér György, theol. doktor, 
prépost-kanonok, szül. 1766. ápr. 23. 
Keszthelyen. 1783.-tól Pesten bölcsé
szetet, 1785.-tól Pozsonyban theolo- 
giát hallgatott. 1790. fölszenteltetett 
s 1799. plébános lett. 1808. a pesti 
egyetemen theol. tanárrá, 1818. győri 
tanulmányi főigazgatóvá, 1824. a 
pesti egyetemi könyvtár igazgató
jává, 1840. kanonokká neveztetett ki. 
Mint könyvtárigazgató, 1843. nyuga
lomba vonult s 1851. jul. 2. mh. 
Pesten. Bámulatos termékenységi! 
írói működése főleg a történelem és 
theologia terén jelentékeny. Ez utób
bin nevezetesebb m űvei: Institutio- 
nes theologiae (7 k.) Buda, 1811. 
(III. bőv. kiad. Bécs, 1819-—20.); 
Szentek élete, Buda, 1813.; Reli- 
gionis et ecclesiae christianae apud 
hungaros initia. U. o. 1846. (II. kiad. 
Pest, 1847.) Részt vett a korabeli 
fontosabb vallási vitákban, igy péld. 
a vegyes házasságok felettiben is. 
Életrajza az Uj Magyar Múzeum III. 
évfolyamában.

Fejes István, ref. lelkész, szül. 
1838. jan. 22. Legényén (Zemplén).

I
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Eleinte Ladmóczon, 1847-től pedig 
Sárospatakon tanult. A theol. tanfo
lyamot 1857. félbeszakítva, Fehér- 
gyarmatra ment rektornak. Innen két 
év múltával Pestre ment, hol bevé
gezte a theologiát. Csakhamar azután,
1860. ápr. Hódmezé vásárhely tt fog
lalt el tanári állást. 1865. okt. sátor
aljaújhelyi lelkész lett s azóta ott 
működik. Egyházi algondnoka a sá
rospataki főiskolának, tanácsbirája a 
tiszáninneni egyházkerületnek, el
nöke az egyetemes énekügyi bizott
ságnak, tagja a konventnek s részt 
vett úgy a debreczeni, mint a buda
pesti zsinaton, melyeken, főleg az 
utóbbin egyik legéberebb vezére volt 
az autonomikus és presbyteri párt
nak. A Prot. Egylet kecskeméti köz
gyűlése (1876.) és a debreczeni zsi
nat megnyitása (1881.) alkalmával 
nagyhatású prédikácziókat tartott. 
Költői működése is figyelemre méltó, 
de egyházi művei jelentékenyebbek. 
Ezek következők : 1. Egyházi beszé
dek (2 k.) Sátoraljaújhely, 1874—
1876. 2. Temetési beszédek. U. o. 
1876. 3. A sátoraljaújhelyi ev. ref. 
egyház története. U. o. 1889. 4. A 
magyarországi ref. egyház énekes- 
könyve megújításának programmja. 
Sárospatak, 1890. 5. Egyházpolitika 
prot. szempontból. U. o. 1892. 6. 
A prot. egyház feladata. Budapest, 
1894. Ezenkiviil számos czikke je 
lent meg az egyh. lapokban, kivált 
a Sárospataki Lapokban, úgyszintén 
egy füzet egyh. éneke az általa szer
kesztett „Előmunkálatok “ közt.

Fejes János, törvényszéki ül
nök, ev. esperességi felügyelő, szül. 
1 764. jul. 2. Toporczon (Gömör). Ta
nult Osgyánban, Késmárkon, Po
zsonyban, Bécsbep, honnan hazajőve 
szülőmegyéjének aljegyzője lett. Ál
lásáról 1 795. lemondván, a .göttingai 
egyetemre ment, melyről egy év 
múlva tért vissza. Törvényszéki ül

nök lett, 1803. pedig a kishonti es- 
peresség felügyelőjévé választatott s 
mint ilyen egy szűkebbkörű, de buz
gón munkálkodó irodalmi társaságot 
s ennek számára egy esperességi 
könyvtárt alapított. Mh. 1826. márcz. 
16. Nagy munkásságot fejtett ki iro
dalmi téren s ebbeli működésének 
eredményei a köv. egyh. érdekű mű
vei is : 1. Ueber das Verháltniss dér 
Evangelischen Gemeinden zu ihren 
Religionslehrern. Pest, 1803. (II. 
kiad. u. o. 1804.) 2. Ueber die Be- 
fugniss des Staats die Religionslehrer 
fiir die Moralitát des Volks verant- 
wortlich zu maciién. U. o. 1809. 3. 
Mely kellemetes légyen Magyaror
szág azon boldogító javak haszná
lásában, melyeket a protestantismus 
a maga követőinek készített. Lőcse, 
1817. 4. Aecht weibliche Theilnahme 
an mánnlichen Unternehmungen. U. 
o. 1817. 5. De meritis, quae bibliothe- 
cae in reformationem contulerunt. U. 
o. 1H18. és több gyászeset alkalmá
val irt munkája.

Fekete barát, abenczés szer
zetes népies neve.

Fekete hét, a fekete vasár
nap és virágvasárnap közti.

Fekete (Szenczi) István, 1. 
Szenczi Fekete István.

Fekete vasárnap, a virág
vasárnapot megelőző.

Felavatás, 1. Avatás.
Felebbezés, 1. Fölebbezés.
Felébredés, a dogmatikában 

a megtérés kezdete, mint isteni köz
reműködés eredménye, amennyiben 
a meg nem tért ember állapota, mely 
kizárja az istenit és lelkit, hasonló 
az álomhoz (Eph. V. 14.). Az egy
háztörténet szintén mutat fel feléb
redés! korszakokat, melyek többnyire 
a kér. élet elfásultsága és elfajulása 
után erélyes és kitartó személyi
ségek fellépésével kezdődnek, mint 
például a reformáczió idejében Lut-
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her, később Németországban Spéner, 
Angliában Wesley működésével. U- 
jabban Észak-Amerikában, de bete
ges módon szintén megnyílt a f. 
korszaka. A.

Félegyházi Tamás, ref. lel
kész. szül. Debreczenben; tanult
u. o. 1557.— 61., majd Krakkóban 
(1561.), Boroszlóban (1562.), Odera- 
Frankfurtban (1563.) és Wittenberg- 
ben (1564. jan. 18-tól). Hazatérvén
1567. Mezőtúron volt tanár, innen
1568. hasonló minőségben Debre- 
czenbe ment, hol 1573. lelkészszé, 
azután esperessé választatott. Mh.
1586. jan. 16. Nagytudományu theo- 
logus volt. Művei: 1. Az keresztyéni 
igaz hitnek részeiről való tanítás. 
Debreczen, 1579. (V. kiad. u. o. 
1601.) 2. Catechesis . . . U. o. 1583. 
(III. kiad. u. o. 1601.). 3. Az mi 
urunk 'Jézus Krisztusnak ujtesta- 
mentoma. (Az eredetiből ford.) U.
0. 1586. (Halála folytán Gönczi 
György adta ki, aki a Judás levelé
nek fordításával pótolta hátrahagyott 
kéziratát.)

Felekezet, az egyes külön
böző vallásközönségek, vagyis egy
házak egymással szemben.

Felekezetenkiviili (Konfes- 
sionslos), aki valamely egyház kebe
léből kilépve, a többiek közül egyikbe 
sem lép be s igy mindenik feleke- 
zeten kivül áll.

Felekezetiesség, a felekezeti
érdekeknek és tanoknak más fele- 
kezetekkel szemben való előtérbe 
tolása illetéktelen alkalmakkor.

Felekezeti iskola, valamely
egyház által a saját szellemének 
terjesztése érdekében fentartott tan
intézet.

Felesleges j ócselekedetek,
1. Opera supererogationis.

Felicissimus, karthagói dia
kónus, ki Cyprianus ellenében ennek 
az üldözések idejében elpáholtakkal
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szemben tanúsított szigora miatt pár
tot szervezett, mely makacsul harczolt 
az ellenpüspök, Fortunatus mellett 
még kiátkoztatásuk után is.

Felicitas (Szent), karthagói 
megtért rabszolganő, kit felségsér
tés ürügye alatt 202. vagy 203. Per- 
petuával együtt végeztek ki. Emlék
napja jan. 11. V. ö. F  illír er: Ein 
Beitrag zűr F. Frage (1890); Harris 
és Gifford: The acts of the martyr- 
dom of Perpetua and F. (1890.) 

Félix, 1. Bódog.
F élix  Minucius, 1. Minucius

Félix.
Félként.Miként a f ü s tö lé s ,  

a testnek a nap tikkasztó heve által 
okozott gyorsabb és erősebb kipárol
gásában találja alapját a kenés is. A 
keleti vallások többféle tisztító sze
rei közt illatos olajok használata 
szintén előfordul, mint ami meg
akadályozza az elernyesztő izzadást. 
Szerepet játszik a megkenés aztán 
ez alapon úgy is, mint az alkalmassá 
tétel symbolikus cselekménye és va-

kenettek föl azok a személyek és 
tárgyak, amelyek a szent szolgálatra 
választattak ki. Az a körülmény, hogy 
az ószövetségi korban a papokon 
kivül a királyok, mint „Isten fiai* 
szintén fölkeltettek, a messiás ( =  
felkent), név és fogalom előállására 
adott alkalmat.

Felm agasztalás, 1. Christo-
logia.

Felmentés, 1. Dispensatio. 
Feloldozás, 1. Gyónás. 
Feloldozás, (Egyetemes), 1. 

Egyetemes feloldozás.
Felségjogok, 1. Jura circa

sacra.
Felsőbányái István, 1. Bá-

nyai István.#/
Felsöbaranyai ref. egyház

kerület, 1. Baranyai ref. egyházke
rület.
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Felsőbaranyai ref. egyház
megye, a dunamelléki egyházkerü
letben, előbb a baranyai egyházke
rületnek képezte kiegészítő részét s 
ekkor pécsi vagy orniánysági néven 
is említtetett. 1712. óta tartozik je 
lenlegi kerületéhez s most létező 65 
anyaegyházában, melyek a Somogy
bán levő drávafoki kivételével mind 
Baranyamegyében feküsznek, össze- 

. sen mintegy 30,000 ref. lélek van.
Felsöborsodi ref. egyház

megye, a tiszáninneni egyházkerü
letben, 1799. alakult a borsodgömör- 
kishonti egyházmegyének többfelé 
osztása folytán. Magában foglalja a 
Borsodmegye északi részén fekvő 
ref. egyházakat, vagyis 49 anya- s 
30 leány-egyházat, mintegy 25,000 
lakossal. Legtekintélyesebb egyháza 
a sajószentpéteri.

Felsödunamelléki magyar 
ev. egyházak kerülete. Az 1610.
évi zsolnai zsinat a Nyitra-, Bars- 
és Pozsonymegyék területén levő 
egyházkerület magyarajka egyházai 
számára Kürtlii István szeredi lel
kész személyében külön „inspectortu 
vagyis superintendens-helyettest ren
delt. Minthogy pedig ez egyházak 
arra hivatkoztak, hogy nekik ré
gebben is külön superintendenseik 
voltak, T húr zó György nádor 1613. 
megengedte nekik, hogy újra vá
laszthassanak ilyet. Az eként önálló 
kerületté fejlődött egyházaknak püs
pökei voltak : Pál házi Göncz Miklós, 
hegyfalvi, majd lévai (1613— 19.), 
Brunszwik Tóbiás, galgóczi (1620— 
1630.) és Sárossy Bálint, szenczi 
lelkész (1660. körül).

Felsödunamelléki prot. egy
házkerület, a még egészen szét 
nem vált magyar protestantismus 
idejében létezett s a 17. század 
elején alakult át egyházainak nagy 
többsége külön ref. kerületté. Va
lamivel később a lutli. egyházak

b

szinténszervezkedtek. Püspökök vol
tak : Bornemisza Péter (1585-ig) és 
Sibolthi Demeter (1585— 89.).

Felsödunamelléki ref.egy
házkerület, 1. Samarjai ref. egy
házkerület.

Felsöfejéri unit. egyház
kör, az unit. egyházaknak mindjárt 
kezdetben történt első beosztása óta 
létezik. Idő folytán néhány egyháza 
elenyészvén, ma 5 anyaegyházból 
áll, melyek Nagyktiküllő-megye te
rületén feküsznek s mintegy 3000 
lelket számlálnak.

Felsömagyarországi czik-
kek, a 16. század második felében 
készíttettek a tiszáninneni kerület szá
mára. Legrégibb fenniaradt kiadása 
1595.-ből való. Az 55 czikkből álló 
törvénykönyv az egyházigazgatás és 
egyh. élet számos mozzanatára ki- 
terjeszkedik s az egyh. fegyelemről 
is részletesen intézkedik. Közölte

r

K iss Áron „A 16. századbeli magyar 
ref. zsinatok végzései “ (1882.) közt.

Felsöpoprádi ev. esperes-
ség, a rózsahegyi zsinatig létezett 
s Liptó- és Szepesmegyékre ter
jedt ki.

Felsöszabolcsi ref. egy
házmegye, a tiszántúli kerület
ben, jelenlegi nevét és alakját az 
1821.— 22. évi generális konventen 
nyerte, mely jóformán az addigi 
szabolcsi egyházmegyéből alakította. 
Ekkor 89 anyaegyháza volt, melyek
nek száma azóta 3-mal apadt. Mind
annyian Szabolcsmegye területén 
vannak s a ref. lelkek száma körül
belül 72,000. Nevezetesebb egyhá
zai : Nagykálló, Nyíregyháza, Nyír
bátor.

Felsözempléni ref. egy
házmegye, a tiszáninneni kerü
letben, 1850. alakult, midőn az 1799. 
szervezett ung-felsőzempléni egyház
megye a maga alkatrészeire külön
vált. Jelenleg 29 anyaegyháza van,
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melyekhez egy csomó leány- és 
fiók-egyház tartozik.Mindezek Zemp- 
lénmegyében fekiisznek s 13,000 
ref. lélek van bennök. Legneveze
tesebb s legtekintélyesebb egyház 
a sátoraljaújhelyi (1. e.);

Felszentelés, 1. Áldás, Con-
secratio, Papszentelés.

Felszentelt püspök, l. Püs
pök, Czimzetes püspök.

Feltámadás, (lat. resurrectio 
mortuorum), a halálban megsemmi
sült testnek egykor újból való hely
reállása s a lélekkel uj, halhatatlan 
életre való egyesülése. Ilyen feltá
madásról szóló tan nincs sem a nyu
gati pogányságnál, sem a régi zsidó 
vallásban, hanem igenis van a par- 
sismusban. És részint a parsismus 
befolyása, részint egy eljövendő sza
badító országában vetett hit követ
keztében fejlődött ki a későbbi zsi
dóság kebelében afeltámadásról szóló 
tan, amelynek első nyomait a pró
fétáknál (Ézs. XXVI. 10.; Ezék. 
XXXVII. 1.) találjuk fel és amelyet 
különösen a farizeusok ápoltak, kik 
a jövő életet csak úgy tudták el
képzelni, hogy az a testnek vissza
állítása, feltámadása lesz, mely a 
testet, a húst visszahelyezi régi ál
lapotába. A seolból (hades, alvilág, 
halottak országa) visszahívja uj életre 
a messiás a kegyeseket és egy to
vább fejtett eszme, valamint a Jel. 
XX. 5. 12. stb. versei alapján a mes
siási ország után egy második egye
temes feltámadás és Ítélet fog kö
vetkezni. A leganyagiasabb felfogást 
a mohamedanismus képviseli e te
kintetben. Egészen más és uj jelen
tőségű a feltámadás tana a keresz- 
tyénségben (v. ö. I. Kor. XV.), ahol 
ez az örökélet s Isten országa gon
dolatával van összekötve, miután a 
Krisztus föltámadása az alap s a 
jelkép. Es az újszövetségi tudósítá
sok nem pusztán a külső dolgok egyes

mozzanatait tárják elő Krisztus fel
támadását illetőleg (péld. hogyanok 
látták-e először, vagy P é te r; Jeru
zsálemben volt-e, vagy Galilaeában ; 
egy vagy két angyal volt-e ?), hanem 
előadják az egésznek természetét és 
módját, amint ez visszatükröződött 
az irók lelkében (s így találkozunk 
kérdésekkel, melyek azt vetik fö l: 
a feltámadás egyszerű folytatása-e 
a Jézus testi életének, vagy pedig • 
megdicsőiilt lét ? megtapasztalható 
valóság-e, vagy pillanatnyi tünemény 
magasabb létkörből ? szemmel lát
ható, vagy csak látományszerű lét?), 
minek következtében oly sok egy-, 
mástól eltérő nézet merült fel, hogy 
ebben az irányban a feltámadás az 
újszövetségi irók egész nézetvilá
gában a leghomályosabb. Azonban 
másrészről áll erre az, amit az I. Kor. 
XV. 11. mond s történeti szempont
ból semmi sincs bizonyosabb, mint 
az, hogy az apostolok s az őskeresz
tyének nemcsak hitték a Jézus feltá
madását, hanem apostoli munkálkodá
suk s az uj kér. gyülekezet is e hitnek 
szilárd alapjára volt fektetve. Ám a 
képek különbözősége, melyeket már 
az újszövetség rajzol a feltámadottak 
életéről, megfelel annak az eltérés
nek, mely a feltámadás hitéről a kor
társak öntudatában létezett. Ugyan
is a kér.tanforma a farizeus-zsidós 
irányhoz csatlakozik,amelylyel szem
ben Pál mennyei föltámadási testről 
beszél,amelylyel abban a viszonyban 
van a mostani, mint a vetőmag a fel
nőtt növénynyel. A kér. egyház tan- 
fejlődésében idővel három különböző 
alapirány merült fel, amelyekre ma 
is visszavezethetni mindazt a tlieol. 
s bölcsészeti kísérletet, melyek e tan 
lényegét közelebbről akarják meg
állapítani. Az egyik irány élén a 
gnostikusok állanak, kik elvetettek 
minden testi feltámadást s azt tar
tották, hogy egyedül a szellemi lét
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nem semmisül meg sohasem. Itt tellát 
a feltámadás összeesik az újjászüle
téssel, vagy a magasabb öntudatnak 
az emberben előállásával. Ezzel szem
ben állanak, akik elfogadják, hogy 
van a testnek valódi feltámadása s 
a feltámadási test azonos a mosta
nival, de ennek mégis valamivel ja 
vított alakja. Ezt az eredetileg zsidó- 
ker. felfogást Tertullianus, Jeromos 
és Ágoston átültették az egyháztanba 
s az apostoli hitforma, „testünk feltá
madása* kifejezésében jelképileg meg 
is van erősítve. A harmadik irány
megalapítója Origenes s az ujabb- 
kori theologusok között főképviselője 
Rothe. Ez azt tanítja, hogy a ható 
szellem soha sem nélkülözheti a testi 
szervezetet s a teljes személyiség 
újabb, szellemesített testiséget nyer 
vissza. E felfogás végeredményében 
korlátozása a feltámadásnak és a to
vább élésnek, főleg a szellemileg 
érett emberiséget illetőleg. Ez az u.
n. „feltételes halhatatlanság.* T.

Felügyelő, a magyarországi 
ev. egyházi testületek és kormányzó 
hatóságok ügyeinek világi részről 
való intézője és igy a püspökök, 
esperesek s néhol a lelkészek társa 
az elnöklésben. Némelyik fő- és kö
zépiskolánál szintén van s volt már 
a 17. században is. (L. Inspector.) 
Egyes egyházakra nézve ez időben a 
patronusok hasonlóképen felügyelők 
is voltak, de a felsőbb hatóságok
nál csak a Car'olina resolutio foly
tán rendszeresíttetett e hivatal. 

Felvilágosodás (Aufklárung,
Aufhellung), azon szellemi mozga
lom, melynek következtében Né
metországon a politika, jog, böl
csészet, theologia stb. terén az ed
digi tekintélyek uralma alól a lel
kek felszabadulták. A tekintély he
lyére „a közönséges józan ész* lép, 
s ennek világánál tekintik a múlt
ból nyert hit- és egyéb igazságokat.

r

Epén ezért „a felvilágosodás* rokon 
a „rationalismussal* s attól külön
bözése — minthogy mindkettő pa
rallel irányban halad — csak ne
hezen állapítható meg szabatosan. 
A legfontosabb eltérésnek tekint
hető a kettő közt az, hogy mig a 
„felvilágosodás* a kijelentés alap
ján áll s a bibliának egyes elbe
széléseit s mondásait erről az alap
ról igyekszik a 18. század gondol
kozásmódjával összhangzásba hozni: 
addig a rationnlismus a kijelentést 
szükségtelennek, sőt később lehetet
lennek tartja s a vallásos igazságok 
egyedüli forrásául és zsinórmérté
kéül a józan észt tartja. A felvilá
gosodás legfőbb képviselője Les- 
sing ; fő közlönye a „Neue deutsche 
Bibliothek* ; de e mellett terjesz
tették a felvilágosodást egyes tár
sulatok is, mint például az „illumi- 
nátusok rendje*, melynek tagjai 
közt papokat és magas állású tiszt
viselőket, herczegeket stb. találunk; 
továbbá a „Deutsche Union* s a 
„Gesellschaft dér Freunde dér Auf
klárung.* Ausztriában II. József, Po
roszországban pedig II. Frigyes volt 
a felvilágosodásnak védője és ter
jesztője. V. ö. Lecky: A felvilágo
sodás története (2 k. magyarra 
ford. Zsilinszky Mihály 1872.). A.

Felvinczi Sándor, ref. lel
kész, szül. 1642. körül Léczfalván. 
Tanult Felvinczen, Nagyenyeden, 
Nagyváradon, 1660-tól Debreczen- 
ben, majd Sárospatakon, hol 1665. 
szept. 9-től a köv. évi májusig 
senior volt. Ekkor Kassára ment is
kolaigazgatónak, innen pedig kül
földre, hol 1669. jul. 22. a leideni 
egyetemre iratkozott be. Volt a gro- 
ningeni egyetem hallgatója is s 
1670. tért vissza Kassára előbbi 
hivatalába. Három év múlva az ül
dözések beálltával elmenekült Kas
sáról s Dcbreczenbe húzódott, hon-



nan 1675. Zilahra ment lelkésznek. 
Itt mindjárt esperes lett, de már 
1679. debreczeni lelkész volt s 1684. 
jun. 20. itt is esperessé választa
tott. Mh. 1686. márcz 29. Művei:
1. Disputationum tlieol. Absurditates 
Papisticas . . .  exhibentium V partes. 
Leiden, 1669. 2. De ecclesia. U. o. 
1670. 3. A Jehova nevében a pes
tisről való rövid beszélgetés. Deb- 
reezen, 1679. 4. A jó Istennek ne
vében lelki diadalomról való oktatás. 
U. o. 1682. 5. Haeresiologia. U. o.
1683. 6. Igaz özvegy (Halotti be
széd özvegy Isaah Péterné Csapó 
Borbála felett). U. o. 1684. Gyász
verset irt Nógrádi Mátyás halála 
alkalmával 1681.; üdvözlő verset 
Czeglédi István „Sión váraw ez. és 
Martonfalvi György „Tanító és czá- 
foló tlieologia“ ez. művéhez. Kéz
iratban is maradtak művei. A Deb
reczeni Kalocsa János és Szőnyi 
Nagy István által temetésén tartott 
beszédek, valamint a halálakor irt 
gyászversek (Hedera poetica) még 
abban az évben megjelentek.

Félidőn (de Salignac de la 
Motte)Ferencz, cambrai-i érsek, szül. 
1651. a perigordi Fénelon-kastély- 
ban. A humanistikus tudományokat 
Cahorsban tanulta, a theol. tanfo
lyamot Párisban végezte. Itt is 
szenteltetett föl 1675. s u. o. lel
kész lett. A király 1686. Saintonge-ba 
és Aunis-ba küldte az odavaló hu
genották megtérítésére, mit ő a 
legnagyobb kegyetlenséggel iparko
dott végrehajtani. Ez utón szerzett 
sikerei, valamint hatásos szónoki 
előadása és „Traité de V education 
des fi lles“ (magyarra ford. Barkó- 
czy László 1882. „Nőnevelés* czim- 
mel) s „Traité du mmistere des 
pasteurs* ez. művei folytán már 
ismert névvel bírt, midőn 1689. 
Lajos, burgundi herczegnek, a XIV. 
Lajos unokájának nevelőjévé nevez

tetett ki. 1693. akadémiai tag, 
1695. cambrai-i érsek lett. Forduló 
pontot képezett életében Guyon 
(1. e.) asszonynak egy művével való 
védelmezése (1697.), miért Bossuet 
befolyására püspökségébe, könyve 
pedig elkárhoztatás végett Rómába 
küldetett. Miután időközben még 
„ Aventures de Télémaque “ (magyarra 
ford. Haller László 1755. s Zoltán 
József 1753; mindkettőé több ki
adást ért) ez. műve is megjelent s 
ez az udvarnál teljesen kegyvesz
tetté tette, XII. Incze egy brevéjé- 
ben (1699. márcz. 12.) a bevádolt 
könyvnek 23 tételét Ítélte el. Ettől 
fogva F. egészen püspöki hivatalá
nak élt, mig 1715. ján. 7. mh. Mű
veinek legteljesebb kiadása 1820— 
1830. jelent meg 34 kötetben Le
hel és Leclerc felügyelete alatt. Ma
gyarul az említetteken kiviil meg
jelent még : „Nagy emberek be
szélgetései az Eliziom mezején * 
Czinke Ferencz fordításában 1816. 
V. ö. Hnnnius (1873.) és Wunder- 
licli (1873.) életrajzi művét, továbbá 
De Broqlie „F. a Cambrai* (1884.) 
és Lételié „F. in Saintonge* (1885.) 
ez. munkáját.

Fentartások, 1. Reservatiók.
Fénykor, 1. Dicsfény.
Ferencz (Assisii), 1. Assisii 

Ferencz.
Ferencz (Borgia), 1. Borgia 

Ferencz.
Ferencz (Paulai), 1. Paulai 

Ferencz.
Ferencz (Xavér), 1. Xavér 

Ferencz. '
Ferencz József, unit. püspök, 

szül. 1835. aug. 10. Alparéten. Ta
nult a kolozsvári unit. főiskolában, • ^
1855.— 57. kolozsvári segédlelkész 
volt, 1857. külföldre ment, hol a 
göttingai és berlini egyetemen hall
gatott. 1 859. kolozsvári tanár, 1861. 
u. o. rendes lelkész lett. 1876. püs-



pökké választatott s azóta theol. 
tanár is. 1884.— 87. orsz. képviselő 
volt. Egyh. irányú czikkei többnyire 
a Prot. Egyh. és Isk. Lapban és főleg 
a Kér. Magvetőben jelentek meg, 
mely utóbbinak 1867.— 76. szer
kesztője is volt. Önállóan kiadott 
m űvei: 1. Unitárius káté. Kolozs
vár, 1864. (III. kiad. 1875.) 2. Uni
tárius kis tükör. U. o. 1875. (II. kiad. 
1881.; németül 1879.) 3. A vallás 
külformáinak befolyása a hitéletre. 
Kecskemét, 1876. 4. Egyházszer- 
tartási dolgozatok. Budapest, 1878. 
5. Vallásos dolgokról. Kolozsvár,
1890. — továbbá amaz egyh. be
szédei és imái, melyeket Széchenyi 
István és V. Ferdínánd emlékére, 
Kriza János és K. Nagy Elek teme
tésén, úgyszintén Budapesten a ref. 
(1869.), illetve ev. főgymn. nagy 
termében (1877.), valamint egyes 
zsinati és templomavatási ünnepé
lyeken tartott. Részt vett a Channing 
válogatott műveinek lefordításában.

Ferenczrendiek (franciská- 
nusok, ferenczesek, fratres minores 
stb.), az első s még most is legelter
jedtebb kolduló rend. Assisii Ferencz 
(1. e.) alapította. A rend eleinte csu
pán Közép-Olaszországra szorítko
zott s csak 1219. nyert tágasabb mű
ködési kört ama káptalani határozat
tal, hogy a tagok az evangéliumot 
prédikálni Német-, Angol-, Spanyol-, 
Franczia- és Magyarországba kül
dessenek s mindezen missziók élére 
egy-egy elüljáró állíttassék. Különö
sen nagy sikereket aratott a Speieri 
Caesarius vezetése alatt 1221. Né
metországba, úgyszintén az 1224. 
Angliába küldött misszió. Idővel 
mindkét országban állandó lakosok 
lettek e vándorprédikátorok s neki 
fogtak a theol. tudományok műve
lésének, ami pedig ellentétben ál
lott szabályzatuk szellemével. 1221. 
keletkezett a szent Ferencz 3. rendje,

melynek tagjai közönségesen tertia- 
riusoknak neveztettek. Ezek világiako
voltak s megmaradva családi és tár
sadalmi állásukban, alázatos és bűn
bánó életet folytattak s szigorú as- 
cesisben beteg- és szegényápolással 
foglalkoztak. Cortonai Illyés mint 
rendfőnök (1232— 39.) mind vilá
giasabb irányba terelte a -szerzetet. 
Vele szemben állottak Paduai Antal 
és Speieri Caesarius, kik a Ferencz- 
rendelte szigorúságot védték, s ki 
is vitték, hogy amazt a főkáptalan 
1239. letette. Noha a következő négy 
rendfőnök (1239.— 57.) többé-ke- 
vésbbé a szigorúbb szellemű [járt
hoz tartozott, még sem akadályoz
hatta meg, hogy IX. Gergely meg
engedje a rendtagoknak, hogy ha 
nem is személyesen, de helyettes 
utján pénzt fogadhassanak el, úgy
szintén azt sem, hogy IV. Incze fel
hatalmazza a rendtartományok pro- 
curatorait a barátok vagyonának ke
zelésére. Végre III. Miklós 1279. az 
„Exiit“ bullában elődei irányához 
híven kijelentette, hogy a ferencz- 
rendieknek a földi javak bírása ugyan 
nem engedtetik meg, de igenis meg 
azoknak haszonélvezete, ám a rend 
összes vagyona a római egyház tu
lajdona.

A f. közt mindinkább előtérbe 
lépett két irány: L a  „communitas or- 
dinis“, vagyis a rend nagy tömegé
nek hívei, kik a rendtartás szebbí
tésének voltak pártolói és 2. a spi
rituálisok, vagyis a szigorú fegyelem 
követelői, kik az alapító intézkedéseit 
a magok egészében fenn akarták tar
tani. Midőn Parinai János, a spiri
tuálisok határozott híve, a rendfő
nökségről 1257. lemondott, szent 
Bonaventurával az ellenpárt jutott 
uralomra. A spirituálisok közt külön
böző csoportok keletkeztek, melyek 
közt legjelentékenyebb a Provence 
spirituálisaié volt, kik Olivi Pétert



(1. e.) ismerték el vezérökiil. Az ő 
irányában haladt tovább Casalei Uber- 
tino (1. e.), Rómának épen oly nagy 
ellensége. Ok mindketten annak a 
joachimismusnak voltak a liivei, mely 
a Borgo San Donninoi Gerard „Intro- 
ductorius in Evangélium aeternum44 
ez. művében nyilatkozott meg (L. 
Örök evangélium.) Mig V. Kelemen 
1312. a Provence spirituálisainak 
pártját fogta, addigXXII. János 1317. 
átadta őket az inquisitiónak, mely 
1318. négyet máglyára Ítélt közülök. 
Egy rászoknék, amely Liberatus és 
Clarenoi (vagy Cordonai) Angelus 
körül csoportosult, V. Coelestinus 
1294. megengedte, hogy c o e 1 e s- 
t i n u s-r e m e t ó k  név alatt önálló, 
a Ferencz-rendtól különálló társulatot 
alakítsanak. Mivel a cómmunitas hívei 
üldözni kezdték őket, a köv. évben 
Trixonia szigetére, innen pedig Vili. 
Bonifácztól űzetve Thessaliába me
nekültek. Olaszországba visszatérve, 
V. Kelemennek pártfogásában része
sültek, de XXII. János már 1317. fel
oszlatta rendjüket. Ennek volt akiága
zása egy már előbb szervezkedett fe- 
renezrendi-társaság, a clareni fratres 
(1. e.). Ezekből váltak ki később a 
fraticelli-k (1. e.) is. Magoknak a cla- 
reninusoknak pedig egy része 1473. 
az observansokkal egyesült.

A Ferenczrend és a római curia 
közti viszály lángja akkor csapott 
legmagasabbra, midőn XXII. János 
emez és a Domokosrend közti egyik 
vitában az utóbbinak állott pártjára. 
A ferenezrendiek ugyanis azt állí
tották, hogy Krisztusnak és az apos
toloknak nem volt vagyonuk, míg a 
domokösrendiek ennek ellenkezőjét 
vitatták. A kérdés a pápa elé került, 
ki 1323. a ferenezrendiek vélemé
nyét eretnekségnek jelenté ki. A pá
pai döntés összefüggésben állott a 
Ferenczrend birtoklási jogával is s 
e miatt aztán ennek főnöke, Cesenai

Mihály (1. e.) több társával együtt 
harezra szállt a pápa ellen, kit végül 
1 338. haeretikusnak is nyilvánított. 
De rendjének nagy többsége e köz
ben, már 1329. a párisi főkáptalani 
gyűlésen alávetette magát XXII. Já
nosnak. A Cesenai Mihályhoz csat
lakozott spirituálisok és fraticelli-k 
közül sokan lettek az inquisitio s a 
máglya áldozatai, a nélkül, hogy a 
szigorűbb szabályzat híveinek az 
enyhítés elleni harcza teljesen meg
szűnt volna. Az újabb spirituálisok 
közé tartozott az observansok vagy 
família-barátok (ellentétben az egész 
cómmunitas híveivel) congregatiója, 
melvet 1334. Johannes de Vallibusi/
alapított, VI. Incze pedig állítólagos 
eretnek hajlamok miatt feloszlatott, 
de amely 1368. ismét újra szervez
kedett. Tagjai önmagokat zoccolanti 
(szandal-viselő) néven emlegették. 
Közéjük tartozott a 15. században 
Sienai Bernátés Kapisztrán János is.

Spanyol- és Francziaországban 
is alakultak ezalatt, bár mindenhol 
heves küzdelmek után, az eredeti 
szigorhoz visszatérő uj congregatiók, 
minek következtében akonstanzi zsi
nat 1415. kimondta, hogy a rend 
összes tagjai bekebeleztetnek a két 
nagy congregatióba, vagyis a con- 
ventualisok és observansok közé s 
azontúl semmi más kiágazásuk el nem 
fog tűretni. Conventualisok a mino
riták voltak, kik a szabályzatot eny
hített alakjában tartották meg; az 
observansokhoz az összes többi con
gregatiók tartoztak. A franczia obser- 
vansokat a nevezett zsinat egyúttal 
feljogosította, hogy magoknak külön
főnök-helvettest válaszszanak, ki csu-*/ *

pán annyiban állott a rendfőnök (gene
rális minister) hatósága alatt, hogy en
nek a részéről való megerősítése után 
kezdhette meg, különben teljesen ön
álló működését. V. Márton pápa 1430. 
megpróbálta, hogy megegyezést hoz-
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zon létre a két congregatio közt a 
Kapisztrán János által készített pon
tok alapján. De ezeket csak kevesen 
fogadták e l : az u. n. reformált con- 
ventualisok. 1446. az olaszországi 
observansok is külön főnök-helyet
test választottak. Nemsokára elter-í  ^
jedtek az observansok Német-, Len
gyel-, Magyar-, Skót- és Angolor
szágban is és mindenhol túlszár
nyalták tekintélyben és számban az 
ellenök küzdő minoritákat. A viszá
lyoknak véget vetendő, X. Leó erre 
czélzó intézkedéseket tett, melyek
nek aztán az lett eredménye, hogy 
az observansok valósággal elnyom
ták a minoritákat, kiknek néhol még 
vagyonát is a magok részére fog
lalták le. Minthogy az observansok 
száma ennek folytán hirtelen meg
szaporodott, nemsokára sajátszerű 
uj irányok fejlődtek ki köztök, me
lyek közűi említésre m éltók: a spa
nyol Molina István és Guzman Már
ton által Olaszországban 1 525. szer
vezett „reformati“, kik a 16. század 
vége felé Német-, Magyar- és Len
gyelországban is elterjedtek; a „re- 
collecti“ Spanyol- és Franciaország
ban ; a kapucinusok, kik 1619. szin
tén külön főnököt választottak stb.

Az egész rend legfőbb felügye
lője és képviselője még mindig 
egy bibornok (kardinális protector). 
Utána következik a generális mi- 
nister, a rendfőnök, kit a főkáptalan 
hat évre választ. A főkáptalanon 
kiviil a tartományi vagy nemzeti 
káptalanok is tartanak gyűlést, me
lyeknek elnöke a provinciális, ille
tőleg ott, ahol kevesebb kolostor 
van, mint amennyit együtt a tar
tomány czim megillethetne, a custos. 
Az egyes kolostorok főnöke gvár- 
dián. A Ferenczrend úgy a nép, 
mint a római curia részéről szám
talan kedvezményt és előjogot ví
vott ki. Ez felkölté a másik fő kol

duló-rend, a Domokos-rend irigysé
gét s ez okozta a két rendnek 
csaknem keletkezésük perczében kez
dődő viszálykodását. Leghosszabb 
ideig a thomisták (domokosrendiek) 
és a scotisták (ferenczrendiek) vitája 
tartott a Mária szeplőtelen foganta
tásáról és más dogmákról. A scho- 
lastika korában számos jeles tudóst 
számláit tagjai között: Halesi Sándor, 
Bonaventura, Duns Scotus, Bacon 
Roger, Lyra Miklós, Occam stb. Mur- 
ner Tamás, az ismert satyrikus is e 
rend tagja volt, amelyből továbbá öt 
pápa (V. Sándor, XIV. Kelemen, IV. 
Miklós, IV. Sixtus, V. Sixtus), mintegy 
80 bibornok, 30 patriarcha, 2500 ér
sek és püspök, úgyszintén több mint 
250 szent és boldog került ki. Spanyol- 
országi kolostoraiknak 1834. nagy 
része elpusztult, a poroszországiak 
1875. bezárattak s csak 1887. nyíl
tak meg ismét. Francziaország 1880. 
a rend összes tagjait kiutasította. 
A külmisszió terén önfeláldozó tevé
kenységet fejtettek ki, de a belmisz- 
szió terén főleg csak a babonák meg
gyökereztetésére törekedtek. V. ö. 
Wadding: Annales minorum seutrium 
ordinum, a S. Francisco institutorum. 
(II. kiad. 25 k. 1731— 1886.) ; Gau- 
dentius: Dér Protestantismus und die 
Franciskaner (I. k. II. kiad. 1882.) ; 
Panfilo da Magliano: Storia compen- 
diosa di S. Francesco e de’ Fran- 
cescani (2 k. 1874— 76.); Friess : 
Gesch. dér österreichischen Mino- 
ritenprovinz (1882.);Milller: Die An- 
fánge dér Minoritenordens und dér 
Bussbrüderschaften (1885.); León: 
L’auréole seraphique (4 k. 1883.); 
Fridrich Orbán : História provinciáé 
Hungáriáé ordinis Minorum st. Fran- 
cisci strict. observ. (Kassa, 1759.) 
Puh'zky Ferencz : Assisii sz. Ferencz 
és a ferenczesek, mint az újkor 
kezdeményezői (Budapesti Szemle
1886.); továbbá az Assisii Ferencz,
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Fraticelli, Kapucinusok, Recollecti, 
Tertiariusokcz. a. elősorolt irodalmat.

Feronczy József, ref. lelkész, 
theol. doktor, sziil. 1797. Rimaszom
batban. Tanult Sárospatakon; 1824- 
től pedig Miskolczon tanárkodott 
1826-ig, midőn külföldre ment s az 
utrecliti egyetem hallgatója lett. 1829. 
doktori oklevelet nyert s 1830. a sá
rospataki egyház lelkészül válasz
totta. Innen 1836. máj. a kassai lel
készségre távozott, ahol aztán ké
sőbb esperes lett. Mh. 1873. jul. 7. 
a Kassa melletti ránki fürdőben. 
Legjelentékenyebb műve önálló gon
dolkozásról tanúskodó doktori érteke
zése, melyet „De consilio et causis 
proditionis Judae“ tartott. Egyéb 
munkái azok az alkalmi beszédek, 
melyeket Sárospatakra való bekö
szöntésekor, Vékey Károly és Kóji 
Comáromi István halálakor s I. Fe- 
rencz király (németül is) és József 
nádor emlékére tartott.

Ferjencsik Sámuel, ev. lel
kész, theol. doktor, szül. 1 793. decz.
4. Zólyomban. Tanult Besztercze- 
bányán, Selineczen és Pozsonyban.
1816. okt. 4.-től a jénai egyetem 
hallgatója volt. 1818-tól Besztercze- 
hányán káplánkodott. 1820. szügyi,
1827. jolsvai lelkész lett s később 
esperessé választatott. Híres pomolo- 
gus és időjós volt. Mh. 1855. jul. 28.
p]gyh. érdekű ezikkei több német fo
lyóiratban láttak napvilágot. Önál
lóan megjelent a „Ideen für die 
künftige Gesetzgebung dér Protes- 
tanten in Ungarn“ (Wien, 1851.) ez. 
feltűnést okozó műve és ama néhány 
egyli. beszéde, melyeket egy jolsvai 
tűzvész (1829.), a gömöri esperes- 
ség közgyűlése (1830.) és egy lelkész
beiktatás (1833.) alkalmával, úgy
szintén a jolsvai templomtorony alap
kövének letételekor (1833.), a ratkói 
(1838.), jolsvai (1839.) és kamenai 
(1840.) templom felavatásakor tartott.

Ferinentariusok, a latin egy
ház által alkalmazott gúnyneve a 
görög egyház híveinek, kik kovászos 
kenyeret használnak az úrvacsorá
jához. (L. Azymiták.)

Ferrarai zsinat. 1. Florenczi 
zsinat.

Ferrerius Vincze (szent),
szül. 1357. Valenciában. 1374. dömés 
lett s 1384— 91. mint theol. tanár és 
kiváló prédikátor élt szülővárosában. 
1391-től Francziaországban vándor
prédikátor gyanánt működött s 1395. 
„Magister sacri palatiiu lett a XIII. Be
nedek avignoni udvarában. 1397.-től 
téritői utakat tett Spanyol-, Franczia-, 
Olasz-, Angol- és Írországban. Állí
tólag 8000 szaraczént és 35000 zsi
dót téritett meg s több mint 100000 
eretneket nyert meg az egyháznak. 
Mh. 1419. ápr. 5. Vannes-ban s 1455. 
kanonizálva le tt ; emléknapja ápr. 5. 
A hallgatói által leirt prédikáczióin kí
vül nevezetesebb művei: „Tractatus 
de moderno ecelesiae schisinate“, 
„Tractatus de vita spirituálé és „De 
sacrificio missae atque ejus ceremo- 
niisé V. ö. Heller (1830.) és Donin 
(III. kiad. 1843.) német s Ranzau 
(1869.) latin munkáit.

Fertő és Balaton közti prot. 
egyházkerület, 1. Vasi prot. egy
házkerület.

Fescll József, bibornok, I. Na
póleon nagybátyja, szül. 1763. jan.
3. Ajaccioban. 1776. inkább kénysze
rítve, mint jószántából az aix-i semi- 
nariumba lépett. Később, mint már 
ajaccioi archidiakónus letette a re
verendát s 1792. a franczia hadse
regben élelmezési biztos lett. A 
Napóleon és VII. Pius közti concor- 
datum megkötése után 1801. vissza
tért a papi pályára s 1802. bastiai 
apát, pár hónap múlva lyoni érsek, 
1803. bibornok és római franczia kö
vet lett. Ez állásából Napóleon 1806. 
visszahívta s kieszközölte, hogy Dal-
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berg mainzi érsek coadjutorául és 
utódjául fogadja el. Pár évvel később 
mégis lyoni székhelyére ment, hon
nan 1809. a párisi érsekségre távo
zott. Mint az 1811. évi párisi nem
zeti zsinat elnöke némely fontos kér
désben a pápa érdekét védte, mi csá
szári öcscsénél kegyvesztetté tévé. 
Napóleon bukása után Rómába, an
nak Elbából visszatértekor pedig is
mét Párisba ment. 1815. a császár 
pairré nevezte ki, de annak második 
bukása ismét Rómába űzé s ott tölté 
végső éveit képtarának gyarapitásá- 
val foglalkozva. Mh. 1839. máj. 13. 
V. ö. Lyonnet: Le Cardinal F. (1841.). 
Napóleonnal folytatott levelezését ki
adta jDu Casse (1855. 3 k.)

Fésös (Fésűs, Fűsiis) András, 
ref. lelkész, szül. 1801. decz. 25. 
Hiripen. Tanult Szatmárit és Debre- 
czenben, hol a theol. tanfolyam vé
geztével köztanító volt. 1827. a kis
újszállási gimnázium igazgatója lett. 
Innen 1829. a göttingai egyetemre 
ment. Egy év múlva hazatérvén, 
Szatmárit segéd-, 1831. ápr. 24. 
pedig rendes lelkész lett. 1841. máj. 
Debreczenbe ment papnak, hol már 
a köv. évben esperes és egyházke
rületi főjegyző lett. Az 1843.— 44. 
országgyűlésen ő volt a ref. hitszó
nok. Mh. 1855. aug. 29. Számos 
egyh. beszéde jelent meg egyes gyűj
teményes vállalatokban, valamint kü
lön füzetekben. Az utóbbiakat Szat- 
márról való kibúcsuzása s Debre
czenbe beköszöntése alkalmával, az 
1848. évi karácsonkor, továbbá Kis- 
yárdai Pap Lukács (1829.) és Buday 
Ezsaiás (1841.) felett, valamint I. 
Ferencz emlékére tartotta. Nagyobb 
művei: 1. Egyházi beszédek az
1843.— 44. országgyűlés alkalmával. 
Debreczen, 1 845. 2. Közönséges egy
házi beszédek. U. o. 1 858. és 1864.

Fessler Ignácz Aurél, törté
netíró, kath. papból lett ev. püspök,

szül. 1756. máj. 18. Zurányban (Mo- 
sonym.). Pozsonyban és Győrött járt 
iskolába s már 12 éves korában la
tin imakönyvet szerkesztett. 1773. 
jni. 9. a kapucinus-rendbe lépett s 
1774. fogadalmat tett, 1779. pedig 
misés pappá lett. 1782. a kolostori 
visszaélések ellen hevesen kikelt, 
miért hűn tetőst vont magára. 1784. 
azonban rendjéből elbocsáttatván, 
mint már theol. doktor, lembergi 
theol. tanár lett. Ez állását egy sza
badelvű színműve miatt elvesztette, 
sőt kénytelen volt Németországba 
menekülni, hol 1791. az ev. hitre 
tért. A szabadkőművesség reform
jára sok időt és fáradtságot fordított, 
de eredmény nélkül. Németországi 
küzdelmes életét 1810. szentpéter
vári akad. tanársággal váltotta fel. 
De csakhamar ezt is más hivatallal 
cserélte föl, melyet aztán 1 820, ha
gyott el, midőn saratowi ev. espe
ressé neveztetett ki. 1833. püspök 
lett s ettől fogva Szentpétervárit la
kott 1839. decz. 15. bekövetkezett 
haláláig. A in. tud. akadémia 1831. 
külföldi levelező tagnak választotta a 
magyar történetírás terén kifejtett 
buzgó, bár idegennyelvü működé
séért. Theol. irányú művei ezek: 1. 
Anthologia hebraica. Leopoli, 1787.
2. Institutiones linguarum orienta- 
lium (2 r.) Vratislaviae, 1787— 89.
3. Fesslers Ansichten von Relisrion 
und Kirchenthum. Berlin, 1805. 4. 
De liturgia christianae ecclesiae. Pe- 
deponti, 1809. 5. Die Gessinnung 
Jesu Christi (A herrnhutiak előtt Sa- 
reptában elmondott virágvasárnapi 
prédikáczió). St.-Petersburg, 1816.
6. Predigt über Matthái VI. 33. 
(Szintén a herrnhutiaknak tartotta.) 
U. o. 1816. 7. Christliche Reden 
(2 k.) Riga, 1822. 8. Liturgische Ver- 
suche zűr Erbauung dér Gláubigen. 
U. o 1823. Magyarra történeti mű
veinek egy része van lefordítva.
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Életrajzát Abafi Lajos irta meg (Bu
dapest, 1878.).

Fcssler József, osztrák kath. 
püspök, szül. 1813. decz. 2. Vorarl- 
berg Lochau nevű községében. 1837. 
pappá szenteltetett s 1838. brixeni, 
1839. bécsi tlieol. tanár lett. 184H. 
tagja volt a frankfurti parlament
nek. 1852. Bécsbe tért vissza az 
egyháztörténet egyetemi tanárául.
1856. az egyházjogot vette át. 1862. 
felszentelt, 1864. st.-pölteni valósá
gos püspök lett. A vatikáni zsinaton 
mint jegyző vett részt. Mh. 1872. 
ápr. 25. Irodalmikig buzgón műkö
dött. Legkiválóbb munkája; Insti- 
tutiones patrologiae (2 k. 1850.— 
1851.), továbbá „Geschichte dér Kir- 
che ChristiM (IV. kiad. 1877.), mely 
1860. magyarul is megjelent Szabó 
Imre fordításában. Le van még for
dítva „Dér Kirehenbann und seine 
Folgen“ (1860.; magyarul is abban 
az évben) ez. műve. V. ö. Érdinger 
(1874.) és Ransauer (1875.) róla 
szóló munkáit.

Feszület (lat. crucifixum), a 
megfeszített Krisztus képe, mely 
szent dolog a róni. katli. egyházban, 
de nem az a görögben, — a luth. 
egyházban is szerepel. A kereszt már 
korán jelvénye volt a keresztyénség- 
nél a megváltásnak ; a feszület pedig 
már az ó-ker. művészetben a régi po
gány minták után a megfeszités té
nyétjelképezte. A legrégibb példányt 
a brit múzeum őrzi, és pedig a 6. 
századból.Eleinte úgy készültek ezek, 
hogy a felső részen, virágokkal dí
szítve a keresztre volt hajolva Krisz
tus feje. Eleinte az arezon nem volt 
egyetlen fájdalmas vonás sem, csak 
a középkorban jött szokásba a többé- 
kevésbbé realistikus színezetű fel
fogás, mely ma nyilvánul a feszüle
teknél. Meg szokták különböztetni az 
álló, oltári feszületet és a hordozható 
feszületet (péld. körmenetekhez.)

• i

V.ö. Stockbauer: Kunstgeschichte des 
Kreuzes (1870.) T.

Fetisismus névvel jelölik De 
Brosses (Du culte des dienx fétiches 
1760.) nyomán azon vallásalakot, 
melyben egyes tárgyak, mint az is
tenségnek lakóhelyei istentisztelet
ben részesíttetnek. A fetisismus tehát 
az animismusnak azon faja, mely a 
jó és rossz szellemeket nem szaba
don lebegőknek, hanem egyes tár- . 
gyakhoz, tehát helyhez kötötteknek 
véli. A fetisismus leginkább az afri
kai néger törzseknél van elterjedve 
s az utazók állítása szerint van né
ger főnök, kinek több mint 20000 
fétisé van. Megemlítendő az a nézet 
is, mely a fetisismusban nem lát kü
lön vallásalakot, hanem azt egyenlő 
rangba helyezi az ereklyék stb. tisz
teletével. V. ö. Bandin: Fétichisme 
et féticheurs (1884). A.

Feuerbíich Lajos András, is
mert német vallásbölcsész, szül. 1804. 
jul. 28. Landshutban. Daub és Hegel 
mellett végezte tanulmányait, 1828. 
Erlangenben licentiatus lett, de ta
nári állást elvei miatt nem birt sze
rezni. Folytonos irodalmi működés 
után 1872. szept. 13. halt meg. Ösz- 
szes művei (megjelentek 10 kötet
ben 1845.— 66.) közül a legnagyobb 
feltűnést a „Das Wesen des Chris- 
tentums" (1841.; IV. kiad. 1883.) 
és „Das Wesen dér Religion“ (1845.;
II. kiad. 1849.) keltették, melyek 
arra törekedtek, hogy a vallásban 
leleplezzék világtörténeti illusióját 
és rögeszméjét az önző emberszív
nek, mely önmagával búj ósdit já t
szik, midőn magát a saját lényéhez, 
mint valami különböző dologhoz vi
szonyítja, hogy ebből a játékból annál 
nagyobb elégiiltséget és mulékony, 
mert nem igazságon alapuló élveze
tet szerezzen. F. a Hegel idealismu- 
sától végre is a naturalismushoz ju- '  
tott s egy materialista hitvallással
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(„az ember az, amit eszik“) tetőzte 
be elveit. V. ö. Beyer (1873.), Grun 
(2 k. 1874.) és Starke (1885.) róla 
szóló munkáit.

Feuillansok (francziául: feuil- 
lants, olv. főjján, lat. fuliens.es), cis- 
tercita congregatio, melyet De la Bar- 
riére János 1577. Feuillansban (Lan- 
guedoc) a végett alapított, hogy el
lene működjék a rend akkori elvilá- 
giasodásának. Az alapító 1544. szül. s 
már 11 éves korában commendataris 
apátja volta feuillansi cistercita apát
ságnak. V. Sixtus 1586. erősítette 
meg újításait, melyek abban álltak, 
hogy a f. hajadon fejjel s meztelen 
lábbal jártak, alig táplálkoztak ke
nyérnél s víznél egyébbel stb. De a 
pápa akaratára már 1595. enyhébb 
szabályok léptek életbe. Maga De La 
Barriére 1587. egy párisi kolostorba 
költözött. Később politikai okok miatt 
egy káptalani gyűlés megfosztotta ál
lásától, de azután mégis ártatlan
nak nyilváníttatott. Mii. 1600. A 
rend kolostorainak száma Franczia- 
és Olaszországban nemsokára 70-re 
ment. VIII. Orbán ezért 1630. két 
congregatiora osztá őke t: a fran- 
cziára, mely 1 790. történt felosztá
sáig virágzott, s az olaszra, mely „I ri- 
formati di San Bernardo“ néven volt 
ismeretes. Mindkettőnek külön fő
nöke volt. Még 1588. apácza-con- 
gregatiot is alapított De la Barriére, 
melynek tagjai feuillantináknak vagy 
fulienserináknak neveztettek.

Fichte János Gottlieb, német 
bölcsész, szül. 1762. máj. 19. Ram- 
menauban, mii. 1814. jan. 27. Ber
linben. Mint Kantnak hű követője lé
pett föl 1792. első vallásbölcsészeti 
művével, „Kritik aller Offenbarung“- 
jával, melyet általában Kant művé
nek tartottak. Később azonban a sub- 
jectiv idealismust, melyet Kantnak 
bölcsészetéből vett, a végletekig 
hajtva, maga Kánt tiltakozott az ellen,

hogy F. rendszere az ő rendszere kö
vetkezményének legyen tekinthető.
F. az erkölcsi jó megvalósulásának 
szükségességéből postulálja Isten lé
tezését, rendszere első phasisaiban 
(Wissenschaftslehre) azonban Isten- 
fogalma teljesen összeesikaz erkölcsi 
világrend fogalmával, s a személyes 
Isten fogalmát ez által helyettesiten- 
dőnek tartja, amiért 1799, Jenából 
távoznia is kellett. Az egyes moz
zanatok, melyeket vallásbölcsészeti 
nézeteinek kifejtésében megfutott, az 
újabb vallásbölcsészeti irodalomban 
újra föltűntek, különösen az utolsó két 
évtizedben. V. ö. Zimmer: J. G. Ficli- 
te ’s Religionsphilosophie (1878.); Aw- 
tal Géza : F. J. G. és az ethicismus az 
újabb vallásbölcsészetben. (1891.) A.

Fidanzai János, 1. Bona- 
ventura.

Fideles (lat.), azaz hívők a ke
resztyének általában, megkülönböz
tetésül a hitetlenektől (infideles). Az 
ős kér. egyházban különösén azokat 
nevezték igy, kiket a keresztséggel 
felvettek a gyülekezetbe, szemben 
az u. n. katechumenusokkal. T.

Fides (lat. =  hit). A dogma
tika a kijelentési tan fejlődésénél meg
különbözteti a fides humaná-t, mely 
nem más, mint emberi gondolkodás 
alapján, péld. a leirt csodák hatása 
alatt létrejött hit a szentirás tartal
mában, és a fides diviná-t, mely a 
Szentlélek által a szívben munkálko
dik. Az üdvtanban már ascholastika 
s utána a katli. tan is megkülönböz
tette a fides informis-t, vagyis az 
egyházi tan tudását s igaznak tar
tását és a fides (caritate) formatá-t, 
azaz azt a hitet, melynek hatalmas 
akarat ereje van és erénynyé képző
dik. Ugyancsak különbség van téve 
a fides explicita és a fides implicita 
között. Amaz a nélkiilozhetlen hitczik- 
keket foglalj a magában teljesen, emez 
pedig az egyházi tannak bűntelen nem
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ismerése mellett is már elegendő lé
vén, csak bizonyos főczikkre, péld. az 
emberré léteire vonatkozik, de más
különben mindazzal föltétlenül meg
egyez, amit az egyház hinni rendel. T.

Filep (Deáki) -József, 1. Deáki 
Filep József.

Filep (Deáki) Sámuel, 1. Deáki 
Filep Sámuel.

Filep Mihály, ref. lelkész, 
szül. 1821. Nemesbikken (Borsodul.) 
A középiskolát Miskolczon, a papi 
pályát Debreczenben végezte. Innen 
1853. Tiszatarjánba ment akadémi
kus rektornak, két év múlva Mis- 
kolczra segédlelkésznek. 1859. ge- 
leji lelkész lett s itt halt meg 1865. 
ápr. Több irányban folytatott szor
galmas Írói működést. Egyli. érdekű 
dolgozatai közűi legkiválóbb a „ Szent 
Bertalan é jw-ről Írott (Egyli. könyv
tár 1859.) Önállóan kiadott m unkái: 
1. Buzgóság oltára. Miskolcz, 1855. 
(II. kiad. u. o. 1870.) 2. Köznapi imák 
templomi használatra. U. o. 1863.

Filiale (lat.) =  leány egyház, 
1. Egyházközség.

Filioque, (lat.), 1. Görög
egyház.

Filiszteusok, a Földközi
tenger délkeleti partján lakó nép, 
mely valószínűleg sémi nyelvet be
szélt. A zsidók ellen gyakori harczot 
folytattak, mig végre Dávid annyira 
meggyöngíté őket, hogy Palesztina 
meghódításáról végképen lemondtak.

Filó Lajos, ref. lelkész, szül. 
Losonczon 1828. okt. 31. Tanulá
sát szülőföldjén kezdte, ahol az ak
kori lyceumban a bölcsészeti és jogi 
szakot is végezte. Ekkor ment a 
kecskeméti collegiumba, hol a theo- 
logiát elvégezvén, seniori hivatalt 
is viselt, azután pedig Polgár Mi
hály superintendens káplánja lett. 
Majd Gyönkön, később Kecskemé
ten gimnáziumi, 1855. pedig u. o. 
theol. tanár lett. Innen 1857. Ko-

4 0 2

pácsra ment lelkésznek, a köv. év
ben pedig a pesti theol. akadémia 
tanárául hívták meg. Itt két évig 
működött s ez idő alatt mint a du- 
namelléki egyházkerület aljegyzője 
a pátens elleni küzdelemben tevé
keny részt vett, különösen mint az 
„Irányadó“ ez. tájékoztató irat szer
zője. 1860.— 61. tanulmányi útat 
tett a nyugateurópai államokban s 
különösen Genfben és Edinburgban 
hosszabb időt töltött. Genfben kapta 
a nagykőrösi lelkészségre való meg
hívást. Ez állását 1861. okt. 13. 
foglalta el s ma is ott működik, 
sok ideig élénk részt véve az egyli. 
és iskolai közügyekben. Tagja volt
1868. a br. Eötvös József minisz
tertől egybehívott népnevelésügyi an
kétnek, amelyet megelőzőleg 1867. 
nevezett miniszterrel érdekes hírlapi 
czikkváltást folytatott a népnevelési 
egyletek tárgyában. A dunamelléki
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egyházkerületnek tanáesbirája, több 
ízben konventi tagja, 1882.— 84. 
főjegyzője volt. Mint hittudós, a 
supranaturalistikus irány híve. Szá
mos kisebb-nagyobb dolgozata je 
lent meg az egyli. lapokban és fo
lyóiratokban. Önálló művei és na
gyobb értekezései: 1. Az egyház 
lénye (Spataki Fűzetek 1857.). 2. 
Uniókisérletek a reformáczió ősko
rában (U. o. 1859.). 3. Unióvitály 
a hazai r. katholikusok és protes
tánsok között (U. o. 1860.) 4. Rap- 
port sur T Église de Hongrie. Genf,
1861. 5. A feltámadás és a spiri- 
tualiSmus. Kecskemét, 1862. 6. A 
keresztyén hit védelme a Krisztus 
feltámadása kérdésében. U. o. 1863.
7. Egyházi beszédek (I. f.) U. o. 1872.
8. Prot. orthodoxia, modernismus és 
r. katholicismus (Prot. Egyli. és Isk. 
Figyelmező 1875.) 9. A vegyes há
zasságból származó gyermekek val
lásának kérdéséhez. (U. o. 1876.) 10. 
Keresztyén hittan a ref. elemi isko-



Iák IV. osztálya számára. Budapest, 
1881. 11. Az illetéktelen kereszte
lések kérdése (Philiater álnév alatt.) 
U. o. 1890., — valamint ama prédi- 
kácziói, melyeket Kármán-Kiss Júlia 
és Mihó László s neje temetésén, 
úgyszintén Deák Ferencz és Kossuth 
Lajos gyászünnepélyén tartott.

Firmicus Maternus a szer
zője a „De errore profanarum reli- 
gionum“ ez. apologetikus iratnak, 
mely a Nagy Konstantin fiaihoz in
tézve főleg a pogány mysteriumok 
ellen kel ki s felhívja őket minden 
bálványimádás kiirtására. Nem való
színű, hogy ez a F. M. egy ugyanazon 
személy volna a hasonnevű uj-plato- 
nikussal, ki a 4. század közepe táján 
a Mathesis 8 könyvében az astrolo- 
gus babona elméletét fejté ki. Aman
nak művét először Flacius (1562.), 
újabban Bursian (1856.) és Halni 
(1867.) adta ki.

Firmilianus, caesareai püs
pök, ki miután 232. körül ez állásra 
jutott, az eretnek-keresztelés fölötti 
vitában C/prianus pártjára állott s 
István pápa azon elméletét, hogy 
Péter székét örökség utján bírja, 
élesen gúnyolá (L. Primátus). F. Sa- 
mosatai Pál éllen is folytatott har- 
ezot. Mh. 269. Tarsusban. Müvei kö
zül egy Cyprianushoz intézett irata 
maradt fenn, mely ennek levelei 
közt (Ep. 75.) szerepel.

Fischer András, egyike Fel- 
sőmagyarország legelső reformáto
rainak, ki Wittenbergből a mohácsi 
vész körűi jött a Szepességbe s Lő
csén, Iglón és Svedlérben hirdette a 
reformáczió elveit. I. Ferdinánd felső
magyarországi főkapitánya, Katzia- 
ner János elfogatta és a zemplénme- 
gyei Csicsva várába záratta, honnan 
kiszabadulván, 1 529. Gömörmegyébe 
ment. Itt Csetneken és környékén 
terjesztette az evangéliumi tanokat, 
mígnem Bebek Ferencz főispán elfő-

gáttá és 1540. a krasznahorkai vár
ból a mélységbe taszíttatta. V. ö. S. 
Szabó József: Egy vértanú reformá
tor. (Prot. Szemle 1894.)

F is lie r  (olv. fisr) János, Ang
liában a reformáczió korabeli védel
mezője a római katholicismusnák, 
szül. 1459. Beverley-ben. 1501. a 
cambridgei egyetem kanczellárja, 
1504. rochesteri püspök lett. Noha 
valami mérsékelt egyházi reformot 
maga is óhajtott, segélyéré volt VIII. 
Henriknek „Deseptem sacramentis" 
ez. müve szerzésében, sőt maga is 
irt Luther ellen két könyvet, a „De- 
fensio regis assertationis contra cap- 
tivitatem Babylonicam“ és „Asser- 
tionis Lutheranae confutatiou czi- 
müeket. A katli. urvacsora-tannak 
Oecolampadius ellen szintén védel
mére kelt. Mivel a király válási ügyé
ben a pápa pártjára állott s vonako
dott amannak házasságát semmisnek 
nyilvánítni, hosszas fogság után mint 
már bibornok vérpadon múlt ki 1535. 
jun. 22. V. ö. a német Kerker (1860.) 
és Baumstark (1879.), valamint az 
angol Bridgett (1888.) és franczia 
Ortroy (1891.) róla szóló műveit.

Fislier György Park, ameri
kai egyháztörténész, szül. 1827.aug.
10. Wrenthamben (Massachusetts).
1854. hitszónok, 1861. az egyháztör
ténet tanára lett a new-haveni egye
temen. Számos, szakjába vágó mun
kát irt, melyek közűi leginkább el
terjedt az „Essaes on the superna- 
tural origin of christianityw (III. kiad.
1877.) czimű.

Fistllla(lat. =  cső) azaz ivó
eszköz, melylyel a római egyházban 
addig, inig az úrvacsoráját két szín 
alatt osztották, a kehelyből a szent 
vért kiszívták, amely czélra a gör. ka
tolikusok kanalat használnak azért, 
hogy valamiképen egy csepp is el ne 
ömöljön. Az ünnepélyes pápai mise 
alkalmával a pápa e régi szokás em-
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lékére ina is ilyent használ. Nevez
ték még arundo, canna és siplion 
névvel is. T.

Flacius (Illy ricus =  az illy- 
riai) Mátyás, voltaképen Francowich 
(Vlacich), lutli. polemikus theologus, 
szül. 1520. Albonában. Velenczében 
tanult s a helyett, hogy mint előre 
tervezte volt, szerzetessé és katli. 
theologussálett volna, 1539. Bázelbe, 
majd Tübingába s 1541. Witten- 
bergbe ment, hol Luther és Melanch- 
thon voltak tanítói, akik 1544. a hé
bernyelv tanszékét szerezték meg 
aztán számára. Midőn Melanchthon 
1548. a lipcsei interimet helyeselte, 
F. 1549.-től, midőn Magdeburgba tá
vozott, szünetnélküli támadásokat 
kezdett ellene és iránya ellen. Mikor 
pedig 1557. a jénai merev luth. egye
temre hivatott, tiszttársaival (Musaeus 
stb.) együtt azonnal harczot indított 
a philippista synergismus ellen. Tőle 
származott az u. n. confutatio-könyv 
(Solida confutatio et condemnatio 
praecipuarum corruptelarum, secta- 
rum etc.) is, mely a szász herczeg- 
ség kormányának a tiltakozása volt a 
luth. tantól való minden eltérés ellen, 
s amely szemben a frankfurti reces- 
sussal mint symbolum lépett fel. Mi
dőn magában Jenában Strigel Győző 
védelmére kelt a synergismusnak, 
F. kieszközölte ennek elfogatását, de 
elkárhoztatását egy weimari collo- 
quiumon még sem bírta keresztül
vinni. 1561. elvesztette hivatalát s 
1562. Regensburgba, 1566. Antwer
penbe, 1567. üldözés következtében 
Straszburgba ment, ahol azonban a 
lelkészekkel oly heves vitába elegye
dett, hogy a tanács 1573. a városból 
kiutasító. Ekkor Majna-Frankfurtba 
jutott, hol 1575. márcz. 11. mii. Az 
összes merev lutheránusok ez egy
kori oraculuma a weimari disputa- 
tión tett ama nyilatkozatával, hogy 
az eredeti biin az ember lényegéhez

tartozik, a manichaeismus vádját 
vonta magára s ezért végső éveit 
mindenkitől elhagyatva, nyomorban 
élte le. Tudományos működésének 
legjelentékenyebb mozzanata a Mag- 
deburgi Centuriák (1. Egyháztörténet) 
szerkesztése. „Catalogus testium ve-

bizonyítgatta, hogy a keresztyénség 
legsötétebb századaiban sem hiányoz
tak az evangéliumi igazság védői. 
„Clavis Scripturae Sacraeu (1567.) 
ez. müvével kezdeményezője lett a 
prot. herineneutikának. Levelezés
ben állott a magyar Zigericus Imré
vel (1. e.) V. ö. Twesten: (1844.) s 
Preger (1859.— 61.) műveit és Junclt : 
Les Centuries de Magdebourg (1883.)

F la g e lla n s o k  (lat. Flagellan- 
tes, Crucifratres, Cruciferi =  osto
rozok, keresztviselők), 13.— 15. szá
zadbeli vallásos társulat, mely azt 
hitte, hogy a test ostorozásával nyer 
bünbocsánatot. Az ostorozás, mely 
eredetileg a kolostorokban a barátok 
súlyosabb vétségeinek fenyítékéül 
nagy divatban volt, a l l .  századtól 
fogva mind szélesebb körökben kez
dett terjedni, és pedig az I. Kor.
IX. 27. alapján mint kiváló kegy
eszköz, melyet különösen Damiani 
Péter buzgón ajánlott. Nemsokára 
még koronás fők, mint IX. Lajos és 
szent Erzsébet is gyakorolták a ma
gok megkorbácsolását. Idővel egész 
társulatok állottak össze e végre 
Olaszországban, a Páduai Antal ko
rában pedig egész zarándok csapa
tokban indultak meg. Az első ilyen 
flagellans-menet 1260. Perugiából 
került ki, melynek tagjai útközben 
vérig korbácsolták magokat. Néme
lyek az Alpokon is átmentek s néhol, 
főleg Ausztriában és a Rajna vidé
kén követőkre is akadtak. Midőn 
1348. a fekete halál kitört, még* na- 
gyobb buzgalommal folyt az önos- 
torozás, mint elhárító rendszabály
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amaz ellen. Németország kezdte s 
Hollandia, Belgium, Anglia, Svéd
ország, Sváj ez és Francziaország 
folytatta, mig végre VI. Kelemen a 
köv. évben betiltotta a vallásos tö- 
redelem ez elfajulását. Mindazáltal 
még később is gyakran megtörtént, 
hogy egyesek ilyen csoportokat ma
gok köré gyűjtöttek. Ilyen kisérte 
Ferrerius Vincentiust is térítői útjá
ban, mig aztán a konstanczi zsinat 
ezt szintén megszüntette. Némely fia- 
gellans-egylet az üldöztetése miatt 
ellenséges állást foglalt el az egy
házzal szemben s a haeretikus bég- 
hardokkal összekeveredve, szektá
kat képezett, melyek a klérust Anti- 
krisztusnak nyilvánították s a kor
bács vérkeresztségét a sacramentu- 
mok helyére állíták. Az inquisitio 
üldözte őket, kivált Thüringiában. 
így aztán a lő. század vége felé 
lassanként mégis semmisültek. V. ö. 
Cooper: Flagellation and the Fla- 
gellants (1873.).

Flavia Domitilla, Flavius 
Kelemen consul felesége, Domitianus 
alatt 95. mint keresztyén, Pandataria 
szigetére száműzetett.

FlaviailUS (Szent), konstanti
nápolyi érsek 446-tól, állást foglalt 
Eutyches archimandrita ellen, de a 
449. évi ephesusi rabló-zsinat meg
fosztotta hivatalától. Ekkor száműze
tett s még abban az évben mii. Hypai- 
pában (Lydiá); hogy természetes 
vagy erőszakos halállal-e, nem bizo
nyos. A ehalcedoni zsinat igazhitűnek 
és vértanúnak nyilvánítá, miután Mar- 
cianus császár a Flavianus holttestét 
már előbb ünnepélyesen eltemettette 
Konstantinápolyban. Később szentté 
le t t ; napja febr. 18. Eutyches ellen 
irt három levele s I. Leóhoz intézett 
fölebbezése maradt fenn. V. ö. az 
Eutychesnél felsorolt irodalmat.

Flavius Josephus, 1. Jose- 
plius Flavius.

Flavius Kelemen, I. I. Ke-
lemen.

Fléchier (olv. flésjé) Esprit, 
híres franczia egyh. szónok és iró, 
szül. 1632. Pernes-ben. Egy ideig a 
„kér. tan congregatiójához“ tartozott 
s mint prédikátor Párisban nagy hír
nevet szerzett. Halotti beszédei az 
ékesszólás remekei. 1673. akadémiai 
tag lett s XIV. Lajos 1686. lavaux-i,
1687. nimes-i püspökké nevezte ki. 
Mii. 1710. Montpellier-ben. Összes 
müvei 1 782. tiz kötetben, újra 1856. 
kettőben jelentek meg. V. ö. JDela- 
cro i x : Histoire de F. (II. kiad. 1816.); 
Fahre: La jeunesse de F. (1882.) 
és F., orateur (1885.)

FJectainus genua (lat. tér
depeljünk) szavakkal hívja fel a katli. 
egyházban a diakónus a híveket 
imádkozásra. T.

Fletscher (eredetileg De la 
Fléchére) János Vilmos, kiváló me- 
thodista prédikátor, szül. 1729. Nyon- 
ban (Svájcz). Genfben tanult theo- 
logiát s 1752. nevelő lett London
ban. Megnyeretvén a methodismus- 
nak, 1756. fölszenteltette magát s 
1760. madeley-i lelkész lett. 1768. 
átvevé e mellé a lady Huntingdontól 
Treveccában alapított collegium ve
zetését is, de erről 1771. lemondott, 
hogy amannak hívei ellen Wesley-vel 
együtt védelmére keljen a kegyelem 
egyetemességének. Mii. 1785. aug.
14. Madeley-ben. Összegyűjtött mű
vei 1803. (8 k.), majd 1859— 60. 
(9 k.) jelentek meg. V. ö. Cox (1833.) 
és Bensőn (1833.) róla irt munkáit.

Fleury Kolos, híres franczia 
paedagogus és egyháztörténész, szül. 
1640. Párisban. Neveltetését a cler- 
monti jezsuita iskolában nyerte s 
1658. jogi pályára lépett. 1667-től 
azonban theologiát tanulmányozott 
s 1672. az ifjú Conti herczegnek, 
majd XIV. Lajos természetes fiának, 
Vermandois grófnak lett nevelője,
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1689-től pedig Bourgogne, Anjou és 
Berry lierczegek másodudvarmes- 
tere volt. 1696. az akadémia taggá 
választotta s 1716. XV. Lajos gyón- 
tatójává neveztetett ki. 1722. e hi
vataláról lemondott. Mh. 1723. jul. 
14. Visszavonult életmódjáért „ud
vari rem etédnek nevezték el. Fő 
műve: „Histoire ecclesiastique" (20 
k. 1691.— 1 720.; később is többször), 
melyet 1414.-ig irt meg. Fabre Ko
los folytatta azután 1595.-ig (16 k. 
1726.— 40.), Lacroix és Benno pedig 
1768.-ig (36 k.), de nem az ő szelle
mében. Különféle egyházjogi müvei 
a gallicanismus nyilvánulásai. Ki
sebb művei „Opuscules" (5 k. 1780.) 
és „Nouveaux opuscules" (1807.) czi- 
men jelentek meg. Magyarra le van
nak fordítva : Az izraelitáknak és ke
resztyéneknek szokásaik és erköl- 
cseik (ford. Kopácsy József 1801.— 
1802.); Két elmélkedés F. apát ur 
egyh. históriájából (ford. Virág Be
nedek 1806.); Az egyházi törvény- 
hatóságról (1808.); Históriás kate
kizmus (ford. Hegy József 1820.)

FliednerTódor, aprót, diako- 
nissa-intézmény alapítója,szül. 1800. 
jan. 21. Eppsteinban. A theologiát 
181 7.-től Giessenben és Göttingában 
tanulmányozta s azután Kölnben ne
velő, 1822. Kaiserswerthben lelkész 
lett. Hogy szegény egyházának egy
házi, iskolai és szegény-alapot te
remtsen, először a szomszéd közsé
gekben, majd Németalföldön és Ang
liában adományokat gyűjtött. 1833. 
menhelyet alapított szabadon bocsá
tott nő-foglyok részére, 1835. pedig 
kisdedóvodát Düsseldorfban, 1836. 
Kaiserswerthben, s e mellett még ez 
évben óvónőképző-intézetet szerve
zett. Miután 1836. diakonissa-egyle- 
tet alapított, ez évi okt. 13. megnyitó 
az első prot. diakonissa-intézetet Kai
serswerthben, amelylyel később kór
házat, tanítóképző-intézetet (1184).

középosztálybeli leányok számára 
árvaházat (1842.) és női kedélybe
tegek részére gyógyintézetet (1852.) 
kötött össze. Eszakamerikai útjában 
alapította a pittsburgi diakonissa-
házat s 1851., valamint 1856.— 57.- 1'
évi keleti útjában több kórházat és 
nevelő-intézetet. Mh. 1864. okt. 4. In
tézetének évi jelentéseit 1836. kezdte 
kiadni, keresztyén népnaptára pedig 
1842. indult meg. Többek társasá
gában irta „Bucii dér Mártyrer und 
anderer Glaubenszeugen dér evan- 
gelischen Kirche" (4 k. 1852.— 60.) 
ez. munkáját, melyből különnyomat
képen 1858. jelent meg: „Die evang. 
Mártyrer Ungarns und Siebenbiir- 
gen.“ Ennek a nyomán irta Far
kas József az ő „Elbeszélések a 
magyar prot. egyház hitbajnokainak 
és vértanúinak életéből" (1869.) ez. 
müvét. V. ö. Fliedner Gy. : Theodor 
F.— s Leben (II. kiad. 1886.) és 
utána Csiky Lajos : F. T. élete és mű
ködése (Prot. Szemle 1894.).

Flóréi Joachim, l.Örök evan
gélium.

Florenczi zsinat, híres a 
római és görög egyház közt létre
jött kiegyezésről, különösen pedig 
a pápa primátusa felőli határoza
tokról. E zsinat összehívása telje
sen a politika műve volt, egyfelől 
a Palaeologus VII. János görög csá
szár érdekében, aki a töröktől szo
rongatva, a nyugati államok segít
ségét meg akarta szerezni magának; 
másfelől azonban IV. Jenő pápa is 
szükségesnek látta, hogy a bázeli 
zsinat követelményeivel szemben tá
maszt keressen. A zsinatot 1438. 
ápril 9. Ferrarában nyitotta meg s 
a 16. ülésben 1439. jan. Florenczbe 
tette át, hol az 1. (vagy 17.) ülés 
1439. febr. 26. volt. A márcz 2. 
tartott 2. (18.) üléstől a márcz. 
24-iki 9. (25.) ülésig a „filioque" 
volt szőnyegen, a nélkül, hogy va-

ftI



lami kielégítő megállapodásra ju 
tottak volna. Csak miután a két 
párt részéről kiküldött tíztagú bi
zottság behatóan megvitatta volt e 
kérdést, akkor egyeztek meg a gö
rögök abban, hogy a Szentlélek az 
Atyától és Fiútól származott. A tisz
títótűz, gyászmise s a hét szent
ség kérdésében szintén ők enged
tek, mig a kovászos avagy kovász- 
talan kenyér használatát tetszés
szerintinek mondta ki a zsinát. Leg
inkább a pápa primátusa okozott 
nehézségeket, melyet a görögök csu
pán tiszteletbeli elsőségnek voltak 
hajlandók tekinteni. Végre, legalább 
látszólag ebben is engedett a csá
szár. Tényleg azonban korlátozni pró
bálták követői, midőn az erre vonat
kozó kánonnak az egyetemes zsina
tokra való hivatkozását úgy értel
mezték, hogy e zsinatok alatt csak 
a hét első értendő, mint amelyek 
a pápának semmi egyebet, mint a 
többi patriarcha előtti rangot, nem 
biztosítunk ; mig ellenben a latinok 
azok mellé gondolták még az ál-izi- 
dori gyűjtemény rendelkezéseit is. 
A görögül s latinul fogalmazott unio- 
végzést, melyet jul. 5. irt alá úgy 
a császár és pápa, mint 32 görög 
s 114 latin zsinati tag, másnap hir
dették ki a florenczi dómban. Azon
ban ez az unió, mely létrejöttét 
első sorban Bessarionnak köszön
hető, csupán látszat volt. Nemcsak 
hogy Marcus Eugenicus, a görög 
theologia e legkiválóbb képviselője 
nem volt reávehető az aláírásra, 
hanem az 1443. évi jeruzsálemi 
zsinaton Metrophanes, konstantiná
polyi patriarcha kivételével az ösz- 
szes keleti patriarchák átkot mond
tak az egyesült görögökre. A görö
gök elutazása után a zsinat még 
1445.-ig gyűlésezett, de utolsó két 
gyűlését Rómában tartotta, hova 
1442. helyeztetett át. Még néhány

kisebb keleti egyházzal is megtör
tént e közben az egyesülés, igy 
1439. az örmény egyházzal, 1443. 
a jacobitákkal, 1445. a maroni- 
tákkal stb. V. ö. Cecconi: Studii 
storici sül concilio di Firenze (1869.); 
Frommann: Kritische Beitráge zűr 
Florentiner Kircheneinigung (1872.) 
és egy más tanulmányát (Jahrbii- 
clier tűr deutsche Theologie 1877.): 
Warscliauer: Uber die Quellén zűr 
Geschichte des Florentiner Konzils 
(1881.) és a Bessarionnál felsorolt 
müveket.

Florentius Radewin (Ra-
dewynsz), a „közös élet testvéreiM 
társulatának egyik alapítója, szül. 
1350. körül Leerdamban (Németal
föld). Prágában magister lett s ka- 
nonokságot kapott Utrechtben. Groot 
Gellértnek egy prédikácziója által 
1380. ennek eszméi részére ineg- 
nyeretve, lemondott javadalmáról s 
Deventerben vikariusi állomást szer
zett. itt voltaképen ő alapította meg 
a „Vita communis“-t, melybe még 
laikusok is beléptek. Ez első társ
háznak aztán vezetője is lett. Groot 
Gél lért halála után ennek kívánsága 
szerint Windesheimban kolostort ala
pított az ágostonrendi reguláris ka
nonokok számára, melyet 1387. szen
telt föl. Ezzel le volt téve az alapja 
a windesheimi congregatiónak. F. R. 
azonban tovább is Deventerben ma
radt, hol alázattal és szeretettel telt 
élete után 1400. halt meg. Művei 
közül mindössze a „Tractatus de 
exstirpatione vitiorum“ (1862.) van 
kinyomtatva. V. ö. Bahring : Gerhard 
Groot und F. R. (1849.) és a Groot 
Gellért s Közös élet testvérei ez. a. 
irodalmat.

Florez Henrik, tudós spanyol 
egyháztörténész, szül. 1701. Valla- 
dolidban. Az Ágostonrendbe lépve, 
Salamancában hallgatta a theologiát 
s alcalai theol. tanár lett. Rendje
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több hivatallal ruházta fel s mh. 1773. 
máj. 5. Madridban. Miijei közül leg
híresebb az „Esparía sagrada, theatro 
geografico-historico de la iglesia de 
Espana" (29 k. 1747— 75.). Emlí
tésre méltó még a „Cursus tlieolo- 
gíaew (5 k. 1 732— 38.). V. ö. Mendez- 
irtaspanyol életrajzát (II. kiad. 1860.)

Flórián (szent), a római had
sereg századosa, kit kér. hite miatt 
Aquilinus helytartó 304. Lorch mel
lett az Emisbe fojtatott. Sírjánál 
benczés kolostort építettek, mely ké
sőbb nagy hírre tett szert. Véd- 
szentje Felső-Ausztriának és Len
gyelországnak. Napja máj. 4. V. ö. 
Miihlbacher: Zűr Kritik dér Legenden 
des heil. Flórian (Linzer Qiíartal- 
schrift 1868.)

Florus Magister, lyoni, má
sok szerint spanyolországi szárma
zású, Lyonban diakónus és magister 
volt s mh. 860. körül. Számos művet 
irt, melyekben a többi közt Paschasius 
Radbertus kenyér-átváltozási tana, 
valamint az Erigena praedestinatio- 
tana ellen nyilatkozott. Munkáit leg
jobban Migne (Patrologiae latinae. 
CXIX. k.) adta ki. V. ö. Maassen: Ein 
Kommentár des F. von Lyon zu eini- 
gen dér sogenannten Sirmondschen 
Konstitutionen (1879.).

Fliie (voltaképen LÖwenbrug- 
ger) Nliklós, a nép nyelvén Kolos 
barát, szül. 1417. márcz. 21. Unter- 
walden kantonban. Ötvenéves ko
rában 1467. okt. 16. felesége bele
egyezésével remete lett. Remetelaka 
közelében kolostor épült, melynek ré
szére káplánságot alapított. A vetél
kedő kantonok közt békét hozott létre. 
Mh. 1487. márcz. 21. Sírja Saxelen- 
ben ma is búcsujáróhely, mióta 1 669. 
boldoggá lett avatva. V. ö. Mireg (3
k. 1861— 7 1.), Rocliholz (1874.), Rig- 
genbach (1882.), Herzog (1887.), Von 
Ali (1887.) és De Bellox (1889.) 
róla szóló müveit.
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Foederalis theologia, 1.
Frigytheologia.

Fogadalom (lat. votumj, ál
talában minden, bizonyos ünnepé
lyességgel tett ígéret, különösebben 
pedig az Istennek tett Ígéret, mely
ben az ember valaminek teljesítését 
fogadja, ha Isten a kérését teljesíti. 
Ennek az a gondolat képezi alapját, 
hogy Istent kedvezőleg lehet han
golni ígéretekkel. Régtől fogva a leg
több fogadalmat azon feltétel alatt 
tették, ha valamely veszedelemből ki
szabadulnak. így ígértek az ókorban 
a hadvezérek a csata előtt a győze
lem esetére hekatombákat, templo
mokat, oltárokat, ünnepeket, vagy a 
harczi zsákmány egy részét; ellen
ben a magán ember a várt eredmény 
bekövetkezése esetén többnyire azok
ból áldozott, amikkel foglalkozott s 
amiknek elérésére épen a fogadal
mat tette. Az ilyen ajándékokra az
tán táblácskákat függesztettek, ame
lyekre fel volt jegyezve a fogadalom 
alapja és tárgya. Az ószövetségben 
positiv és negatív fogadalom vo lt; 
amaz áldozatból állott a legtöbbször, 
ez pedig valamely megengedett élve
zetről való lemondásból. De nem volt 
szükségszerű a fogadástétel, mint V. 
Móz. XXIII. 22. írja : „ha fogadást 
nem teszesz, nem leszesz bűnös. “ 
Ellenben a fogadalom teljesítése föl- 
tétlen vallásos kötelesség volt. IV. 
Móz. XXX. 3 ; V. XXIII. 21. és 23 ; 
Préd. V. 3— 1. és Péld. XX. 25. óva 
int a fogadalom elhamarkodásától. 
Nem önálló személyek, péld. leányok 
és nők nem tehettek fogadalmat aty- 
jok vagy férjök akarata ellen (IV. 
Móz. XXX. 4— 1 7.). A fogadalom tár
gyai lehettek személyek — saját sze
mélye is a fogadást tevőnek — , álla
tok, házak és földek. A fogadást, ki
véve a tiszta, áldozatra való állatot, 
meg is lehetett váltani bizonyos áron, 
(III. Móz. XXVII.) Különös neme volt
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a fogadalomnak a nazireusság (1. e.). 
Jézus csak egyszer szólott a f. ellen, 
t. i. amikor azokat rótta meg, kik 
Istennek adják, amivel szüleiket se
gíthetnék (Mát. XV. 5-—9 ; Márk 
VII. 11— 13.). Pál apostol Jeruzsá
lemben négy férfi nazireusi fogadal
mában mégis részt vett, sőt ken- 
kreaei esete egyenesen saját hasonló 
fogadalmára utal (Csel. XVIII. 18.). 
A katb. egyház a fogadalmat a „Con- 
silia evangelicau tanával kapcsolat
ban egyenesen érdemszerző cseleke
detté változtatta. A scholastikusok 
— különösen Aquinoi Tamás —- úgy 
határozták meg a fogadalmat, mint 
egy „bonilm melius“ Istennek tett 
ígéretét s egyúttal az „opera super- 
erogationisw fogalma alá helyezték. 
Meg szokták különböztetni a szemé
lyi (personale), tárgyi (reale) és a 
vegyes (mixtum) fogadalmat. A sze
mélyes fogadalom személyes cselek- 
vény, pd. bojt által akar érdemet 
szerezni Isten e lő tt; a tárgyi foga
dalomnál valamely templom vagy 
kegyes intézet javára teendő szol
gálattal köti le magát a fogadalmat 
tevő ; a vegyes f. magában foglalja 
mindkettőt. A személyes f. mindig 
csak a fogadalmat tett egyén szemé
lyét kötelezi s helyettesítésről szó 
sem lehet, kivéve a keresztes had
járatra szóló kötelezettséget, ellen
ben a reális f. nemcsak az azt tevőt, 
de örököseit is kötelezi. Egy másik 
osztályozás szerint vannak vota so- 
lemnia és vota simplicia. Amazt azok 
teszik, kik a szentszék által megerő
sített valamely rendbe vétetnek föl, 
mikor a professio religiosát teszik, 
valamint azok, kik valamely maga
sabb egyházi hivatalra emelkednek; 
az utóbbiakhoz tartozik minden többi 
fogadalom. Amaz bontó, emez gátló 
házassági akadály. A fogadás köte
lező volta megszűnik 1. a lényeges 
föltételek és körülmények megvál

tozásával, illetőleg megszűnésével 
(per cessationem); 2. azoknak a meg
semmisítő nyilatkozata által, kik, 
mint szülék, ezeknek helyettesei, a 
házastársak egymással szemben, a 
rendfőnökök, hatalommal rendelkez
nek a fogadást tett egyén fölött (per 
irritationem); 3. a pápa, püspök s 
eximált rendfőnökök ama nyilatko
zatával, hogy valaki elegendő, azaz 
helyes és józan okok alapján, pd. 
saját üdve, vagy Isten dicsősége ér
dekében, különösen pedig az egye
temes érdek szempontjából foga
dalma alól részben vagy egészben 
feloldandó (per dispensationem); 4. 
ha valaki a fogadalmát más na
gyobb, vagy az előbbivel egyenér
tékű, vagy csekélyebb fogadalommal 
cseréli fel (per commutationem). Aki 
nagyobbat akar tenni, teheti tetszése 
szerin t; egyenlőt vagy csekélyebbet 
csak a pápa, püspök s rendfőnök en
gedélyével tehet. Az evang. egyház . 
teljesen elvetette a személyes foga
dalmat s általában mindeniket, külö
nösen pedig aszerzetesit,nem kötele
zőnek nyilvánította. Ez magának Lu
thernek a példájából folyt, ki 1522. 
évi vizkereszti prédikácziójában, va
lamint „De votis monasticis" ez. mű
vében rámutatott arra, hogy a szer
zetesek az evangéliummal s ennek 
szabadságával ellenkező életre van
nak kárhoztatva törvényszeriileg. Az 
egyszerű,* de nem ünnepélyes foga
dalmat az ev. egyház sem tiltja, de 
a teljesítést kinek-kinek lelkiisme
retére bízza. Egyetlen fogadalom, 
melynek teljesítése kötelező, a ke- 
resztségben tett,’ melyet a konfirmá- 
czióban s azon kívül is minden nap 
meg kell újítani, a szentté, azaz a ke
gyes keresztyénné léteire törekvés.T.

Fogarasi Pap József, ref. ta
nár, bölcsészet doktor szül. 1 744. aug. 
26. Szászvároson. Tanult Nagyenye- 
den, hol 1768. a rhetorikai osztály •



tanítója volt. Innen 1769. külföldre 
ment s először (1769. szept. 6.-tól) 
Bázelben, majd (1770. máj. 12.-től) 
Odera-Frankfurtban, Groningenben, 
Franekerben, végül Utrechtben volt 
egyetemi hallgató. Miután ez utóbbi 
helyen három évig időzött, 1774. jun.
7. lelkészszé, aug. 20. pedig a szép- 
művészetek magisterévé és a bölcsé
szet doktorává avattatott. Hazatérve, 
szászvárosi lelkész lett, honnan 1779. 
Marosvásárhelyre ment tanárnak. Eu
rópai hírű irodalmi működésének kö
szönhette, hogy 1784. okt. 11. II. Jó
zsef a budai egyetemhez tanárrá ne
vezte ki. Ez állásának elfoglalásában 
decz. 1 7. történt halála megakadá
lyozta. Művei részint alkalmi versek, 
részint és főleg ama tiz theol. és phi- 
losophiai pályamű, melyekkel külföldi 
versenyeken jutalmat vagy dicsére
tet nyert. Theol. irányú munkái: 1. 
Sitne sensus aliquis homini innatus, 
quo dirigatur ad dignoscendum et im- 
pellaturad faciendum honum morálé ? 
Leiden, 1774. 2. Possitne unitas dei 
ex sola ratione demonstrari ? U. o. 
1780. 6. Potestne demonstrari, dari 
providentiam specialem a generáli, 
qua deus secundum leges generales 
hunc mundum administrat, distinc- 
tam ? (Hollandra fordítva jelent meg) 
Harlem, 1 782. 4. Quae est naturamo
rális libertatis ? (Latinul és hollandul 
jelent meg) U. o. 1782. 5. Demons- 
tretur, nnllum esse in ethica chris- 
tiana praeceptum, quo vei singuli ci- 
ves in commodis suis sequendis . . . 
impediantur. Leiden, 1782. 6. Qua 
ratione optime demonstrari possit, 
non esse contra náturam dei perfec- 
tissimum effecisse mundum in quo 
inala insunt?U . o. 1783. Gyászver
set irt a gr. Toroczkai Zsigmondné 
Teleki Eszter halálára (1778.) V. ö. 
Koncz József: A marosvásárhelyi ref. 
collegium története és Benkö Józséf : 
F. P. J. élete (1785.)
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Fogság, 1. Babyloni fogság.
Fohász, a vallásos kebelnek Is

tenhez való felemelkedése, csaknem 
egyenlő jelentésű az imával, csak
hogy ez hosszabb, szabatosabb, rend
szeresebb, amaz pedig rövidebb s 
még mesterkéletlenebb kifejezése a 
vallásos érzelmeknek. A magyar ref. 
ima- és énekeskönyvekben általá
ban rövidebb imák viselik a fohász 
elnevezést.

Foktövi János, ref. lelkész, 
szül. 1566. Tanult Tolnán és Debre- 
czenben, mindkét helyen 4— 4 évig. 
Azután tanító lett előbb Szegeden, 
két év múlva Veresmarton, hol egy 
évet töltött. 1592. jun. 30. lelkészszé 
avattatott s Adácson két évig, Tökö
lön másfélig, Foktőn ugyanaddig, 
Patajon egy évig, Makádon három 
évig lelkészkedett. Ám e közben igen 
sokat bujdosott s csak 1604. talált 
nyugalmat Váczon, hol még 1615. is 
működött. További sorsa felől csak 
annyi van tudva, hogy 1619. még 
életben volt. Egy kéziratban levő 
munkája maradt fenn, melynek czi- 
m e : Az ember életének eredetéről, 
természetéről, állapotáról irattatott 
könyv (1614.), mely 45 prédikácziót 
tartalmaz. A verselésben hasonlóan 
tett próbákat úgy latin, mint magyar 
nyelven. V. ö. Erdélyi Pál : F. J. 
ismeretlen prédikácziós könyve (Ma
gyar Könyvszemle 1887.)

Fontainebleaui colloquium,
1. Du Perron ; I)u Plessis-Mornay.

Fonte-avellanai congrega-
t io , az állítólag Ludolftól, Romuald 
barátjától ott alapított kolostorból 
fejlődött s Damiani Péter apát által 
jutott jelentőséghez. A magok túlsá
gos sanyargatása, sőt kínzása volt a 
tagok fő foglalkozása, de ez lassan
ként szelidebb szabályzathoz való té
rést, majd teljes fegyélmetlenséget 
vont maga után, miért is 1570. a 
kamalduli szerzet muranói congre-

»
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gatiojába lett bekebelezve e congre- 
gatio is. v

Fontévraudi (olv. fontévrói) 
rend (ordo fontis Ebraldi), Arbrisseli 
Róbert alapította, ki 1047. szül. s 
angers-i tlieol. tanár, majd a craoni 
erdőben remete lett, midőn pedig 
társai akadtak, számukra 1094. ko
lostort épített. A tagok szaporodtával 
egyre több kolostorra lett szükség. 
II. Paschalis erősíté meg a rendet, 
melynek tagjait „Pauperes Christi“ 
néven említé az alapító. A Benedek 
szabályait egész szigorukban életbe
léptető s egyébképen is önsanyarga
tásra törekvő rend csakhamar számos 
tagra tett szert, de alapítójának 1117. 
bekövetkezett halálával a hanyatlás, 
majd az elenyészés útjára tért.

Fori privilégium, a papok 
ama kiváltsága, mely szerint még 
polgári és fenyitő ügyekben is csak 
az egyh. bíróságok elébe állíttattak.

Fóris (Otrokocsi) Ferencz, 1. 
Otrokocsi Fóris Ferencz.

Formosus, pápa (891— 896.), 
portói bibornok-piispökségről lépett 
Péter székére. A római nemzeti párt 
nem tudta neki megbocsátani, hogy 
Arnulf királyt 896. császárrá koro
názta. Az általok 897. utódául vá
lasztott VII. István a sírból kiásott 
hullája felett Ítéletet mondott s az 
általa végrehajtott szenteléseket ér
vényteleneknek nyilvánítá. Holttete
mét az utczákon hurczolták s végül 
a Tiberbe dobták. IX. János ellenben 
már a köv. évben elégtételt adott 
emlékének, megerősítvén szentelé
seit, III. Sergius viszont újra helyre- 
állítá az előbbi Ítéletet. V. ö. Niehus: 
Gesch. des Verháltnisses zwischen 
Kaisertum und Papsttum (II.k. 1887.)

Formula concordiae, l. Con-
cordiae formula.

Formula consensus Helve-
tica, 1. Helveticus consensus.

Fornet József, ev. lelkész,

szül. Turóczmegyében. 1756.-ban Je
nában tanult. Azután tót lelkész lett 
Fanesalon, később Lőcsén, 1803.Csor
bán.Mh. 1809. Munkái: 1. Atánczról, 
Jézus Krisztus tana szerint. (Németül 
és tótul) Lőcse, 1795. 2. Kurze Aeus- 
serung iiber die entehrenden Kunst- 
griffe des Verfassers des Beytrags 
zűr Berichtigung dér Urtheile iiber 
den Tanz. U. o. 1797. 3. A philo- 
sophus és isteni bölcseség különb
sége. (Tótul) U. o. 1800. 4. Kate- 
chismus. (Tótul) Pozsony, 1803. 5. 
Christus mysterium sanae rationi non 
adversans. Leutschoviae, 1804.

F ortunatus, Cypíianus ellen
püspöke Karthágóban, kit mint az 
öt schismatikus presbyter egyikét, az 
261. kizárt az egyházból. A Felicis- 
simus pártja a köv. évben ellenpüs
pökké tette s öt, részint kiközösített, 
részint elesett püspök fel is szen
telte. Felicissimust ekkor Rómába 
küldte, hogy megerősítését kieszkö
zölje, mit azonban nem nyert meg s 
ennélfogva Karthágóban is elveszté 
tekintélyét. V. ö. a Felicissimus alatti 
irodalmat.

Fortunatus Venantius Hono- 
ríus Clementianus, latin kér. költő, 
Treviso közelében 530. körül szüle
tett. Nyugtalan vándorélet után 599. 
fölszenteltette magát Poitiers-ben, 
hol püspökké lett. Mh. a 7. század 
első éveiben. Korfár^aitól csodált, kü
lönben pedig többnyire ízléstelen és 
mesterkélt költeményeiből nehány a 
középkori egyház használatába is át
ment. Versben irta „Vita S. Martini 
Turonensis“ ez. munkáját is. Műveit 
1 egj obban Leó (1881.) és Kruscli 
(1885.) adták ki. V. ö. Hamelin: De 
vita et operibus V. Fortunati (1873.); 
Ebért: Gesch. dér christlich latei- 
nischen Literatur (1874.); Nisard: 
Le poéte F. (1890.)

Fossores (lat.), 1. Sírásók.
Fox, 1. Quákerek.



Főapát, kiválóbb egyh. jog
hatósággal biró apát, mint Magyar- 
országon a pannonhalmi (L. Apát.) 

Fö-consistorium, a fejedelmi
jogokból kifejlett consistorialis egy- 
házkormányzat gyakorlásával meg
bízott legfőbb testület, mely egyes 
államok prot. egyházaiban a legfőbb 
egyh. hatalom birtokosa. Németor
szág számos tartományában (Ober- 
kirchenrath) s az erdélyi ev. egy
házban ma is megvan, inig az erdélyi 
ref. egyházkerület 1871. névleg (sup- 
remuin consistorium) eltörülte s he
lyébe az ugyanannak jogait usurpáló 
igazgató-tanácsot tette.

Fő-egyház, 1. Anglikán egyház. 
Fö-egy háztanács (Oberkir-

chenrath), a fő-consistorium néhol 
használt hivatalos elnevezése.

Főerények, 1. Sarkerények. 
Főfelügyeleti jog, 1. Jura 

circa sácra. J
Főgondnok, a magyarországi 

ref. egyházkerületek legfőbb világi 
tisztviselője, ki gyűléseiken a püs
pökkel együtt elnököl. Kivétel e te
kintetben az erdélyi kerület, mely
nek öt főgondnoka van, kik a hivatali 
idősebbség sorrendje szerint töltik be 
a hivatalukkal együttjáró teendőket, 
mig az egyházkerületi gyűlésen a je 
lenlevő legrégibb főgondnok egyedül 
elnököl. A főgondnoki állás Erdélyben 
régibb is, mint a magyarországi kerü
letekben, melyekre nézve a bodrog- 
keresztűri konvent szervezte. Egyes 
tanintézeteknek is vannak főgondno
kaik, kivált Erdélyben, hol még az 
egyházmegyei gondnokok közt is • 
megkülönböztetnek fő- és algondno- 
kokat. Igen sok egyházközség szintén 
választ magának főgondnokot; I

Főkáptalan, 1. Rend.
Földesúri jog, a németor

szági protestantismus küzdelmeiben 
fejlett ki, mely szerint „cujus régió, 
ejus religio.“ Ezt az elvet az ágostai

birodalmi gyűlés 1555. még inkább 
megerősítette, midőn kimondta, hogy 
a fejedelmek szabadon választhat
nak a kath. és az ev. vallás közt, 
alattvalóik pedig ugyanazt a vallást 
tartoznak követni; akik pedig ezt nem 
akarnák tenni, szabadon kiköltöz
hetnek az illető tartományból. Mint
hogy Magyarországon az 1681. évi 
XXV. tcz. szintén kimondta, hogy 
a protestánsok szabadon gyakorol
hatják vallásukat, de a földesurak 
jogainak épségben tartásával, bár e 
kifejezés értelme nem fejtetett ki 
bővebben, a kath. földesurak egy 
része erőszakoskodásra használta azt.

Földrajz (Bibliai), a bibliai 
történet külső színhelyéről, ama hely
ségekről és országokról való tudo
mány, amelyekben az ó- és újszö
vetségben előadott események le
folytak. Magvát tehát természetesen 
Palesztina földrajza képezi, mi már
a 4. században tárgya volt a keresz- 
tyénség érdeklődésének. Ekkor ké
szült az első zarándokkönyv (Itine- 
rariuni Burdigalense) és az Kusebius 
„Onomasticonw-ja. De tudományosan 
csak Reland „Palestina ex monumen- 
tis veteribus illustrata* (1714.) ez. 
műve kezdte művelni a bibliai föld
rajzot, melyet leginkább az újabb 
idők számos utazójának kutatásai és 
felfedezései fejlesztettek. Kiválóbb 
munkák: jRaumer: Palástina (IV. kiad. 
1 860.) ; Tobler: Bibliographia geo- 
graphica Palaestinae (1867.); Farkas 
József: Bibliai földrajz (A calwi 
könyvkiadó-társulat által kiadott mű 
nyomán, 1870.) Osborh: The new 
deseriptive' geography of Palestine 
(1877.); Stápfer: La Palestine au 
tempes de Jésus-Christ. (III. kiad. 
1888.) Egy angol társulat „Pales
tine exploration fond? ez. a. 1869- 
től, Gutlie F. pedig „Zeitschrift des 
Deutschen Palástina-Vereins“ ez. a. 
1878-tól folyóiratot ad ki e tudó-
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mány köréből. Térképeket Kiepert 
(1840. óta) és Van de Velde (II. kiad. 
1800.) adtak ki. A bibliai földrajz 
nem szorítkozik csupán Palesztinára, 
hanem felöleli a bibliában előfor
duló többi országot is. így tesz péld. 
az Ebers és Guthe-iéle „Palástina in 
Wortund Bildu (1882.) V. ö. Furrer: 
Ueber die Bedeutung dér biblischen 
Geographie für die Exegese (1871.).

Földvári József, ref. lelkész, 
szül. 1760. febr. 17. Monoron. Isko
láit Nagykőrösön és Debreczenben 
végezte, hol 1793. márcz. 17.-től 
szept. 21-ig főisk. senior volt. Ekkor 
külföldre ment s miután az erlan- 
geni és göttingai egyetemeken két 
évet töltött, 1796. elején debreczeni 
lelkész lett. Itt 1809. egyházmegyei 
jegyzővé, 1813. esperessé, 1822. 
egyházkerületi főjegyzővé választa
tott. Ez utóbbi hivatalt nem fogadta 
el, sőt 1826. az esperességről is le
mondott. Mh. 1830. máj. 19. Nagy
hírű egyh. szónok volt, ki a prédi- 
káczió-irás terén is szép sikereket 
aratott, de irodalmi működésének 
legmaradandóbb emléke a „Szent 
Isten noha néked“ kezdetű örökszép 
éneke, mely német, tót és szerb 
nyelvre is le van fordítva. Egyéb 
művei amaz alkalmi beszédek, me
lyeket Rhédei Lajosné Kacsándy Te
rézia (1804.) és Berke Péterné Madas 
Mária (1826.) temetésén, valamint 
a királyi családban történt neveze
tesebb események hatása alatt tar
tott, továbbá 1. Halotti prédikácziók. 
Debreczen, 1832. (uj kiad. u. o.
1847.) 2. Közönséges prédikácziók. 
U. o. 1832— 34. (2 k.)

Földvári László, ref. lelkész, 
szül. 1835. jun. 24. Kunszentmik- 
lóson. Tanult szülővárosában, Nagy
kőrösön és 1854-től Kecskeméten, hol 
a theol. tanfolyamot végezte. 1857. 
lovasberényi akad. rektor, majd több 
helyen s. és h. lelkész, 1881. vácz-

hartyáni pap lett. Kisebb egyh. dol
gozatait a Kecskeméti Lelkészi Tár, 
Protestáns Pap, Prot. Egyh. és Isk. 
Lap stl). közölte. Nagyobb m üvei: 1. 
Jónás próféta könyvére.írt magya
rázat (Gyakorlati Bibliamagyaráza
tok 1885.); 2. Komáromi Csipkés 
György és bibliája (Prot. Szemle
1891.); 3. Szegedi Kis István refor- 
mátori működése a Tiszáméi léken 
(U. o. 1894.) Kéziratban van „Ada
lékok a dunamelléki ref. egyházke
rület történetéhez “ ez. nagyobb s 
több kisebb műve.

Fölebbezés (lat. =  appéllatio) 
lehetőségét a pápához először a 343. 
évi sardicai zsinat mondta ki. I. Incze 
404. azzal a követeléssel lépett elő, 
hogy az összes „causae majores“ a 
szentszékhez fölebbeztessenek, inig 
az ál-izidori gyűjtemény a lényeg
telen ügyekre is kiterjesztette azt.
III. Incze még világi bíróságoktól is 
megengedhetőnek tartotta a pápához 
való fölebbezést. Ellenben a tridenti 
zsinat kimondta, hogy csak a fon
tosabb ügyek fölebbezhetők Rómába.

Főoltár, 1. Oltár.
Főpap I. a z s i d ó k n á 1 (gör. 

archiereus, megfelel a lat. „pontifex 
maximus“-nak) a papság feje, s egy
szersmind az idegen uralom idején 
a nép képviselője. Csak a fogság 
utáni idő hozta magával ama kedvező 
körülményeket, melyek közt a tulaj
donképen való egységes főpapság ki
fejlődik. A főpapság munkakörét és 
méltóságát a papi codex Írja le. V. ö. 
Baudissin: Die Gesch. (les alttesta- 
mentlichen Priestertums (1 889.) Rácz

II. a kat l iol  iku s o k n á l  első 
sorban a római pápa, azután vala
mennyi fölszentelt (akár megyés, akár 
anélküli) püspök, mint akik felsőbb
rendű lelki hatalommal vannak fel
ruházva. így szokták tágabb értelem
ben nevezni a prépostokat, apátokat, 
sőt a kanonokokat is, mint akik a kö-
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zönségesnél magasabb egyh. méltó
ságot viselnek.

Fő-papiszék, 1. Házassági 
bíráskodás.

Fördős Lajos, ref. lelkész, 
szül. 1817. jun. 7. Gyünkön. Tanult 
szülőhelyén és Pápán. 1838. tett lel- 
készi vizsgálatot, mely után egy évig 
nevelősködött Nagykőrösön. 1839. 
kecskeméti káplán, 1841. kisújszál
lási, 1847. kunszentmiklósi, 1856. 
kecskeméti lelkész lett. Mint ilyen, 
nagy harczot folytatott a kecskeméti 
theol. akadémia érdekében. 1861. 
egyházmegyei főjegyzővé és egy
házkerületi tanácsbiróvá, 1866. al-,
1869. főesperessé választatott. Több 
ízben volt konventi és egyetemes 
tanügyi bizottsági tag. Elnöke volt a 
magyarországi prot. egyletnek, tagja 
a debreczeni zsinatnak s Török Pál 
halála után a dunamelléki egyház- 
kerület h. püspöke. Mii. 1884. máj. 5. 
Nagyszabású irodalmi működést fej
tett ki. Kisebb dolgozatait az egy
házi időszaki sajtóban közölte. Szer
kesztette a „Különféle viszonyokra 
vonatkozó papi dolgozatok “ (12 k. 
1849.— 58.), és „Papi dolgozatok 
gyászesetekrew (14 k. 1850.— 71.) ez. 
vállalatok legnagyobb részét, a „Papi 
dolgozatok különféle esetekre “ (3 k. 
1864— 69.) és „Kecskeméti lelkészi 
t áru (3 k. 1870.— 71.) ez. vállalato
kat, úgyszintén a „Magyar prot. egy
házirodalmi ismertetések és bírála
tok w-at (1 k. 1855.) és a „Kecskeméti 
prot. közlöny w-t (5 füzet 1858.— 60.). 
önállóan megjelent művei :1. Ájtatos 
hölgy(SzivósMihálylyal együtt) Kecs
kemét, 1846. (III.kiad. Pest, 1867.)2. 
Egyházi szertartási beszédek.(Ugyan
azzal) Kecskemét, 1847. 3. Buzgóság 
szárnyai. U. o. 1852. (V. kiad. Buda
pest, 1894.) 4. Egyházi beszédei. (3
k.) Kecskemét és Pest 1850.— 64. 5. 
Beköszöntő beszéd Kecskeméten. 
Kecskemét, 1856. 6. Konkordantzia
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(2 k. A.— I . ; több nem jelent meg.) 
U. o. 1857.— 61. 7. Rövid válasz nt. 
Török Pál urnák. U. o. 1858. 8. A 
kecskeméti egyház felelete. U. o. 
1859. 9. Agenda. Pest, 1866. (II. 
kiad. Kecskemét, 1875.).

Főtanács, 1. Synedrium. 
Fragmentumok (Wolfenbüt-

teli), 1. Reimarus.
Fraknói (Franki) Vilmos, róm. 

kath. ez. püspök, szül. 1843. febr. 
27. Örményben (Nyitra). Középis
koláit Nagyszombatban és Eszter
gomban, a theologiát Pesten vé
gezte 1862., ahol aztán két évig a 
bölcsészeti tanfolyamot is hallgatta.
1864. bölcsészetdoktor és nagy
szombati tanár lett, 1865. pappá 
szenteltetett s esztergomi theol. tanár 
lett. 1871. Pestre költözött, hol 
1873. az akadémia II. osztályának 
titkárává tétetett, miután már 1870. 
lev., 1873. rendes tagul választatott 
abba. 1875.— 79. múzeumi könyv
tárőr, 1879.— 89. akadémiai főtit
kár, 1889.— 92. másodelnök volt.
1878. nagyváradi kanonokká, 1879. 
szegzárdi ez. apáttá, 1892. arbei ez. 
püspökké neveztetett ki. Újabban 
állandóan Rómában lakik, hol 1892. 
ott búvárkodó magyar történészek 
számára nagyszerű alapítványt tett. 
Irodalmi működése a legkiválóbb 
magyar történetírók közé emelte, bár 
ultramontán és aulikus iránya csorbát 
ejt érdemein. Számos egyháztörté
neti müvet irt, melyek részint folyó
iratokban, részint önállóan jelentek 
meg. Megemlitendők: Henckel János, 
Mária királyné udvari papja (1872.), 
Mária magyar királyné állása a re- 
formáczió irányában (1879.), A szeg
zárdi apátság története (1879.), And- 
reas Pannonius, 15. századbeli ma
gyar hittudományi iró (1886.), Egy 
magyar jezsuita a 16. században 
(1887.), A magyar király kegyúri 
joga (I. k. 1894.), továbbá Pázmány



Péter (3 k. 1868.— 1872. és 1 k. 
1886.), Vitéz János (1879.) és Cesa- 
rini Julián (1890.) élete.

Francisca Rontana (Szent),
a róla nevezett oblatus-nők (1. e.) 
congregatiójának alapitója.

Franciskánusok, 1. Ferencz-
rendiek.

Franck Sebestyén (Wördi), 
reformáczió-kori ínystikus rajongó, 
szül. 1499. Donauwörthben. A tlieo- 
logiát és klassikus nyelveket Heidel- 
bergben tanulta s azután pap, később 
pedig ev. lelkész lett Gustenfelden- 
ben. Midőn azonban a reformáczióval 
meghasonlott, elhagyva ez állását, 
Nürnbergije s 1529. Straszburgba 
költözött. Innen „Chronika, Zeitbucli 
und Geschichtsbibel* ez. müve, ez 
„első német egyetemes történet* mi
att Bucer ösztönzésére 1531. kiuta
sították. Ekkor Esslingenbe ment, 
hol mint szappanfőző tartotta fenn 
magát. Két év múlva Ulm lakosa 
lett, hol Frecht prédikátor s Filep, 
hesseni tartomány gróf 1534. ana- 
baptismussal vádolták. És valóban a 
Bucer-szerzette tiz czikkre 1535. vo
nakodott is megesküdni. A városi ta
nács ez időtájt még pártját fogta, de 
már 1539. sikerült elleneinek eltá- 
volítniok a városból, hol nyomdászat
tal foglalkozott volt. Bázelbe ment s 
itt mh. 1542. Mysticismusa közel 
járt a pantheismushoz. Szerinte az 
Isten személytelen. Az istenit, ameny- 
nyiben a teremtett világban előfor
dul, az Isten fiának vagy az örökké
való Krisztusnak nevezi. Ettől megkü
lönbözteti az időleges Krisztust, ki 
nem a minden haragnak és megbán- 
tásnak fölötte álló Istent engesztelé ki 
az emberek iránt, hanem csakis eze
ket amaz iránt. Az ezen történeti 
Krisztustól származott bibliát, ez is
teni külső szót, csupán az isteni belső 
szózat értelmezheti helyesen. A szent
ségeket elveté, de a Luther megiga-

zulási tanát elfogadá. Számos mun
kát irt, melyek a német nyelv törté
netében tekintélyes helyet mutatnak 
ki számára. Fő müve a „280 Para
doxa* (II. kiad. 1542.). V. ö. Keim: 
Die Reformation dér Reichstadt Ulm 
(1851.); Bischof: Sebastian F. und 
die deutsche Geschichtsschreibung 
(1857.); Hasé: Sebastian F., dér 
Schwarmgeist (1869.); Feldner: Die 
Ansichten Sebastian Francks von 
Word (1872.); Haggemnacher: Se
bastian F. (1886.);

Francke Ágoston Hermáim, 
a pietismus hive, szül. 1663. Liibeck- 
ben. Erfurtban és Kiéiben hallgatta a 
theólogiát, 1685. Lipcsében licentia- 
tus lett. Neki, valamint Anionnak és 
Springernek tulajdonítható a „Colle- 
gia philobiblica* 1686. történt mega
lapítása. 1687.Lüneburgba ment, hol 
a Ján. XX. 31. alapján készített prédi-
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a maga teljességében elérte. Ezután 
Hamburgba s 1689. Spenerhez Drez
dába ment, honnan korábbi állására 
tért vissza Lipcsébe. Itt megkezdte a 
„bibliai collegiumokat*, vagyis az új
szövetség gyakorlati magyarázatait, 
melyeknek látogatóira a„pietista“ el
nevezést alkalmazták. Miután 1689. a 
Carpzov János Benedek izgatására 
megtiltották neki bibliai előadások 
tartását, 1690. Erfurtban diakónus 
lett, de mint pietistát a inainzi válasz
tófejedelemség kormánya 1691. on
nan is elűzé. Spener közbenjárására 
1692. egyetemi tanszéket kapott Hal
léban, hol a görög és a keleti nyelvek 
előadása mellett Glaucha-küÍváros
ban a lelkészi teendőket is végezé, 
mig 1698. theol. tanár, 1715. pedig 
egyszersmind azUlrik-templom papja 
lett. Mh. 1727. jun. 8. Általa lett Halle 
ugyanazzá a pietismusra nézve, ami 
Wittenberg a lutheri tanra volt. 1695- 
ben 4 tallér és 16 garas alappal tan
díj nélküli iskolát nyitott. Növendékei



tv t

oly gyorsan szaporodtak, hogy már 
ez év nyarán két szakaszt kellett be
rendeznie, a polgárgyermekeket, ki
ket az ingyen iskolázás kedvéért szü
lőik szintén odaadtak, különválasztva 
a szegény gyermekektől. így állott 
elő a szegények iskolája mellett a 
polgári iskola is. Mikor pedig nem
sokára ezután három, Halién kívül 
lakó gyermeket jómódú szülőik egé
szen az ő kezére bíztak, a paeda- 
gogiumot alapító meg. Ennek a ta
nulók közűi kiválogatott tanítói ré
szére 1696. szabad asztalt rendezett 
be s egy „seminarium praecepto- 
rum u-má egyesité őket. Majd 1697. 
latin iskolát alapított, 1698. pedig 
önkéntes adományokból megkezdé 
az árvaház hatalmas épületét, mely 
magvát képezé a világhírű „F.-féle 
intézetek“-nek. Ezeknek a sajátos 
jellegét az adá meg, hogy a külön
féle tan- és nevelő-intézetek köny- 
nyen áttekinthető keretbe voltak be
osztva s valamennyit határozott val
lásos világnézet, sőt eleinte bizonyos 
ascetai rendszer egyesíté. Az uj tan
módszerek, melyek a 1 7. század rea- 
lismusát az oktatásügybe bevitték, itt 
nyertek először bőséges alkalmazást. 
Ez intézetek közé tartozik még az em
lítetteken kívül az 1702. szervezett 
„Collegium theologicum orientale“, 
— továbbá az 1707. alapított „Se
minarium selectuin praeceptorum“, 
melynek tagjai 2 év alatt tanítókká ké- 
peztettek s kötelezték magokat, hogy 
a paedagogiumban vagy a latin isko
lában legalább 3 évig működnek, — 
úgyszintén az 1704. megnyitott le- 
ánynövelde stb. A F.-féle intézetek
kel szoros összefüggésben áll a Can- 
steintól alapított biblia-társaság. A 
pártfogók adományain kiviil könyv- 
kereskedés és gyógyszertár biztosí
tották anyagi tekintetben az intéze
tek fennállását. Az árvaház és a 
vele összekötött intézetek keletke
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zésének történetét F. maga beszélte 
el a „Segensvollen Fusstapfen des 
noch lebenden und waltenden, lieb- 
reichen und getreuen Gottes* (III. 
kiad. 1709.) ez. müvében, melynek 
az lett a következménye, hogy az 
orthodoxia s első sorban Löscher 
erősen megtámadta úgy Franckét, 
mint intézeteit, melyeket bár kivá
lóknak, de nem egyedül isteni gond
viselés által teremtetteknek, hanem 
emberi szorgoskodásból is eredet- 
teknek nyilvánított. Löscherrel a ké
sőbbi pietista viták alatt 1719. a 
kiegyezés felől értekezletet tartott 
F. Merseburgban, mi azonban ered
ménytelen maradt. Franckénak nem 
nagy dicsőségére szolgált, hogy az 
őt nagyon tisztelő s árvaházát két
szer meg is látogató I. Frigyes Vil
mosra való befolyását arra használta 
fel, hogy a hallei tlieol. fakultásnak 
a bölcsész Wolff Keresztélylyel foly
tatott vitájában ezt tanárságából el
távolítsa. Az szintén csodálatos, hogy 
F. a halberstadti és quedlinburgi, 
ekstasisban levő asszonyokhoz (L. 
Ihletés gyülekezetei) kezdetben olyan 
vérmes reményeket fűzött. Sokat 
tett F. a misszió érdekében; Pliit- 
scliau és Ziegenbalg az ő tanítvá
nyai voltak. A már említetten kiviil 
számos munkát irt, részint theol., 
részint paedagogiai irányunkat. Kö
zűlök magyarra le vannak fordítva : 
„Oktatás a gyermeknevelésrőlu (Bá
rány György ford.), „Útmutatás az 
igaz keresztyénségre“ és „Szent- 
irás szerint való életnek regulái“ 
(e kettőt Vásonyi Márton ford.), me
lyek mind 1711. jelentek meg. V. ö. 
Kramer (2 k. 1880.— 82.) és Stein 
(II. kiad. 1885.) róla szóló müveit, 
valamint Ritschl: Gesch. des Pietis- 
nius (II. k. 1884.) ez. müvét.

Frank Ferencz Hermáim Rein- 
hold, német luth. theologus, szül. 
1827. márcz. 25. Altenburgban. A
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tlieologiát Lipcsében 1845.— 51. hall
gatta, ekkor Ratzeburgban subrector, 
két év múlva Altenburgban gimu. ta
nár, 1857. Erlangenben theol. rk., 
1858. rendes tanár lett. 1885. titkos 
tanácsosi méltóságot kapott. Mh. 
1894. febr.7.Müvei közűi emlitendők: 
System dér christliclien Gewissheit 
(2 k. 1881.— 84.), System dér christ- 
lichen Wahrheit(2 k. II. kiad. 1885.— 
1886.), System dér christliclien Sitt- 
lichkeit (2 k. 1884.— 87.),Gesch. und 
Kritik dér neueren Theologie (1894.).

Frank Gusztáv Vilmos, német 
prot. theologus, szül. 1832. szept. 25. 
Schleizban. Tanult Jenában, hol 1859. 
habilitáltatta magát s 1864. theol. rk. 
tanár lett. 1867. Bécsbe ment rendes 
tanárnak. Művei közül kiválóbbak : 
„Gescli. dér prot. Theologie“ (3 k. 
1862.— 75.) és „Das Toleranzpatent 
des Kaisers Josepli II. “ (1882.)

Frankfurti recessus (frank
furti könyv), az a Melanchthon terve
zete szerint készült vallástétel, me
lyet Kristóf, wiirttembergi herczeg 
sürgetésére nehány német prot. feje
delem egy 1558. Frankfurtban tartott 
értekezleten irt alá. Ez az ágostai hit
vallás és apológiája mellett foglalt ál
lást, de az egyházat akkor forrongás
ban tartó vitás kérdések felől a Me
lanchthon szellemében nyilatkozott. 
Egy pár fejedelem és nagy csomó vá
ros ellene szegült e frankfurti könyv
nek, de leghevesebb ellensége mégis 
Flacius volt, ki a confutatio-könyvet 
állította vele szembe a merev luthe- 
rismus védelmére. V. ö. Kugler: Chris- 
toph, Herzog zu Wiirttemberg (II. k. 
1872.).

Frankfurti zsinat, Nagy Ká
roly hívta össze 794. a végre, hogy az 
adoptianismust és a képtiszteletet el
itélje.

Franzelin Baptista János, bibor- 
nok, szül. 1816. ápr. 15. Aldeinban. 
1834.jezsuita-noviciuslett Gráczban.

Miután 1 850. a „collegiumromanum“- 
ban az arab, syr és chald nyelvek ta
nára, s egyszersmind a „collegium 
germanicum“ tanulmányi felügyelője 
lett, folyton Rómában tartózkodott, 
hol 1 857. az előbbi intézet dogmatika
tanárává, 1876. bibornokká nevezte
tett ki. Mh. 1886. decz. 12. TöbbtheoL<
művet irt. Működésére nézve v. ö.Bo- 
navenia (1887.) róla szóló olasz mű
vét s Horváth Ferencz (Magyar Sión 
1887.) és Várnai Sándor (U. o. 1890.) 
értekezéseit.

Fráter György (családi nevén 
Utiesenovic, anyjárólMartinuzzi) ma
gyar államférfi, bibornok-érsek, szül. 
1482. a horvátországi Kamidéban. 
Pálos-szerzetes lett s 1528-tól Szapo- 
lyai János tanácsadója volt. 1534. vá
rad i püspök s királya halálakor János 
Zsigmond gyámja lett. Erdélynek és 
a hozzátartozó részeknek ettőlfogva 
nagyhatalmú kormányzója volt, inig 
1551. decz. 1 7. mint már esztergomi 
érseket és hihornokot Castaldo és Pal- 
lavicini császári vezérek meggyilkol
tatták. A reformácziónak nagy ellen
sége és heves üldözője volt. Szegedi 
Kis Istvánt megkinoztatta, Csanádról 
elüzette/ könyveitől megfosztotta, a 
prot. Batthyány Orbánt sírjából kiá- 
satta s holttestét trágyába temette, 
Honter Jánost országgyűlés elé idéz
tette s ellene a királynénak szigorú 
eljárást tanácsolt, a medgyesi és er- 
dődi zsinatok évében a debreczeni or
szággyűlésen kimondatta, hogy a lut
heránusok nem töretnek stb. Később 
azonban a politikai viszonyok nyomá
sa alatt fékeznie kellett gyűlöletét, mi 
a protestantismus terjedésére nézve 
természetesen előnyös volt. Életraj
zát megírta Horváth Mihály (1872.)

Fraticelli (fratricelli), a 14. 
századból való neve 1. azoknak, akik 
szerzetesi módon, de nem valamely 
rend kebelében, hanem többnyire re
meteségben s az egyházzal teljes

27* *



egyetértésben éltek, úgyszintén 2. a 
ferenczrendiek szélső spirituálisai
nak, különösen a Liberatus, Clarenoi 
Angelus és Cesenai Mihály körül se- 
reglőknek. Ezek az egyházzal meg- 
hasonlott F. kizárólag magokat tar
tották valódi ferenczeseknek s Assisii 
Ferencz szabályait az evangéliummal 
egyenértékűnek tekintették. E liaere- 
tikus F. az igazhitiiektől, a „F. de 
opinione“ vagy „F. depauperevitau 
elnevezéssel vannak megkülönböz
tetve. Segarelli és Dolcino hivei vi
szont, kiket a források apostoltestvé
reknek neveznek, nem számíthatók a 
F. közé. V. ö. Ehrle: Die Spirituálén, 
ihr Verhaltnis zum Franziskaneror- 
den und zu den Fraticellen (Archív für 
Literatur-undKirchen-Gesch. desMit- 
telalters 1885.— 88.).

F r a t r e s  (a lat. „ fráter “ =  fivér, 
testvér többese), általában a szerze
tesek, valamint az egyes testvériile- 
tekhez tartozó világiak jelzése. — 
F. b a r b a t i, a világi testvérek neve 
a kolostorban. — F . b o n a e  v o l u  n- 
t a t i s, a közös élet társaságához tar
tozó papok és világiak. — F. c 1 i e n- 
t e s, F. g a u d e n t e  s, egy Bertalan 
nevű dominikánus által Olaszország
ban 1233. szervezett lovagrend, mely
nek czélja a folytonos harczoktól meg
zavart közbiztonság helyreállítása 
volt. Az Ágoston szabályai szerint él
tek s a rendnek csak a 18. században 
lett vége. — F. 1 e g i s C h r i s t i, a 
morva-testvérek. — F. p r a e d i c a- 
t ö r é s ,  a dominikánusok.

Fratricelli, 1. Fraticelli.
F r e c h t  Márton, Württemberg 

reformátora, szül. 1494. Uhuban. 
Heidelbergben tanulta a theologiát 
és philosophiát s jelen volt a Luther 
által 1518. ott tartott disputatión. 
Miután u. o. a bölcsészet, 1529-től 
pedig a theologia tanára volt, 1531. 
ulmi prédikátor lett, hol két év múlva 
az első papságot nyerte megs Franck
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Sebestyénnél, valamint Schwenkfeld- 
del heves vitába keveredett. Az űr- 
vacsorája kérdésében a Luther és 
Zwingli közti közvetítésre iparko
dott s ilyen törekvéssel vett részt 
a Wittenbergben 1536. tartott con- 
férentián, melynek eredménye a 
„Wittenbergi concordia“ lett. Mivel 
1548. nem akarta elfogadni az ágos
tai iliterimet, V. Károly elzáratta s 
félévig, fogva tartotta. 1549.— 51. 
Nürnbergben és Blaubeurenben tar
tózkodott, míg 1551. febr. Kristóf, 
württembergi lierczegTübingába hív
ta, hol 1552. tlieol. tanár lett. Mii. 
1556. szept. 24. Nagyobb theol. mű
veket F. nem hagyott hátra.

Fredegisus (Toursi) 1. Toursi 
Fredegisus.

Free Cliurch (olv. fri csörcs),
1. Szabad egyházak.

Freppel Károly Emil, franczia 
kath. püspök, szül. 1827. jul. 1. egy 
alsó-elzászi községben. Kiképezte- 
tését a straszburgi seminariumban 
nyerte. 1849. fölvette az egyli. rendet,
1850. a párisi karmeliták iskolájában 
a bölcsészet tanára, 1851. straszburgi 
gimn. igazgató, 1853. a párisi Geno- 
véva-templom káplánja, 1867. dé
kánja lett. Miután mint a Sorbonne 
egyházszónoklattan-tanára széleskö- 
rű tevékenységet fejtett ki, 1870. 
angers-i püspök lett. A vatikáni 
zsinaton, melynek előmunkálataiban 
is részt vett, a csalatkozhatatlan- 
ságnak egyik legelszántabb harczosa 
volt. 1880. képviselővé választatott 
s mint ilyen, az ultramontánok ve
zére lett. Mii. 1891. decz. 22. Pá- 
risban. Igen sok, irányzatos egyház
tört. munkát irt, különösen az egyh. 
atyákra vonatkozólag. Magyarra egy 
nagyon elterjedt műve van lefor
dítva : Examen critique de la vie 
de Jésus-Christ pár E. Renan (XV. 
kiad. 1866.; magyarul Gyarmathy 
Jánostól 1864.)
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Freylinghausen János Anasz
táz, a hallei pietista iskola egyik 
legbefolyásosabb theologusa s jeles 
énekszerző, szül. 1670. Ganders- 
lieimban. Miután Francke megnyerte 
a pietismusnak, 1695. a lelkészi 
működésben segédje lett annak, majd 
1715. veje is, végül 1727. pedig 
utódja az árvaház és paedagogium 
vezetésében, valamint a lelkészség
ben. Mh. 1739. febr. 12. F. maga 
csak 44. egyli. éneket szerzett, de 
építés czéljából nem egy nagyobb 
énekgyűjteményt adott ki, melyek 
idő folytán nagyon elterjedtek épen 
úgy, mint „Grundlegung dér Tlieo- 
logie“ (1703., latinul 1734.) czimű 
számos kiadást ért műve, amelyet 
Bél Mátyás magyarra is lefordított. 
V. ö. Waltér: Das Leben J. A. F.— s 
(1864).

Fricke Gusztáv Adolf, német 
ev. theologus, szül. 1822. aug. 23. 
Lipcsében, ahol tanult is és 1846. 
a theol. és bölcsészeti szakon egy
szerre habilitáltatta magát. 1849. 
u. o. theol. rk., 1851. Kiéiben r. 
tanár lett. 1865. visszatért Lipcsébe 
fő-hitoktatónak s 1867. újra theol. 
tanár lett. 1868. óta elnöke a meis
seni egyh. értekezletnek, 1874. óta 
pedig a Gusztáv-Adolf-egylet köz
ponti választmányának is, mely az 
ő működésének is;en sokat köszön-
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hét. 1876-tól tanársága mellett a 
Péter-templom lelkészi tisztét is vi
seli. 1887. egyh. titkos tanácsossá 
neveztetett ki. 1890. óta meisseni 
apát. Több tudományos munkát és 
számos prédikácziót irt.

Fridolin (Szent), a legenda 
szerint egy skót születésű hittérítő, 
ki egyik Chlodwig király alatt Gal
liábajutott s a Voges-eken és Svájcá
ban az evangéliumot hirdetve, temp
lomokat és kolostorokat (p. o. asackin- 
genit) alapított. Mh. valamelyik év
ben márcz. 6. Valtherusszerzetes által

a 10. században szerzett életrajza ke
vés hitelt érdemel. V. ö. .Leó (1886.) 
és lleer (1889.) róla Írott műveit.

Friedberg’Emil Albert, német 
prot. egyházjogász, szül. 1837. decz. 
22. Konitzban. Jogot tanult 1856.-tól 
Berlinben és Heidelbergben, 1862. 
habilitáltatta magát a jogi fakultáson. 
Az egyházjognak 1865. Halléban rk.,
1868. Br.-Freiburgban rendes tanára 
lett. 1869. hasonló minőségben a lip- 
csei egyetemre ment. 1881. udvari 
titkos tanácsos czimet kapott. Nagy
számú munkái közül legáltalánosabb 
érdeküek : „Lehrbuch des kath. und 
ev. Kirchénrechts" (III. kiad. 1889.) 
és „Das geltende Verfassungsrecht 
dér evangelischen Landeskirchen in 
Deutschland undOesterreich “ (1 888.). 
Újra kiadta a „Co'rpus juris cano- 
nici“-t (1879.— 81. 2 k.) s Doveval 
együtt szerkeszti a „Zeitschrift für 
Kirchenreclit“ (1864.-től) ez. folyó
iratot.

Friedrich János, német kath. 
theologus saz ó-katholicismusvezére, 
szül. 1836. Poxdorfban, a theologiát 
Bambergben és Münchenben végezte, 
1859. fölszenteltetvén, 1862. a mün
cheni egyetemen a theologiának ma
gán, 1865. rendk. 1872. rendes ta
nára lett. A vatikáni zsinat idején 
Rómában tartózkodott s annak lefo
lyásáról naplót vezetett. Hazatérte 
után állást foglalván a csalatkozha- 
tatlanság ellen, 1871. ápr. Döllinger- 
rel együtt excommunicáltatott. Részt 
vett a berni ó-katli. theol. fakultás 
alapításában s általában buzgón küzd 
az ultramontanismus ellen. 1882. a 
bölcsészeti szakba helyezte át a bajor 
kormány. Igen sok munkája van, me
lyek közül a legfontosabbak ezek : 
„KirchengeschichteDeutschlands“ (2 
k. 1867.— 69.) és Gescli. des vatika- 
nischen Konzils“ (3 k. 1877.— 87.).

Fl*ig\y (vagy szövetség) két fél 
közt kölcsönös kötelezettséggel kötött
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egyezség amilyen volt péld. az Isten 
és izraelita nép közötti. Ez képezi elő
feltételét az ószövetség vallási rend
szerének. E frigyet Isten köté a maga 
ígéretével, a viszontszolgálatot paran
csainak teljesítése, a frigyre lépés je 
lét pedigaköriilmetélésképezi.Ezzel a 
régi frigygyei ellentétben az urvacso- 
rájának szereztetési szavaihoz képest 
a Krisztus vallásának viszont uj frigy 
a neve. A frigy könyvének eredetileg 
a Mózes törvényeinek legrégibb jegy
zékét nevezték, később e név átszár
mazott a Mózes könyveire, valamint 
az összes bibliai vallási kútfőkre.

Frigyláda (vagy frigy szek
rény), a héberek szent bútora, mely
ben a dekalogust őrizték. A hagyo
mány szerint a sinai hegyen készült 
s már a bírák idejében szerepet já t
szott, amennyiben a hely, ahol állott, 
előkelő istentiszteleti cselekmények 
számára volt fentartva s a papoknak 
gyülekező helyül szolgált. Dávid és 
Salamon központosító törekvéseire 
nagyon előnyös volt, amennyiben ál
landó helyéül amaz Jeruzsálemet je 
lölé ki, az utóbbi pedig a templomi 
szentek szentjében hely ezé el. Jeru
zsálemnek Nebukádnezár által történt 
elfoglalása alkalmával elégett s az uj 
templomi szentek szentje üresen ál
lott. Vallási tekintetben égyébiránt 
a frigyládának legnevezetesebb ré
szét a „kapporet“, vagyis a finom 
aranyból készült s ama két eherubbal 
ellátott fedél képezte, melyek közé a 
Jalivét mint jelenlevőt oda képzelték. 
E fedél felé hintették az engesztelő 
napon az áldozati vért.

Frigy theologia (foederalis 
theologia), a prot. hitrendszernek 
azon alakja, melynek az a felfogás ké
pezi az alapját, hogy az Isten és em
ber közti viszony voltaképen frigykö
telék és amely aztán ennek értelmé
ben tárgyalja az egész üdvtant. Noha 
e felfogás a szigorú praedestinatióval

ellentétben áll, mégis a ref. theolo- 
gusok között tört utat magának. Az 
első frigy-theologus ugyanis Buliin
ger Henrik volt, utána pedig Muscu- 
lus Farkas, Ursinus Zakariás és Ole- 
vianus Gáspár következtek, akikkel 
egyidejűleg a magyar Melius Péter és 
Szegedi Kis István szintén elfogadták 
a frigy eszméjét. Ezután is többen mű
ködtek ez irányban úgy a 16. század 
második, mint a 17. első felében, de 
legrészletesebben és legalaposabban 
Coccejus János fejtette ki a frigy sze
repére vonatkozó elméletét s ennél
fogva sokan őt tartják a frigy theologia 
megalkotójának. V. ö. Zoványi Jenő : 
A coccejanismus története (1890.). 

Frohschammer Jakab, német
kath.theologus és bölcsész, szül. 1821. 
jan. 6. a bajorországi Illkofenben. 
1841 .-tői Münchenben bölcsészetet és 
theologiát hallgatott, mig 1847. pappá 
szenteltetett. 1850. magán tanár lett 
a müncheni kath. theol. fakultáson,
1851. u. o. egyetemi prédikátor, 
1854. rk. tanár a theol. s 1855. 
rendes tanár a bölcsészeti karban. 
Miután 1857. három évvel előbb ki
adott műve „Ueber den Ursprung 
dér menschlichen Seelen, Rechtfer- 
tigung des Generatianismus“ az in
dexbe került, egymást követték ha
sonló sorsú művei, köztök 1862. 
megindított bölcsészeti folyóirata, az 
Athenaeum. 1863. fel is lett füg
gesztve „a divinis* s a hittanhall
gatók eltiltattak előadásainak látoga
tásától. Az egyházpolitikai viszály
ban szintén a szabadelvű felfogás
nak adott hangot nehány arra vonat
kozó munkájában. Bölcsészeti tárgyú 
könyvet szintén sokat irt s önálló 
rendszert fejtett ki bennük. Mh.
1893. jun. 14.

Froment (olv. fromán) An
tal, a franczia Svájcz egyik refor
mátora, szül. 1 509. Grenoble köze
lében. Miután 1530. után Svájcz



nyugati részén több helyen műkö
dött, 1532. Genfbe ment, melyet re- 
formátori elveiért nemsokára két Íz
ben is el kellett hagynia. 1534.-től 
fogva azonban Faréi és Viret tár
saságában zavartalanul működhetett 
ott s 1537. lelkész lett. 1549. le
mondott s 1553. jegyzőséget vál
lalt. Üzelmei miatt 1562. száműzték 
s csak 1572. tért vissza Genfbe, 
hol két év múltával ismét jegyzővé 
választották. Halálának éve bizony
talan. V. ö. Clieneviere: Faréi, F., 
Viret (1835.).

Fronius Márk, ev. lelkész, 
szül 1659. Keresztyénfalván. Tanult 
Brassóban,Kézdivásárhelyen(3évig), 
Nagyszebenben, végül ismét Bras
sóban. 1680. a wittenbergi egye
temre ment, honnan 1686. tért vissza. 
1690. lector, ld91. prédikátor lett 
szülőföldjén, majd 1696.-tól liöltö- 
vényi, 1701.-től rozsnyói (Barcza- 
ság) lelkész, 1703.-tól pedig brassói 
első pap volt. 1710. berethalmi lel- 
készszé választatott s igy bizonyosan 
a püspökségre volt kiszemelve, de a 
brassóiak kérésére köztök maradt. 
Mh. 1713. ápr. 14. Czélszerű javítá
sokat hozott be az egyh. életbe, kü
lönösen ama 6 év alatt, mig a bar- 
czasági káptalannak dékánja volt. Ko
rának legjelesebb tudósai közé tar
tozott, ki a bölcsészeti s kivált a theol. 
irodalom terén nagy szorgalmat fej
tett ki. Mint költő is jeles volt. Theol. 
munkái: 1. De TQiaőyroMöia pri- 
morum N. T. Fidelium. Vitebergae, 
1682. 2. Tusculanae Heltesdenses. 
Coronae, 1704. 3. Von derzum Hím
mel führenden heimlichen und ver- 
borgenen Weisheit . . . Kronstadt,
1704. 4. Dér Artikel von dér Busse 
(prédikácziók). U. o. 1 707. 5. Ordina- 
tionspredigt. U. o. 1709.6. Dieheim- 
liclie und verborgene Weisheit Got- 
tes. U. o. 1709. 7. Sprüche woraus 
die Glaubens-Artikel . .. sind abge-
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handelt worden. U. o. 1710. (V. kiad. 
1765.). 8. Die von unsern Herrn Jesu 
allén denen zu Ilim kommenden und 
beladenen versprochene Rulie dér 
Seelen. U. o. 1711. 9. Ordinations- 
predigt. U. o. 1711. 10. Ists aucli 
recht? (Egyh. beszéd) U. o. 1712. 
Kiadta s bevezetéssel látta el Luther 
kis katechismusát (1 709.). Kézirat
ban is sok műve maradt. „Visitations- 
büchleinM-j át Trauschenfels Jenő adta 
ki, mint egyháztört. emléket (1868.).

Fronti) Cornelius, római rhe- 
tor, a keresztyénség ellensége, szül. 
100. körül Cirte-ben, 143. consul 
lett, Marcus Aurelius császárnak ta
nítója s barátja volt s 1 75. után halt 
meg. A keresztyének ellen tartott be
széde, melylyel a római államnak 
velők szemben tanúsított eljárását 
védte, elveszett. A keresztyénség el
leni támadásáról egyet-mást Minu- 
cius Félix „OctaviusM-a tartott em
lékezetben. V. ö. Aubé: Histoire des 
persécutions de l’église, la polémique 
pai'enne á la fin du Il-e siécle, Fron
ton, Ducién, Celse et Philostrate 
(1878.).

F ro u d e  (olv. frúd) Richárd Hu- 
rell, Pusey-nek a tractarianusok kö
zül való híve, szül. 1803. raárcz. 25. 
Dartingtonben. 1829. pappá lett s 
katholisáló álláspontja folytán, mely
nél fogva egy böjttel, kolostori élettel, 
coelibatussal stb. együtt járó „katli. 
restauratióért“ lelkesedett, részt vett 
abban az oxfordi mozgalomban, mely
nek 1833.-tól a 90 „Tracts fór the 
times“ tekintélyes orgánuma volt. 
Ezek közül a 63. a Froude tollából

redt, de csak halála után jelent meg. 
ewman-nal 1832. tett római utjából 
Részen kiábrándultán, sőt mint a róni. 
atholicismusnak heves ellensége ér- 
ezett vissza hazájába, hol aztán 1836. 
*br. 28. történt haláláig az ős egyház 
mának, alkotmányának és cultusá- 
ak helyreállítása érdekében bűz-
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gólkodött. írói hagyatéka „Remainsu 
(*2 k. 1838.— 39.)cz. a. látott napvilá
got. V. ö. a Pusey alatti irodalmat.

Fructus medii temporis,
az a jövedelem, melyet a püspökök s 
a 14. századtól kezdve a pápák is, az 
üresedésbe jött javadalmakból az 
első évben bevettek. L. Annaták, 
Deportuum jus.

Frumentius, 1. Abessyniai 
egyház.

Fry (olv. Fráj) Erzsébet, a mun
kás keresztyénségnek e fényes példá
nya szűr. 1 780. máj. 21. Norwichban, 
hol atyja, Gnrney földbirtokos volt.
1 800. ment férjhez F. londoni kereske
dőhöz. Buzgó és áldozatkész műkö
dést fejtett ki a fogoly nők jó útra té
rítése és helyzetök javítása érdeké
ben. Az európai államok nagy részét 
beutazván, mindenütt propagandát 
igyekezett csinálni törekvései mellett, 
melyekaz említetten kívül kiterjedtek 
még a rabszolgaság eltörlésére, a szol
gálók erkölcsi nevelésére, a szegény
ápolás emelésére stb. És mindezt nem 
csak az élőszó hatalmával, hanem szá
mos, általa alapított intézménynyel 
is iparkodott sikerre juttatni. Mh. 
1845. okt. 13. Ramsgate-ban. V. ö. 
Pitrnan-irta életrajzát (1884.).

Fllladt, megfojtott állat hú
sát nem volt szabad élvezniök a zsi
dóknak (III. Móz. XVII. 13. 14; V. 
Móz. XII. 10, 23) és a zsidókeresztyé
neknek (Csel. XV. 20. 28 ; XXI. 25), 
mert annak a vére nem folyt ki. Rácz

F u lb e r t  (Chartrési), 1. Chart- 
resi Fulbert.

Fu lgentius(R uspei), 1. Ruspei 
Fulgentius.

Fulgentius Ferrandus, a
katli. egyháznak az arianismus ellepi 
küzdelmében az egyik fő harczos a 
vandal Afrikában, kit a katholikusok 
nagy ellensége Trasamund király Rus
pei Fulgentiussal együtt Sardiniába 
száműzött. Ekkor kezdte magát F. F.

a tudományokban képezni. 523. visz- 
szatért Afrikába s karthagói diakónus 
lett. Mh. u. o. 546. körűi. A káno
noknak egy rendszerbe szedett kivo
nata (Breviatio canonum), továbbá a 
„Vita S. Fulgentii" (a Ruspeiről) ez. 
munka maradt fenn neve alatt. Az 
utóbbit némelyek elvitatják tőle, de 
viszont ama levelek, melyekben egyes 
dogmatikus kérdésekről, péld. a theo- 
paschita vitában s a három fejezet 
felettiben tárgyaltakról nyilatkozott, 
kétségtelenül az övéi. Műveit kiadta 
Migne (Patr. Lat. LXVII. k\). V. ö. 
Maassen: Gescli. dér Quellén und dér 
Literatur des kanonischen Rechtes im 
Abendlande (I. k. 1870.).

Fullo Péter, 1. Monophysiták.
Fűnek János, Osiaiuler hive, 

majd ennek halála után a porosz osi- 
andristák vezére, szül. 1518. febr. 
24.NürnbergnekWöhrd nevű külváro
sában. A theologiát Wittenbergben ta
nulta s 1542. regensburgi diakónus,
1543. pedig szülőhelyének papja lett s 
ugyanilyen minőségben mentát 1547. 
Königsbergbe, hol Albrecht porosz 
herczeg 1549. udvari papjává ne
vezte ki. 1551. híve lett Osiander- 
nek, elfogadván annak a megigazu-
lásról szóló tanát. Ezért heves táma
dást intézett ellene Mörlin. Osiander 
halála után (1552.) F. arra bírta a 
herczeget, hogy az ő párthiveivel 
töltse be az egyházi hivatalokat s 
méltóságokat. Az 1556. évi riesen- 
burgi zsinat tanának visszavonására 
szorította s mig 1561. benyújtott hit
vallásában igazhitűségét bizonyít
gatta, addig 1562. saját gyülekezete 
előtt négy prédikácziójában tagadta 
meg addigi elvét. Végre is egyéb 
tetteivel hazaárulás vádját vonta ma
gára, minek az lett az eredménye, 
hogy 1566. okt. 28. lefejezték. Több 
művet irt. V. ö. Hasé: Herzog Al
brecht von Preussen und seine Hof- 
prediger (1879.). T.
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Funcke Ottó, német ref. theo- 
logus, szül. 183f>. márcz. 9. Wiilg- 
rathban Elberfeld mellett. A tlieo- 
logiát 1857.-tól Hallében, Tübingá- 
ban és Bonnban hallgatta s 1860.-tól 
segédlelkész volt előbb szülővárosá
ban, később Elberfeldben. 1863. hol- 
pei, 1868. brémai lelkész lett. Az 
építő vallásos irodalom terén kiváló 
buzgalommal és sikerrel működik. 
Mindenik müve többször jelent meg, 
sőt van olyan, mely 1 2 kiadást ért.

Funeralia, az egyházi teme
tési szertartások (L. Temetés).

Fiilep (Őri) Gábor, 1. Őri Fü- 
lep Gábor.

Fiilöp, Jézus egyik tanítvá
nya, bethsaidai születésű, csak a ne
gyedik evangéliumban szerepel né
mileg. Az őt F. evangélistával (Csel.
VI. 5. VIII. 4. s köv., 26. s köv.
XXI. 8. 9.) azonosító hagyomány 
szerint Phrygiában és Scythiában, 
különösen pedig Kis-Azsiában hir
dette az evangéliumot s Hierapolis- 
ban halt meg. Emléknapja a kath. 
egyházban máj. 1. (az ifjabb Jakab
bal együtt), a görög egyházban nov.
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14. Az ujszöv. apokrifusok közti 
„Acta Philippi" és „Acta Philippi in 
Hellade“ őreá vonatkoznak. V. ö. 
Lipsius: Die apokryphen Apostelge- 
schichten und Apostellegenden (II. k. 
II. fele 1884.).

Fiilöp, pápa, a langobárdók 
választották meg 768., de már más
nap kénytelen volt helyéta rómaiak
tól megválasztott IV. Istvánnak áten
gedni. Szemeit ugyanekkor kiszúrták.

Füstölés és áldozás az ószö
vetségben rendszerint egymás mel
lett említtetnek, ha bálványimádás
ról van szó, de magában a zsidó is
tentiszteletben is a füstölés szabály- 
szerű alkatrésze a papi áldozásnak. 
Ebben a szokásban a keletnek az il
lat iránt való előszeretete tükröző
dik vissza (Péld. XXVII. 9.) s ezen
felül az ég felé emelkedő füst az 
imádság jelképéül is szolgált. A kér. 
egyházban eleinte azt tartották, hogy 
a füstölés a daemonokat idézi fel és 
táplálja, de a 9. század óta a kath. 
istentiszteletbe fel van véve s most 
a tömjénfüst és füstölő a legtöbb egy
házi cselekvénynél szerepel. Rácz
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