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Gabler János Fülöp, arationa- 
lismushivé, szül. 1753. jun. 4. Majna- 
Frankfurtban. Miután 1772—78. Je
nában theologiát és philosophiát hall
gatott, 1780.-tól Göttingában repe- 
tens, 1 783,-tói Dortmundban főgimn. 
bölcsészettanár, 1785.-től Altorfban 
diakónus és tlieol. r. tanár, 1804.-től 
Jenában ugyancsak theol. tanár volt. 
Ez utóbbi évben egyházi főtanácsos,
1817. a theol. semiuariuin igazgatója 
lett. Mh. 1826. febr. 17. () volt az 
első, aki Altorfban tartott székfoglaló 
értekezésében elhatárolta a bibliai 
theologiát a dogmatikától s az előbbi
nek történeti jellegét megállapította. 
Eichhorn J.G. „Urgeschichteacz. mü
vét bevezetéssel és jegyzetekkel el
látva újra kiadta (2 k. 1 790—93.). Az 
általa szerkesztett különböző czimű 
theol. folyóiratok(1 798— 1811.) szá
mos czikkét és tanulmányát közölték. 
Kisebb dolgozatait (2 k. 1831.) fiai 
adták ki. V. ö. Schröter: Erinnerun- 
gen an J. Ph. G. (1827.).

Gábriel, 1. Angyalok.
Gad, 1. egyik izraelita törzs 

ősatyja, ki Jákobnak és Lea szolgáló
jának, Zilpának volta fia; 2. próféta 
Dávid király idejében.

Gaétano, a theatinusok rend
jének alapítója, 1. Kajetán.

Gál (Szent), másképen Gallus, 
Callo, Gallunus, Gilian vagy Hiber- 
niai Gál, a híres .st.-galleni kolostor 
alapítója, szili. Írországban. Colum- 
banus nevelte, akinek téritői útjaiban 
sokáig részt vett. Midőn ez 61 3. körül 
alongohardokhoz ment, G. Svájczban

maradt téríteni, majd visszavonult a 
legzordabb hegyek közé, hol a Stei- 
nach folyócska mellett állítólag ká
polnát alapított. Halálának éve bi
zonytalan. Mióta sírját ir zarándokok 
felfedezték, a kicsiny kezdetből las
sanként a st.-galleni kolostor nőtte 
ki magát. Mint szentnek, emléknapja 
okt. 16. Wetti-irta s a 9. század ele
jéről származó életrajzát többek közt 
a Pertz-féle „Monumenta Germaniae 
historieato közölte. V. ö. Greith : Dér 
heil. Gallus(1864.): Hauck: Kirchen- 
gescli. Deutschlands (1. k. 1887.).

Galatákhoz írott levél, Pál
apostoli levelei között egyik legfon
tosabb, amely a római és korinthusi 
levelekkel együtt az újszövetségnek 
leghitelesebb részei közé tartozik, s 
melynek eredetiségét a kritika több 
ízben megtámadta ugyan, de a leg
többször mégis elismerte. A galatiai 
gyülekezetek, amint a levél III. 3, 
-29 ; IV. 8— 12, 1 7, 21 ; V. 2, 3 ; VI. 
12, 13. verseiből kitűnik, ha nem is 
kizárólag, de túlnyomóan pogány-ke- 
resztyénekből állottak.Ennek daczára 
a farizeus pártnak a pogányok apos
tolát mindenfelé nyomon kisérő köve
tei a mózesi törvényt a pogányokból 
lett hívők vallásos életének itt is sza
bályozójává emelték (III. 2. s köv. ;
IV. 10. ; V. 2, 13. s köv.) s Pállal 
szemben hangsúlyozták az ős-aposto
lok tekintélyét, akiktől tanulta szerin- 
tök maga Pál is mindazt, amit Jézus 
dolgáról tud (I. 1, 10 s köv., 18 s köv.,
II. 1. s köv.). Jelszavok volt: „Ábra- 
hám magva" (III, 16.)és „a mi anyánk
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Jeruzsálem" (IV. 26.). Ha az apostol 
ezekkel a zsidózókkal már a harma
dik térítői útjába eső második galatiai 
tartózkodásakor találkozott, úgy sem
miesetre se lehetett akkor nyert 
ügye, mert alig érkezett meg Ephe- 
susba, újból kellett kezdenie a~toll- 
harczot. Ez a természetes vélemény 
az időre (56. vagy 57. év) és a levél 
származására nézve. A levelet átte
kinthetőség kedvéért apológiái (I. és 
II. fej.), dogmai (III. IV. fej.) és gya
korlati (V. VI. fej.) részre szokták fel
osztani. Legújabban és legjobban ma
gyarázták Meyer és Holsten. A magyar 
Írók közül még eddig csak Komáromi 
Csipkés György foglalkozott vele 
részletesebben, gyakorlati szempont
ból. Hitelességét kétségbevonták Lo- 
man, Pierson, Straátman, Naber hol
land, Bauer Brúnó s legbehatóbban 
Steck német theologusok. Ellenveté
seiket czáfolja Schmidt („Dér Gala- 
terbrief" Leipzig, 1892,). E vita 
ismertetését 1. JRqgz Kálmántól (Prot. 
Szemle 1893.) Rácz

Galenisták, anabaptista fele- 
kezet, mely Németalföldön a 17. szá
zad első felében keletkezett s a 19. 
század elején egyesült a többi ana
baptistákkal.

Galgóczi ev. egyházmegye,
a bajmóczi kerületben, Nyitni- és Po- 
zsony-megyében fekvő 19 egyházból 
állott, melyeknek első esperese a zsol
nai zsinat évében emlittetik. A 17. 
század végére az üldözések követ
keztében feloszlott.

Galilaea (héber), voltaképen 
„Gelil haggoim" ( =  a pogányok ke
rülete ;Ézs. VIII. 23, Mát. IV. 1 5), Pa
lesztina északkeleti hegyes-völgyes 
vidéke a Gennezáret és Phoenicia 
közt. Nevét népének kevert jelle
gétől kapta. A déli telivér zsidók 
nem ismerték el a galilaeaiakat ve
lők egyénjogúaknak (dán. VII. 52.), 
mert ezek nemcsak a fővárosi be

szédmódot (Mát. XXVI. 73.), hanem 
a farizeusi kegyesség megszokott szó
lamait sem igen utánozták. Mégis 
a természet ölén élő eme lelkesedni 
tudó népből támadt Jézus s így G. lett 
a keresztyénség tulajdonképeni böl
csője, nemcsak, hanem a zsidó há
ború történetének bizonysága szerint 
ebben a termékeny, jól művelt és 
népes vidékben gyökerezett a nem
zet ereje is. V. ö. Guérin: Descrip- 
tion de la Galilée (2 k. 1880.). Rácz 

Galilaeai tenger, 1. Genne
záret.

Galilei Galileo, szül. 1564. 
Pizában ; a mathematika tanára volt 
1 589 .-92 . szülőföldjén, 1 6 10.-ig Pá- 
duában, azután haláláigFlórenczben, 
ahol mintaKopernikus naprendszeré
nek hive vitába keveredett a domo- 
kosrendiekkel, kik amazt eretneknek 
tartották s 1615. őt is följelentették 
Rómában az inquisitiónak. G. erre ön- 
kéntmegjelent ez előtt, hogy a saját 
igazhitűségét megvédje s egyúttal az 
irányadó egyh. hatóságok nyilatko
zatát kieszközölje a Kopernikus el
méletének megtürhetése iránt. De az 
inquisitio törvényszéke elébe nem is 
bocsátották, hanem V. Pál parancsára 
1616. febr. 26. megigértették vele, 
hogy a nap mozdulatlanságáról s a 
föld mozgásáról szóló tanát végleg 
megszűnik hirdetni. Ez évi márcz. 
5. aztán a pápa parancsára az in
quisitio ülése a Kopernikus tanát 
hamisnak s a széntirással homlok- 
egyenest ellenkezőnek jelenté ki. Mi
kor G. 1632. a ptölemaeusi és koper- 
nikusi világrendszerről Írott müvét 
kiadta, a jezsuiták befolyására 1633. 
az inquisitio maga elé idézte Ró
mába, hol jun.22. fogságra ítéltetett. 
Egyéb büntetésektől az mentette meg, 
hogy visszavonta u. n. tévelygéseit 
és eretnekségeit. Hogy ez alkalom
mal „e pur si muove “ (s mégis mo
zog) szavakban tört volna ki vég-
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téré, csak később felmerült, de nem 
hiteles állítás. Az iránta jóakarattal 
viseltető pápa, VIII. Orbán száműze
tésre változtatta fogságát s lakhe
lyéül előbb Toscanát, majd Arcetrit, 
egy Florenez közelében levő falut, 
végre magát Florenczet jelölé ki. Mh. 
Arcetriben 1642. jan. 8. A föld moz
gását tárgyaló művek egész 1 757.-ig 
rendesen fel voltak véve az indexbe.
V. ö. Gebl'er: G. und die römische 
Kűrié (2 k. 1876—77.); Srhanz: G. 
und sein Process (1878.): deV Epi- 
nois: Les piéces du procés de Gali- 
lée (1877.); Fűnk: Zűr Galileifrage 
Tübinger Quartalschrift 1883.); G. 
élete és tud. küldetése (Budapesti 
Szemle 1865.).

Gallicanaconfessio, l. Huge
nották.

GallicanisillUS, amaz egyház- 
jogi alapelvek egybefoglalt elneve
zése, amelyek a franczia egyháznak 
a pápai székhez való viszonyát sza
bályozták s amannak ősi jogait az 
utóbbinak túlkapásai ellen védték. 
Ha a IX. Lajos 1269. évi pragmatica 
sanctiója hiteles volna, amit azonban 
Scheffer-Boichorst legutóbb alaposan 
megczáfolt, ebben nyert volna a g. 
először nyílt kifejezést. Ez a gallican 
szabadságoknak eddigma’gna chartá
jául szolgáló pragmatica sanctio meg
határozza ugyanis, hogy a praelatu- 
sok, patronusok és a beneficiumok 
rendes adományozói a magok jogait 
teljes épségben gyakorolhatják, biz
tosítja továbbá a szabad püspökvá
lasztást, az egyli. hivatalok szabály
szerű betöltését s eltiltja az egyli. 
vagyonnal való visszaéléseket. Ha
misítása a végre történt, hogy támo
gatására szolgáljon az 1438. évibour- 
ges-i pragmatica sanctiónak, mely
ben VII. Károly a bázeli zsinat re
form-végzéseit némi módosítással 
elfogadó s az említett egyházjogi 
alapelveket tovább fejleszté. Volta-

képen tehát ez tekinthető a g. alap
jának s a pápák nem is mulasztották 
el egyre-másra semmisnek nyilvá- 
nítni, inig végre I. Ferencz 1515. évi 
concordatumában az egyházat illető 
királyi jogainak X. Leó pápától meg
nyert kiterjesztésével fölcserélte azt. 
V. ö. Gérin: Les deux pragmatiques 
sanctions attribuées a saint Louis (II. 
kiad. 1869.); Scheffer-Boichorst: Dér 
Streitüber die pragmatistáié Sanction 
Ludwigs des Heiligen (Mittheilun- 
gen des Instituts fiir österreichische 
Geschichtschreibung 1887.).

A g. alaptételei újból érvényt 
szereztek magoknak a „Declaratio 
eléri gallicaniu ez., Bossuet-fogal- 
mazta iratban (1682.), mely négy 
czikkben határozottan kijelenté, hogy 
az egyház hatalma csak a lelkiekre 
terjed ki, a konstanczi zsinatnak a 
zsinatoknak a pápa fölött való állását 
illető határozatai érvényben állanak, 
a pápai hatalmat Fraucziaországban 
a gallican egyli. szabadságok korlá
tozzák, határozatai egyetemes zsinat 
hozzájárulásanélkül nem tekinthetők 
végérvényeseknek. A köv. királyok 
hol fentartották, hol visszavonták e 
declaratiot, mig végre annak elveit 
I. Napóleon 1802. törvénybe iktatta. 
Ám e században a g. szelleme a 
franczia főpapság leikéből mindin
kább elenyészett, kivált miután De 
Maistre és Lamennais eretnekségnek 
tüntették fel s Veuillot hatása alatt 
a j esni ti sinus lett az egész klérust 
uraló hatalommá. Már végvonaglás- 
ban volt a g., midőn a vatikáni zsinat 
megadta neki a halálos döfést. Az 
1682. évi declaratio ellen az ugyan
azon évben Nagyszombatban Szelep- 
csényi elnöklete alatt összegyűlt ma
gyar főpapok tiltakozólag nyilatkoz
tak. V. ö. Puyol: Etudes historiques 
et critiques sur la rénovation du 
Gallicanisme au commencement du 
17-e siécle (2 k. 1876.).



reki, gyulavárii s nagykikindai ref. 
templomok és az irsai ev. egyház 
orgonája felavatásán tartott.

Gasparin Agenör gróf, egyik 
alapítója a franezia szabad egyház
nak, szül. 1810. jni. 12. Orange-han. 
Jogot tanult Párisban, 1846. utazni 
indult keletre, honnan visszatérve,
1848. részt vett a párisi ref. zsinaton. 
Minthogy azonban ez vonakodott kö
telezd hitvallást készítői, G. Monod 
Frigyessel egy iitt kilépett a ref. állam
egyházból s megalapító az „Union 
des églises éyangeliques de Francé“ 
név alatt ismert egyházat. Nemsokára 
elhagyta hazáját s 1871. máj. 8. he
következett haláláig Svájczban idő
zött. Nevezetesebb munkái : Cliris- 
tianisme et paganisme (2 k. 1816.), 
La Francé, nos fautes, nos périls, 
notre avenir (2 k. legújabb kiad. 
1881 .),Laconscience (V. kiad. 187 7.), 
InnocentlII. (IV. kiad. 1875.), Luther 
et la réforme du seiziéme siécle 
(1876.), La liberté morálé (2 k.
1868.). V. ö. Naville (1871.), Boréi 
(1879.) s Ruffet (1884.) róla Írott 
monographiáit.

Gass Frigyes Vilmos János 
Henrik, német prot. theologus, szül. 
1813. nov. 28. Poroszlóban. A tlieo- 
logiát u. o., Halléban és Berlinben 
1832—36. hallgatta. Az utóbbi helyen 
licentiatust szerzett s 1846. theol. rk. 
tanár lett; 1847. Greifswaldba ment, 
hol 1855. rendes tanárrá neveztetett 
ki. 1861.-tol Giessenben, 1868.-tól 
Heidelbergben működött. Mh. 1889. 
febr. 21. Legkiválóbb művei: Bei- 
tráge zűr kirchlichen Literatur und 
Dogmengeschichte des griechischen 
Mittelalters (2 k. 18 11. 19.), Geseh.
dér prot. Dogmatik (4 k. 1 85 1. -67.), 
Geseh. dér christlichen Étink (2 k.
1881.—87.). Az ifj. Henke hagya
tékából Biallal együtt kiadta an
nak „Neuere Kirchengesch. “ (3 k.
1874.—80.) ez. müvét.

Gassner János József, német 
Ördögűző s csodatevő, szül. 1727. 
Brázban. 1758. klösterlei pap lett s 
elődjének Schrepfers János György
nek példáját követve, 1773. szel
lemidézéshez kezdett. Számos köve
tőre talált, kiknek legnagyobb részét 
idegbeteg nők képezték. Miután a 
prágai s salzburgi érsekek ilynemű 
nyilvános mutatványai ellen tilta- 
koztak, II. József császár 1775. be 
is tiltotta azokat. G. mint pondorfi 
dekán 1779. halt meg. Több műve 
jelent meg. V. ö. Zimmermann J.
A.: J. J. G. dér berühmte Exorcist 
(1878.). T.

Gaston, az Antal-rend (1. e.) 
alapítója.

Gaussen Ferenez Sámuel Ró
bert Lajos, svájezi franezia ref. ideo
lógus, szül. 1790. aug. 25. Lelkész 
1816. lett Satignyban Genf mellett, 
amikor az orthodoxia liareza megkez
dődött az ottani államegyház ellen.(L. 
Momier-k.) Miután Merle d’Aubigné- 
vel az orthodoxia érdekében theol. 
intézetet szervezett, a genfi állam
tanács 1831. elmozdította hivatalától. 
1836.-tól aztán a saját intézetüknél 
működött tanári minőségben. Mh.
1863. jun. 18. Több theol. müvet 
irt, leginkább exegetikaiakat.

Gavazzi Sándor, barnabita, az 
„Unione della chiese libere in Italiá" 
alapítója, szül. 1809. márcz. 21. Bo
lognában. 1825. a barnabiták rend
jébe lépett s 1829. Nápolyban a 
szónoklattan tanára lett. Szabadelvű 
eszméiért gyanusíttatván, büntetés
ből 18 10. az egyházi államba téte
tett át. Mikor IX. Pius Itáliában ki
bontotta a szabadság zászlóját, a 
kolosseumban hazafias beszédeket 
tartott s a pápa beleegyezésével 
tábori pap lett égy Ausztria ellen 
szervezkedő szabad csapatban. IX. 
Fiúsnak Rómából menekülése után 
a római köztársaságnak Ausztria s
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Franczi.aország elleni hadjárata alatt 
szintén tábori pap volt, mikor pe
dig Róma elesett, külföldre kellett 
menekülnie s előbb Angliában, majd 
Skóciában, utoljára Eszak-Ameriká- 
ban tartózkodott, hol gyújtó beszé
deket tartott a papok s jezsuiták 
ellen, kik viszont ellene lázították 
a népet. 1855. Londonban áttért az 
ev. egyházba s élére állt az olasz 
ev. egyháznak. 1800-tól, mint káp
lán kisérte Garibaldit különböző had
járataiban. A Méntana melletti csata 
után, amelylyel politikai pályája 
bevégződött, minden munkásságát 
a Chiesa liberá-nak szentelte, mely 
az ő vezetése alatt „Uníone della 
cliiese libere in Italiá-“vá fejlődött. 
(L. Szabad egyházak.) Mikor Róma 
1870. az olasz királyság fővárosa 
lett, ide költözött. Résztvett abban 
a vitatkozásban, mely IX. Pilis bele
egyezésével a protestánsok és k a to 
likusok között 187*2. febr. 9—10. 
tartatott eme kérdés fölött: volt-e 
Péter Rómában? 1870. a szabad 
egyház számára tlieol. intézetet ala
pított, melyben ő adta elő a dog
matikát, apologetikát s polemikát. 
A szabad egyház utolsó zsinatán a 
valdensekkel való egyesülés mellett 
harczolt. Mii. 18H9. jan. 9. Művei 
közül kiemelendők a következők : 
„Memoirs* (1851.); „Recollectious 
of the last four Papesw (1859.); 
„No unión with Rom” (1871.); „The 
priest in absolution" (1 H77.). T.

Gebhard (Eichstátti), 1. II.
Győző.

Gebhard, a kölni egyházmegye 
érseke és reformátora, szül. 1547. 
nov. 10. Már 1501-től kölni kanonok 
volt, honnan 1507. az ágostai káp
talanhoz ment át, melynek 1570. 
nagyprépostja lett. 1577. kölni ér
sekké választatott, de a reformáczió- 
hoz való vonzódása miatt a pápai 
megerősítést csak 1580. kapta meg.

1 582.nyíltan a reformáczióhoz csatla
kozott s 1583. febr. meg is nősült. A 
helyébe választott Ernő, bajor her- 
czegnek nem akarván átengedni ér
sekségét, háború ütött ki köztök,mely
ben vereséget szenvedett s I 584. Né
metalföldre menekült. 1589. Strasz- 
burgba ment, hol a káptalani dékán 
tisztében 1001. máj. 31-ig élt.

Gecse Dániel „emberszere- 
teti intézete* 1829. óta létezik. 
Alapítója G. D. orvos volt, ki szül. 
1708. márcz. 7. Czigányiban (a mai 
Szilágymegyében), mh. 1824. máj. 
23. Marosvásárhelyt!, hol 1800.-tól 
lakott volt. Intézete első alapjául 
1820.-ban 2000 r. frtot tett le a ma
rosvásárhelyi főiskola pénztárába,eh
hez végrendeletében még 0000 frtot 
csatolt s anyja halála esetére egész 
vagyonát hagyományozta. A tőke 
1 920.-ig szaporodik s addig körülbe
lül egymillió írtra nő.Ekkor egyik fele 
az erdélyi ref. egyházkerület igazga
tó-tanácsának, másik fele a magyar 
kormánynak jut kezelése alá; az évi 
kamatok felét amaz a marosvásárhe
lyi főiskolának, emez Marosvásárhely 
városának adja át, azonban az összes 
kamatok jótékony és közhasznú czé- 
lokra fordítandók. Mig a kamatos
kamatozás tart, Marosvásárhelynek 
és vidékének lakossága kap belőle 
olcsó kölcsönt. V. ö. Antal János: 
Néhai orvos G. I). életrajza (1840.).

Gecseimine, egy, a Kidron téli
patakjának balpartján fekvő olajfás 
kert (csak Mát. XXVI. 36. és Márk 
XIX. 32.-ben fordul elő), amely Jé
zusnak az ő utolsó jeruzsálemi tar
tózkodása idejében olykor szállás 
gyanánt szolgált. Rácz

Gedeon (Bír. VI.—VIII.) az ős 
izráeli hőskorszakban ünnepelt férfi, 
kinek névéhez a midián és amalék 
vándor törzseken nyert nagy győ
zelem emlékén kívül egy a győzelmi 
zsákmányból készített istenképnek

i
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vallástörténeti szempontból érdekes 
emléke is fűződik. Rácz.

Geiler (Kaisersbergi) János, hí
res német egyházi szónok, szül. 1445. 
márcz. 16. Schaffhausenben. Első 
oktatója nagyatyja volt, ki Kaisers- 
bergben, Elszászban élt. 1460-tól 
Freiburgbantanultaábölcsészetet,hol 
1465.-tól előadásokat tartott; 1471. 
Bázelbe ment, hol belépett a böl
csészeti s theol. fakultásba s 1475. 
theol. tanár lett. Miután rövid ideig 
Freiburgban és Wiirzburgban is tar
tózkodott, 1478.Straszburgba ment a 
székesegyház lelkészének. Számára 
készítették 1 4 a még most is 
meglevő szószéket. Meghalt 1510. 
márcz. 10. Egyike volt kora legtu
dományosabb s legeredetibb férfiai- 
nak s különösen német nyelven tar
tott beszédeivel mintegy el őfut árja 
volt Abraham a Santa darának, sőt 
magának Luthernek is. Beszédeiben 
megmondta a meztelen igazságot 
klérusnak, szerzeteseknek, polgárok
nak s városi tanácsnak egyiránt. Mü
veiből megemlitendők : „Dér Trost- 
spiegel", „Xavieula sive speculum 
fatuorum", „Xavicula poenitentiae", 
„Dér SeelenParadies", „Cbristlicher 
Pilgerschaft." V. ö. Stöber: Essai 
historique et littéraire sur la vie 
et les sermons de G. de Ív. (1834.); 
Daclieux: Un réformateur catliolique 
á la fin du XV-e siécle, Jean (1. de
K. (1876.) és Die altesten Schriften
G.-s v. K.“ (I. k. 1877.), Lindc- 
mann: d. G. v. K. ein kath. Refor
mátor am Ende des 15. Jahrh.( 1877): 
Schmidt: Histoire littéraire de l’Al- 
sace á la fin du XV-e et au com- 
mencement du XVI-e siécle (I. k.
1879.); Lorenzi: G.-s von K. ausge- 
wáhlte Schriften nebst einer Ab- 
handlung iiber G.-s Lében und echte 
Schriften (4 k. 1881.—3;). T.

Gelasius, két pápa neve. I. 
Gelasius (492.—6.), szent, Rómában

Teoderich királyt, ki ariánus volt, a 
kath. egyház iránt jó indulatra bírta, 
megújította 495. a kelet és nyugat 
közt 484. óta fennálló szakadást, 
amennyiben mindazokat átok alá ve
tette, kik elődjének Acatius, kon
stantinápolyi patriarchára mint mo- 
nophysitára kimondott anathemájá- 
hoz nem járultak. A pápai szék 
elsőbbségi igényeiben annyira ment, 
hogy eltiltotta határozatainak bírálat 
alá vételét. Anasztáz császárnak 493. 
a következőket irta: „Kettő az, ami 
ezen világot főleg igazgatja, a püs
pökök megszentelt tekintélye s a 
királyi hatalom. Ezen hivatalok kö
zül a papoké annyiban fontosabb, 
amennyiben nekik az Isten itélő- 
széke előtt az emberek királyairól 
is számot kell adniok.“ Hat érteke
zése közül legfontosabb : „De duabus 
naturis in Christo", melyben a ké
sőbbi transsubstantiatio-tannal ösz- 
szeegyeztethctleniil azon tételt állítja 
föl, hogy „a kenyér és a bor sem 
lényegöket, sem természetűket meg 
nem változtatják, s hogy a kenyér 
és a bor tulajdonságai változatlanul 
maradnak." Tőle származik a „De- 
cretum de libris recipiendis et non 
recipiendis" (1. Decretum Gelasia- 
nuin). V. ö. Thönes: De Gelasio I. 
papa (1873); Viani: Yite (lei due 
pontifici S. Gelasio 1. e S. Anastasio
II. (1880.); Roux: Le papé S. G. I. 
(1880.); ScJmiirer: Die politische 
Stelláiig des Papsttums zűr zeit 
Theoderichs des Grossen (Histori- 
sclies Jahrbuch 1888.); Lányén: 
Gesch. dér Römischen Kirche von 
Leó I. bis Xikolaus I. (1885.) — II. 
Gelasius (1 1 18-—9.) mindjárt meg
választatása után börtönbe vettetett 
Frangepáni Cenciustól; a rómaiak 
kiszabadították, de Rómából V. Hen
rik császár elől kénytelen volt me
nekülni. Ez aztán mint ellenpápát,
VIII. Gergelyt emelte a pápai székbe,
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kit G. a császárral együtt átok alá 
vetett. Miután rövid időre Rómába 
visszatért, Pizán és Genuán keresz
tül Francziaországba indult, Clugny- 
ben, hol menekülése közben hosz- 
szább ideig szándékozott tartózkodni, 
1119. jan. 29. mh. V. ö. Gregoro- 
vius: Gesch. dér Stadt Rom (4 k.
III. kiad. 1877.); Hefele: Konzilien- 
geschichte (5 k. II. kiad. 1886.). A.

Geleji Katona István, ref. püs
pök, szül. 1589. Gelejen, Eger kö
zelében. Kétéves korában elrabolták 
kóborló tatárok, akiknél anyja egy 
hónap múlva találta meg s úgy vál
totta ki. Tanult Szántón, Gpnczön, 
Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon. 
Azután a beregszászi iskola igazga
tója lett, 1615. nov. 6.-tól pedig aliei- 
delbergi egyetem hallgatója volt,hon
nan 1617. hazatérvén, a gyulafehér
vári iskola igazgatását vette át. 1619. 
tavaszán újra Heidelbergbe küldte 
Bethlen Gábor fejedelem, és pedig 
mint öcscsének, B. Istvánnak egyik 
nevelőjét. 1620. őszén jöttek haza 
s nevelőségét még egy évig folytatta. 
1621. nov. a fejedelemnek udvari 
papja lett. Az maradt a Rákóczi 
Györgyök korában is, közben 1633. 
egyúttal esperessé és püspökké is 
megválasztatván. Püspöki működése 
korszakalkotó volt, amennyiben a ref. 
egyháznak a többi felekezetekkel 
szemben való kiváló állása az ő ide
jében szilárdult meg. Az anyaszent- 
egyház vagyonát oly sikeresen ke
zelte, hogy haláláig 75,000 tallérra 
emelkedett. A Duraeustól tervezett 
prot. unió felől az erdélyi reformá
tusok kimerítő véleménye az ő elnök
lete alatt állapíttatott meg s aláírá
sában is megjegyzé, hogy barátja 
az evangélikusokkal való egyesülés
nek. Nagy buzgósággal és eredmé
nyesen harczolt az unitáriusok és 
szombatosok ellen ; a dézsi eompla- 
natio püspöksége idejében jött létre.

Kiváló erélyt fejtett ki a puritán, 
sőt a presbyterianus irányú mozgal
mak ellenében is, melyeknek el
nyomására úgy irodalmi téren, mint 
az elnöklete alatt összeült szat- 
márnémetii nemzeti zsinaton hatha
tósan igyekezett. Ennek a zsinat
nak a megbízásából készité a róla 
nevezett Geleji-kánonokat (I. kiad. 
1649.-ből való, magyarra ford. Kiss 
Áron 1875.), melyek azóta a tiszán
túli és erdélyi, majd a dunamelléki, 
sőt egy részükben az összes egyház- 
kerületekben állandóan érvényben 
voltak egészen a debreczeni zsinatig, 
mely a legújabb egyh. törvényekbe 
is nem egy intézkedésüket átvette. 
Az „Öreg graduálw, mely I. Rákóczi 
Gy. költségén 1636. jelent meg, első 
sorban szintén neki köszönheti léte
iét, amennyiben nemcsak munkába 
vétele történt az ő buzdítására, hanem 
annak elkészítésében is kezdettől 
fogva részt vett, sőt a Keserűi Dayka 
János halála után egymaga dolgozott 
rajta. Általában véve nagyszabású, 
becses irói munkálkodást folytatott. 
Művei, melyek nemcsak theol., ha
nem részben nyelvészeti tekintetben 
is különös fontossággal bírnak, a 
már említetteken kívül a következők: 
1. De sacramentis in genere. Heidel- 
berg, 1615. 2. De certitudine fidei. 
U. o. 1616. 3. De üde et justificatione. 
U. o. 1 61 6. 4. De justiíicatione lioini- 
nis peccatoris coram Deo. U. o. 1617. 
5. Két halotti beszéd (latinnyelvüek, 
de az egyiknek fele magyar) Bethlen 
Gáborné Károlyi Zsuzsanna felett(Az 
„Exequiarum Caeremonialium . . . 
libelli duo“ II. részében). Gyulafe
hérvár, 1624. 6. Praeconium evan- 
gelicum. (2 k.) U. o. 1638.—-40. 7. 
Titkok titka. U. o. 1645. 8. Magyar 
grammatikácska. U. o. 1645. 9. Vált- 
ság titka (3 k.) U. o. 1645.—-49. 
A Bojthi által Bethlen G. tiszteletére 
kiadott „Panegyris" tőle is közölt
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verset. Mh. 1649. decz. Gyuláfelíér- 
vártt. V. ö. Imre Sándor : G. K. I., 
főleg mint nyelvész (1869.).

Gél éji-kanonok, 1. Geleji Ka
tona István.

Gél lért (Nag y), másképen Groot 
(Groote) Gerhard (Geert, Gerrit), la
tinul Gerhardus Magnus, a „közös 
élet testvéreiu egyesületének alapí
tója, szül. 1340. Deventerben, tanult 
Párisban, még pedig nemcsak tGeo
lógiát és kánonjogot, hanem orvos- 
tudományokat is. 1362. tanár lett a 
szülővárosabeli káptalani iskolában. 
Gazdag böneficiumok birtokában vi
lágias életet folytatott Kölnben, Prá
gában és Utrechtben, mig Kai kar 
Henrik, karthaúsi-perjéltől és egy sú
lyos betegségtől megtérítve, 1374. 
elajándékozta javait s a munnikhui- 
zeni (Arnhem mellett) kolostorba vo
nult, hogy a nevezett perjel vezetése 
alatt zárkózott életet folytasson. Ké
sőbb, úgy 1380. körül az utrecbti piis- 
p ö k e n g e d e 1 m é b ő 1 á 1 d á s o s m ű k ö d é s b e 
fogott annak megyéjében, mint ván
dor prédikátor, ki a bűnösökért meg
halt Krisztus követésére s a bűn 
legyőzésére buzdította a híveket. A 
G. vezérlete alá Florentius Radewin 
számos ifjú klerikust gyűjtött össze 
egy deventeri házba,1 s ezzel letette 
a „közös élet testvériilétének" aluli
ját. G. 1 379. a saját házában leányok • 
nak és özvegyeknek alapított men- 
házat, hol kézimunkával keresték ke
nyerüket. Noha G. sok eretneket té
rített meg prédikálásával, a domi
nikánusok mégis haeresissel vádol
ták ; ennek következtében a püspök
1383. eltiltotta a prédikálástól, da
czára annak, hogy „Publica protés- 
tatio de veridica praedicatione evan- 
gelii" ez. iratával erősen védekezett 
a felhozott vád ellen. Vissza is nyerte 
a prédikálási jogot csakhamar s már
1384. böjti pfédikácziókat tartott 
Zwolléban. Egy pestises beteg ápo

lása közben elkapta a ragályt s mh. 
1384. aug. 20. Említett munkáján 
kívül még „Conclusa et proposita, 
non vota“ czimen az általa követett 
életszabályok gyűjteményét állította 
össze. Beszédei és levelei újabban 
jelentek meg. V. ö. Bahring: G. G. 
und Florentiu s (1 849.); Bonet-Maury : 
Gérard de Groote (1878.); Grube: 
G. G. und seine Stiftungen (1883.).

Gellert (Szent), az első csanádi 
püspök, szül. 977s 982.köztVelenczé- 
ben. A benczéseknél tanult s azután 
rendjükbe lépett, melyben 1005. táján 
már valami kisebb tisztséget viselt. * 
Tanulmányai betetőzése végett 5 évet 
Bolognában töltött, 1012. pedig apáttá 
választatott. 1015. lemondott ez állá
sáról s rábeszélés folytán Magyar- 
országba jött, hol Imre herczeg ne
velője lett. 1023. remeteéletet kez
dett folytatni Bakonybélben, honnan 
1030. az akkor alapított csanádi 
püspökségre távozott. Roppant buz
galmat fejtett ki a térítésben, az iro
dalmi működésben s a vallásos élet 
fejlesztésében. Térítői buzgalmának 
esett áldozatául 1046. szept. 24., 
midőn Yata lázadói Pest mellett a ma 
róla nevezett hegyről a mélységbe 
dobták. Holttestét 1053. Csanádra 
szállították, mint végső nyugalma he
lyére. Később szentté avatták ; em- 
léknapja szept. 25. Műveiből csak 
a „Deliberatio supra hymnum trium 
puerorum" maradt fenn, melyet gr. 
Batthyány Ignácz a G.-ről szóló le- 
gendával együtt 1790. adott ki. V.o o J
ö. Karácsonyi János : Szent G. csa
nádi püspök élete és művei (1887.).

Gellert Kei’esztély, egyházi 
ének-költő, szül. 1715. jul. 4. Hai- 
nichenben. A théológiát 1 734.-től ta- 
nulta Lipcsében, hol 1745. a bölcsé
szeti szakban magántanár lett. 1751. 
rk.; 1761. rendes tanárrá nevezte
tett ki ii. o. Mh. 1769. decz. 13. 
„Geistliche Oden und Lieder" (1 757.)



ez. műve a korabeli vallásos költé
szet legbecsesebb terméke, melynek 
egyes darabjai az ev. egyház énekes 
könyvébe is felvétettek. Legújabb 
kiadása 1886.-ból való. Egyébiránt 
általában véve is nagynevű Írója 
volt nemzetének. Pár műve ma
gyarra is le van fordítva, köztök 
híres „Erkölcsös meséiw (ford. Kónyi 
János) Pécs, 1770.

Gemara, 1. Talmiul. 
Generális, 1. Rend. 
Generális konvent néven is

meretes a magyarországi ref. egy
háznak az 1821.— 2. évben tartott 
egyetemes gyűlése, mely a debre- 
czeni zsinat előtti időben az egyetlen 
határozatképes konvent volt s amely
nek végzései kötelező erővel bírtak, 
minélfogva jó részben átmentek a 
gyakorlatba is. Határozatképessége 
onnan eredt, hogy királyi rendelet 
alapján ült össze némely eléje utalt 
s főleg a tiszántúli egyházkerületet 
érdeklő viszályos ügyben. Három 
ülésszakban végezte tárgyalásait, 
még pedig az 1821. márcz. 18., 20. 
és 24. napjain Pesten, u. a. évi okt. 
1—4. napjain Debreczenben és az 
1822. febr. 20. 22. napjain ismét
Pesten tartott ülésszakokban. A kon
vent, melynek elnökéül Vay József, 
tiszán inneni fő gondnok vál asz tat o 11, 
eligazítván a hozzá utalt ügyeket, 
még a következő intézkedéseket 
tette: a szilágysági egyházakat Er
délynek engedte át, — az egyházak 
szavazataira nézve kimondta, hogy 
annyit számítsanak, ahány lélké- 

van,— a tiszántúli egyházme
gyéket a változott viszonyokhoz ké
pest újra beosztotta s a budai ká
nonoknak több rendelkezését életbe 
léptette. Jegyzőkönyvét közölte Ré
vész Imre (Figyelmező 187ö.). 

Generális nótárius, vagy
SCriba, a mai egyházkerületi fő
jegyzői hivatalnak eredetét képező

tisztség, mely már a 17. században 
életbe lépett némely magyar ref. 
kerületben, de hatásköre csak ké
sőbb lett körülírva. Mindig csak egy 
és pedig lelkészi jellegű egyénnel 
volt betöltve, aki a püspöknek bár
minemű akadályoztatása esetén he
lyetteseként szerepelt.

Generális synodus, 1. Zsinat. 
Generális vikárius, a katli.

egyházban rendszerinti helvettese 
a püspöknek az összes törvényke
zési ügyekben. A püspökök állandó 
helyettesének beállítására az archi- 
diakonusok túlkapásai adtak okot; 
mint ellensúlyt velők szemben a 13. 
században neveztek ki a püspökök 
generális vikáriust, aki többnyire 
azonos volt officialis principális
sal. A g. v.-nak nem kellett múl
hatatlanul bírnia magasabb rendek
kel, de csak kánonjogi doktor és 
licentiatus, vagy legalább is jogtudós 
volt kinevezhető. V. ö. Köbér: Über 
den Ursprung und die rechtliche 
Stelláiig dér Generalvikare (Tiibin- 
ger Quartalschrift 1853.).

Generalsuperintendent, 1.
Superintendéns.

Generatianismus, a creatia-
nismustól eltérő elmélete a lélek 
előállásának, amelv szerint az léte- 
lét a nemzés alkalmával nyeri. T.

Genesis (gör.) == eredet, szár
mazás, születés; ez a neve Mózes 
I. könyvének, 1. Pentateuch.

Genesis (Kis), 1. Jubilaeumok 
könyve.

Genfi consensus (c. geneven- 
sis, c. paátorum), Kálvin tollából ke
rült ki 1002. s igy a praedestinatiót 
mereven az ő felfogása szerint tár
gyalja, azonban a többi helvét egy
házak hivatalosan nem fogadták el.

Genfi katechismus, 1. Kate-
chismus.

Gennadius (II.), vojtaképen 
Scholarius György, konstantinápolyi
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patriarclia, tudós görög theölogus, 
1400. körül szül. valószínűleg Kon
stantinápolyban. Mint görög küldött 
jelen volt 1439. a florenczi zsinaton, 
hol a római egyházzal való unió 
mellett foglalt állást, amit azonban 
hazatérte után Marcus Eugenicus, 
ephesusi érsekkel együtt hevesen 
megtámadott. Ez kegyvesztetté tette 
Konstantin császár előtt, miért is G. 
név alatt kolostorba vonult. Konstan- 
tinápolynak 1453. a törökök által 
való elfoglalása után u. o. patriarclia 
lett s e minőségében egy híres hit
vallást szerzett, melyet a görög egy
ház megismertetése végettll. Mohám- 
med szultánnak adott át. Ennek bő
vített átdolgozása, melyet szintén 
neki tulajdonítanak, valószínűleg nem 
tőle ered. Később 1459. lemondott hi
vataláról s ismeretlen évben egy ma
cedóniai zárdában halt meg. Mintegy 
100 művet irt, theol. és bölcsészeti 
tartalommal. V. ö. Gass: G. und 
Pletho (2 k. 1844.); Ottó: Des Patri- 
arclien G. von Konstantinopel Kon- 
fession (1804.).

Gennezáret, korábban Kinne-
ret tava, Galilaeai tenger, vagy Ti- 
bériás tava, a Jordán völgyének 
teknőalakú kiszélesedése Galilaeában 
(20 km. hosszú, 1 1 km. széles), mely
nek partjai az evangéliumi történet 
fő színhelyét képezik. Most csendes 
és elhagyott, az újszövetségi időben 
azonban mindkét partján egy csomó 
népes város és helység volt s szá
zakra menő kisebb-nagyobb hajókat 
ringattak habjai. Két tetrarcha épített 
partján magának palotát s kivált a 
nyugati partot még az a nagy keres
kedelmi útvonal is mozgalmassá tette, 
mely Ptoiemaisból Damaszkusba ve
zetett. Azt a helyet, ahol ez az út 
a tavat érintette, G. síkjának nevez
ték és Josephus híres leírása szerint 
(„Zsidóháború “ III. 10. 8.) a te
nyészetnek csodálatos pompájáról

és tropikus szépségéről volt neve
zetes. Rácz

Genovéva (Szent), Páris véd
asszonya, 424. (41 9.) körül szül. Xan- 
terre-ben. Szülőinek halála után Pá
risim ment, hol nemsokára azzal szer
zett hírnevet, hogy az Attila táma
dása alkalmával megjósolta Páris 
érintetlen maradását. 460. templomot 
emelt Szent Dénes és Szent Eleu- 
therius sírja fölé. Mh. 512. jan. 3. 
V. ö. Bartlielcmy (1852.), Lefeuve (III. 
kiad. 1861.) és TJélaumosne (1882.) 
róla szóló műveit.

Genovevanusok, szabályozott 
kanonok-congregatio. A hagyomány 
szerint már 1059. alapult a párisi 
Genoveva-apátságban, 1148. Suger 
apát reformálta, később egészen el- 
világiasodott, míg végre 1634. egé
szen újjá alakult. Nevelésnek s be
tegápolásnak szentelték magokat.

Genovevarendi apáczák (Mi-
ramionák), annak a vallásos társu
latnak tagjai, melyet Hlosset Fran- 
cziska 1 636. Párisban szegények gon
dozása, betegek ápolása s leányok 
nevelése czéljából alapított. 1655. 
egyesült ezzel a Miramion MáriátólC? J

1661. ugyancsak Párisban s hasonló 
czélból alapított zárdái egyesület is. 
Igen sokat tett a G. egyesülete a 
nőnevelés terén s szépen virágzik is 
a társulat, bár a forradalom alatt 
sok üldözést szenvedett. T.

Genti Henrik (Henricus Gan- 
davensis), előkelő scholastikus. Azok 
az eddig általánosan elfogadott ada
tok, hogy 1217. szül. s eleinte Köln
ben, 1241.-től Géniben tanult, majd 
a szerviták rendjébe lépett, Párisban 
a Sorbonne tagja volt, azután IV. 
Incze protonotariussá nevezte ki, nem 
nyugodnak biztos alapon. Csak annyi 
bizonyos, hogy Párisban tanult, 1277. 
briiggei archidiakonus volt, 1279. 
husvét előtt pedig tournay-i archi
diakonus lett, 1284. a párisi egye-
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tem és káptalan közti viszályban bíró 
volt s 1293. mii. írásaiból („Quodli- 
beta“, „Summa Théplogiaew)az tűnik 
ki, hogy Aristotelesmek és Aquinói 
Tamásnak ellenlábasa. V. ö. Hűét: 
Recberches historiques et critiques 
sur la vie, les ouvrages et la doctrine 
de Henri de Gand (1838.); Wernev :
H. von Gént als Reprásentant des 
christlichenPlatonismusim 13 Jahrli. 
(1878.); Ehrle: Heitráge zu den 
Biographien beriihmter Scholastiker 
(Archiv für Literatur- und Kircken- 
Gescli. des Mittelalters 1885.).

Gentilis (de Mönteflorum), mi
norita-szerzetesből 1298. lett bibor- 
nok. 1307. mint pápai követ Magyar- 
országba jött, hogy Róbert Károly 
megválasztatását elősegítse s a po
litikai és egyli. zavaroknak véget 
vessen. Hogy ez utóbbi törekvésében 
is sikert arasson, négy zsinatot tartott, 
melyeken a papság reformja s az 
egyh. fegyelem helyreállítása érde
kében nevezetes intézkedéseket tett. 
1311. szept. távozott az országból, 
hogy részt vegyen a vienne-i zsina
ton. Mh. 1312. okt. 27. Avignonban. 
Követsége iratai Pór Antal által irt 
életrajzával bővítve a Monumenta 
Vaticana I. sor. II. kötetében.

Gentilis János Bálint, refor- 
máczió-kori antitrinitarius, sziil. Co- 
senzában (Nápoly vidékén). 1556. 
Genfbe ment, hol a szentháromság 
tanának tagadása miatt hevesen ösz-
szeütközött Kálvinnal, akinek azon
ban az olasz egyház elé terjesztett 
hitvallását 1558. mégis aláírta. Mint
hogy ennek daczára előbbi vélemé
nyét azután is nyilvánítá, 1558. 
aug. 15. halálra Ítélték, ám ezt nyil
vános vezeklésre változtatták át. 
Miután szept. 2. tévedését Írásban 
is beismerte, Bern vidékére, majd 
Lyonba, később Lengyel-, azután 
Csehországba s Ausztriába költözött. 
1566. visszatért Svájczba, hol csak-

hamar börtönbe került. Beza és berni 
theologusok hasztalan iparkodtak né
zetei visszavonására újólag rábírni, 
végre is ez évi szept. 10. lefejez
tetett. „De unó Deo, de unius Dei 
verő filio et Spiritu Sancto Paracleto 
catholica et apostolica confessio“, 
„Antidöta", „XL protheses theolo- 
giae“ s „Piae et doctae in Symbo- 
lum Atbanasianum adnotationes" ez. 
műveiben kifejtett rendszere a „Tri- 
nitás*, „ Persona“ egyh. kifejezések 
ellen harczol, mivel azokat a bibliá
ban feltalálni nem lehet s abból 
indul ki, hogy az Atya-Isten nem 
személy, hanem az istenség lényege 
és hogy ő azt fiába öntötte át. V. ö. 
Áretius és Bezcc reá vonatkozó egy
korú müvein kiviil Treclisel: Die 
protestantischen Antitrinitarier vor
F. Socin (2 k. 1839.—44.); Fazy : 
Procés de V. G. (1878.).

Genuíii K atalin , szül. 143 7. 
Genuában. Férje halála után 1474. 
az előkelő nő a szent Ferencz ter- 
tiariusai közé lépett s ettőlfogva 
betegápolásnak szentelte magát. Mh. 
1 510.; a szentek sorába 1737. jutott. 
Napja márcz. 22. Irodalommal is 
foglalkozott. V. ö. Sintzel: Leben dér 
heil. Katharina von Genua (18 14.); 
Q-örres : Die christliche Mystik (Uj 
kiad. I. k. 1879.)

Genus npqtelesinaticuni,i<li- 
omaticum és inajesteticum, a 17.
század luth. scholastikájának szőr- 
szálhasogatása szerint az a három 
osztály, melyre a communicatio idio- 
maticum oszlik. Ugyanis, hogy a 
legutolsó pontig keresztül vigyék az 
isteni s emberi lényegnek tökéletes 
egyesülését, nem csupán azt állítot
ták (amit a reformátusok is elfo
gadtak), hogy mindkét természet 
odaadja a maga tulajdonait az egy 
személynek (g. idiomaticum), és hogy 
ez az egy személy mindkét természet 
által működik (g. apotelesmaticum),



hanem azt is, hogy az isteni természet 
tulajdonságai az emberi természetre 
a Krisztusban úgy mennek át (g. 
majesteticuin), hogy annak követ
keztében a Krisztus teste részt vesz 
a mindenütt jelenvalóságban (1. 
Ubiquitas). E tan természetesen csak 
úgy lett volna teljes, ha megfordítva 
azt is kimondják, hogy az emberi 
természet alacsonysága is átszállha
tott az istenire (g. tapeinoticum), 
de ez éles ellentétben állt volna a 
hittételekkel, amelyekkel a modern 
lutheranismus csakugyan ellentétbe 
is jutott. (L. Kenotikusok.) T.

Gera Konrád, magister, ev. lel
kész, szül. a németországi Tanger- 
miindenben. A Gradeczi Horváth 
Gergelytől Neérén J 588. alapított 
gimnáziumnak első igazgatója volt, 
hova Straszburgból jött. Pár év múlva 
u. o. egyszersmind lelkész lett. 1595. 
közepe táján csere utján Bártfára 
jutott iskola-igazgatónak, 1597. nya
rától pedig káposztafalvi, 1600.-tól 
kisszebeni lelkész volt. Művei, me
lyek a kryptokalvinisták ellen inté
zett vitairatok, ezek : 1. Brevis refu- 
tatio Calvinianae epistolae missae a 
Casparo Pilcio. Bártfa, (1598.) 2. 
Brevis responsio ad Hyinnos quosdam 
Casparis Pilcii et ad praefationem 
iisdem praefixam. U. o. (1598. vagy 
1599.)

Gerbert, 1. II. Sylvester. 
Gerdesius Dániel, holland 

theologus, szül. 1698. Brémában. 
17 19.-től az utrechti egyetemen tlieo- 
logiát hallgatott s 1724. wagenin- 
geni lelkész, 1726. theol. doktor és 
egyidejűleg duisburgi theol. tanár 
lett. Innen 1735. hasonló minőség- 
ben a groningeni egyetemre ment, 
melynek 1736.-tól egyúttal prédi
kátora is volt. Mii. 1765. febr. 11. 
Számos magyar tanítványa volt, 
akiktől értesülve a magyar biblia 
ritka voltáról, annak Bázelben ki-

nyomatása alkalmával a kiadás költ
ségeihez tekintélyes összeggel já
rult. Számos műve közül különösen 
a „História evangelii seculo XVI. 
passim per Európám renovati“ (4 k. 
1744.—52.) Ili rés, melyhez toldalé
kul járul a „Serinium antiquárium 
seu Miscellanea Groninganau (8 k.
1 748.:—65.). Ennek 7. kötete a Bőd 
Péter egyháztörténetéből is közöl 
két czikket. Megírta Olaszország re- 
formáczióját is.

Geresdi egyezség, a dunán
túli ev. és ref. egyházkerületek ki
küldöttjeinek 1833. máj. 15. Nagy- 
geresden (Sopronul.) Kiss János és 
Tóth Ferencz superintendensek ve
zetése alatt készített ama munkálata, 
mely a mindkétprot. felekezetiiektől 
vegyesen lakott helységekben a köl
csönös viszonyt állapította meg, még 
pedig három fő irányban, u. m. „a 
másik confessión levő hívek hittu
dományának, szertartásainak mi mó
don való követésére s azoknak be
csületben tartására és egymásnak 
kölcsönös megkiinélésére nézve ; a 
prédikátorok, praéoránsok és iskola- 
tanitók hivatalbeli kölcsönös szolgá- 
lattételöknek mineműségére, kiterje
désére és módjára nézve ; a fizetés- 
és szolgálatbeli tartozásokra nézve. “ 
E munkálat az érdekelt egyházkerü
letek megerősítése után érvénvbe iso v
lépett s a kéri szerződéssel (1. e.) 
együtt ma is zsinórmértékéül szolgál 
a hasonló helyzetben levő egyházköz
ségeknek. Közölte a ref. egyetemes 
konvent 1893. márcz. jegyzőkönyve.

Gergely, pápák neve. I. (Nagy) 
Gergely (590—604.), 540. körül szül. 
Rómában. Jogot tanult, foglalkozott 
azonban az egyházi atyákkal is, s 574. 
Rómának praefectusa lett. Miután 
atyai nagy örökségének birtokába 
jutott s ebből Siciliában hat kolostort, 
egyet pedig saját házában építtetett, 
az utóbbinak maga is tagja lett. Mi-
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után 577. diakónussá szenteltetett, 
II. Pelagius 579. konstantinápolyi 
apokrisjtariussá nevezte ki. 585. római 
kolostorába visszatérve, ennek apátja 
lön. Az az elbeszélés, hogy Gergely 
megpillantva a Fórum Romanumon 
eladásra kitett szép angolszász gyer
mekeket, Britanniába téritói útra in
dult, deli. Pelagius visszahívta, álig 
egyéb, mint puszta állítás. Mint pápa, 
595. rosszalását fejezte ki a felett, 
hogy a konstantinápolyi patriarcha 
IV. János „oekumenikus patriarcha" 
czimet vett fel. Amit azonban ez aligha 
te tt; e czimet ugyanis neki is, épugy 
mint elődeinek (legalább is 518.-tól 
fogva, de valószínűleg már előbb is) 
úgy adták. Gergely fölhívta Móricz 
császárt arra, hogy büntesse meg a 
patriarcha merészségét, mire ez Ger
gely ellen viszont azért panaszkodott, 
hogy egy semmitmondó czimért vi
szályt kezd. G. jpágát egyébként már 
591 -tői, tehát a viszály kitörése előtti 
időtől kezdve „Servusservorumderé
nek nevezte. A pápai szék elsőbbsé
gére vonatkozó igényeiben túlment 
a sardicai zsinat által megszabott ha
táron, amennyiben a ravennai érsek
től s a salonai püspöktől azt köve
telte, hogy az ellenük emelt vádak 
megvizsgálására bírói széke elé Ró
mába menjenek. Tettereje a császári 
hivatalnokok erélytelensége folytán 
oly tekintélyt szerzett, hogy őt tekin- 
tettékRóma tulajdonképeni uralkodó
jának s ő maga is ennek érezte 
magát. Gergelynek különösen szivén 
feküdt az angol-szászok közti hitté
rítés s e végett 590. a benedekrendi 
Ágostont Kentbe küldte. De gondja 
volt a cultus fejlesztésére is; Ró
mában egy énekiskolát alapított, a 
rythmikus Ambrus-féíe éneklés he
lyébe a lassú, kimért „cantus fir- 
mus“-t vagy „planus“-t tette. A szer
zetesi élet javítása körül nagy ér
demeket szerzett azzal, hogy szi-

gorú rendszabályokat hozott úgy a 
hivatásnélkülieknek a barátok és apá- 
czák közé fölvétele, mint az előbbiek 
kóborlása ellen. Iratai közül legol
vasottabb a „Dialogorum de vita et 
miraculis patrum Italicorum" négy 
könyve, Itaíia hírneves szerzetesei
nek dicsőítése ; „Expositio in beatum 
Jobum", az egész erkölcstan átné
zető, továbbá a „Regula pastoralisu, 
mely a lelkészek kötelességeit so
rolja fel. Müveit legjobban a mau- 
rinusok adták ki (4 k. 1705.); 
é kiadás számos pótlással együtt, 
mint Migne „Patrologiae Latinae"
LXXM—LXXIX. kötete újra megje- 
lent. Életrajzát a Liber pontificalis 
közié, megírta még Pál diakoniipés 
János diakónus (873.— 5.). EivaldPíű 
újabban egy eddig ismeretlen élet
rajzi töredéket adott ki „Die iilteste 
Biographie Grégors I.“ (1880.) czi- 
men. V. ö. Lan: Gregor dér Grosse 
(1845.); Pfaliler: Gregor dér Grosse 
(I. k. 1852.); Gregorovius: Geschichte 
dér Stadt Rom (II. k. III. kiad.
1870.); Gélzer; Dér Streit iiber 
(len Titel des ökumenischen Patri- 
archen (Jahrb. für prot. Theologie 
1887.); Wolfgruher: Gregor dér 
Grosse (1 890.); Clausier: Saint Gre- 
goire le Grand (1887.); Kellett: Popé ' 
Gregory the Greatand his relations 
with Gaul (1888.). —- II. G énjéig  
(715.—731.), szent, erélyesen lépett 
fel Isauri Leó, a képromboló császár 
ellon ; Bonifáczot 723. Németország 
püspökévé szentelte ; összeköttetést 
keresett a frank birodalommal vé
delmin a langobardok ellen, s be
szédjének erejével rábírta 729. a 
Róma ellen vonuló langobard ki
rályt Liutprándot arra, hogy sere
gével visszaforduljon. Napja febr.
13. V. ö. Döllinger: Gregor II. und 
Kaiser Leó dér Isaurier („Die Papst- 
fabeln des Mitté.lalters“ közt 1803.);
Dalimén : Das Pontifikat Greaors II.*



(1888.). — ITT. Gergely (731—41.), 
szent, átkot mondott 731. az összes 
képrombolókra, kinevezte 732. Ro- 
nifáczot érsekké, háromszor fordult 
védelemért Liutprand langobard ki
rály ellen Martel Károly hoz siker 
nélkül. Napja nov. *28. — 717 Ger- 
gély (827—844), szomorú szerepet 
játszott a Jámbor Lajos és fiai közt 
folyt viszályban, midőn atyjokkal 
szemben az utóbbiakat támogatta. 
Ansgart Scandinaviába 832. köve
téül nevezte ki. V. ö. Simson: Jahr- 
biichér des fránkiselien Reiches im- 
ter Ludwig dem Frommen (1874.).
— V. Gergely (996—9.) eredetileg 
Brúnó, az első német pápa, egy 
karinthiai herczeg fia, kit rokona
III. Ottó tett pápává ; ezt császárrá 
koronázta, azonban 996. vége felé 
Rómából elüzetett. Csakhogy az el
lenpápává tett XVI. Jánost sikerült 
Gergelynek az odasiető császár se
gélyével 998. legyőznie. Gergely el 
akarta választani a frank Róbertét 
második nejétől Bertától, mert há
zasságuk a közeli rokonság miatt 
nem volt az egyházi határozmányok- 
kal egyező. Egy Rómában tartott 
zsinaton (998.) G. mindkettőt hétévi
vezeklésre ítélte s házasságuk foly-
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tatása esetére egyli. átokkal fenye
gette őket. Hogy G. hirtelen halála 
mérgezés következménye volt-e, nem 
lehet határozottan megállapítani. V. 
ö. Höffler: Die deutschen Pápste 
(I. k. 1839.); Wilmans: Jahrbiicher 
des deutschen Reiches unter Kaiser 
Ottó III. (1840.): Ch’egorovius: Gesóh. 
derStadt Rom. (3 k. III. kiad. 1876.)
— VT. (a) Gergely, ellenpápája VIII. 
Benedeknek (1012.), aki elől II. Hen
rik császárhoz Földébe menekült, de 
ennek pártfogását nem sikerült kiesz
közölnie.— VI. (b) Gergely, (1045.— 
1046.) a pápai széket IX. Benedektől 
vásárlás utján szerezte, azonban a 
sutrii zsinaton III. Henrik mint

simonistát letette s Németországba 
vitette, hol hihetőleg 1048. halt meg.
V. ö. Steindorff: Jahrbiicher des 
deutschen Reiches unter Heinrich 
III. (I. k. 1894.). — VII. Gergely 
(1073.—85.), eredeti nevén Hildeb- 
rand, szül. a toscanai Saonában (s 
nem Rómában). Már mint gyermeket, 
atyja az Aventinuson levő Mária-ko- 
lostorba vitte, melynek apátja nagy
bátyja volt. VI. Gergelyt, mint 
káplánja, száműzetésében Német
országba kisérte. Hogy ennek halála 
után Clugny-ben lett-e szerzetes, kér
déses. IX. Leó pápa Rómába vitte 
s a római egyház cardinalis sub- 
diakonusává, később pedig apátjává 
tette ; IX. István pápasága alatt, ki 
őt a római egyház archidiakonusává 
nevezte ki, épugy. mint II. Miklós s
II. Sándor alatt lelke volt mindazon 
törekvéseknek, melyek az egyház re
formját s a pápaságnak úgy a római 
nemesség, mint a német császár be
folyása alóli fel s z ab a d u lh at á s át czé- 
lozták. Midőn Gergely 1073. ápr. 22. 
törvényellenes módon a pápai székre 
emeltetett, elődétől IV. Henrik csá
szárral kezdett viszályt örökölt, mint 
aki daczára a pápai intéseknek, nem 
akart átok alá vetett tanácsosaitól 
megválni. Az 1074. kiegyenlítettküz
delem a pápa és király között újra 
megkezdődött, midőn G. 1075. az 
investitura elleni tilalmat kibocsátotta 
(1. Investitura), s a király által ki
nevezett milánói érsek ellen tiltako-
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zott. 1075. karácson éjszakáján G.-t 
egy Cencius nevű római nemes a
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Mária-Maggiore templomban megtá
madta ; a megsebesített s egy. erős 
toronyba zárt pápát a római nép sza
badította ki. Azon reményben, hogy 
a római és lombard nép elégiiletlen 
elemei támogatására lesznek, Henrik 
sértve a pápának amaz üzenetétől, 
melyben kicsapongó élete miatt őt 
felelősségre vonta, azt 1076. a német



püspökökkel Wormsban letétette s 
ezen ítéletet Piacenzában a lombard 
püspökökkel is megerősítette. A pápa 
válasza az volt erre, hogy 1076. febr.
22. Henrikre kimondotta az egyh. át
kot s alattvalóit hűségeskiij ök alól föl- 
oldozta. A Henrik iránt ellenséges 
indulattal viseltető fejedelmeknek 
1076. Triburban hozott azon hatá
rozata, hogy trónját veszti, ha egy 
év leforgása alatt magát a pápai átok 
alól föl nem oldoztatja, arra indí
totta Henriket, hogy bűnbánókig Ca- 
nossába menjen. Miután három napig 
(107/. jan. 25—27.) szőrruhában a 
vár kapui előtt álldogált, a pápa 
Matild őrgrófnő s Hugó clugny-i apát 
kérésére megadta neki a feloldozást 
és pedig ama meglehetősen könnyű 
teltételek mellett, hogy Henrik allé
mét fejedelmekkel kiegyezik s a pá- 
•pát vagy követeit kísérettel látja el. 
Henrik canossai zarándokúba csak 
külsőleg volt a pápa győzelme, tény
leg azonban a király győzött a pápa 
felett, amennyiben a pápa annak fel- 
oldozásával maga szüntette meg az 
okot az ágostai birodalmi ítél őszék 
megtartására, melyre aHenrik-ellenes 
fejedelmek a pápát is meghívták. Mi
dőn 1077. márcz. nehány német feje
delem Rheinfeldeni Rudolfot Forcli- 
heimban ellenkirálylyá választotta, 
Gergely ezt nem ismerte el azonnal, 
csak miután Henrik vereséget szen- 
vedett ellene, amikor is 1080. márcz.
7. az átkot Henrikre újra kimondta. 
A királynak német és olasz hívei 
az 1080. Brixen-ben tartott zsinaton 
Gergelyt letették és a ravennai érse
ket \\ ibertet választották pápává Ili. 
Kelemen név alatt. Csak miután az el
lenkirály az Kistér melletti csatában 
1080. oki 10. elesett, indult Henrik 
Rómába, hogy a pápát megbüntesse. 
1083. jun. 28. a Péter-tempiomban 
inthronisáltatta III. Kelements magát 
általa 108 1. márcz. 31. császárrá ko

ronáztatta. Gergely maga is a császár 
kezébe esett volna, ha az erős sereg
gel előnyomuló Guiscard Róbert szo
rongatott helyzetéből ki nem szaba
dítja. Nem sokkal ezután mii. Salernó- 
ban 1085. máj. 25. Gergely nem mért 
mindenütt egyforma mértékkel; nagy 
engedékenységet tanúsított Angolor
szág simonista királyával, Hóditó Vil
mossal szemben; Francziaország ural
kodója ellenében sem merte igénybe 
venniaz egyh. Ítélkezést, melylyel az 
uralkodót mint simonistát és házas- 
ságtörőt megfenyegette. A viszonyok
kal mindenütt számot vetve, nagy 
czélját, hogy t. i. magát a királyoknak, 
a népeknek és a királyi hatalom alól 
kivont, kizárólag maga alá rendelt s 
általa coelibatusra kötelezett papsá
gának theokratikus uralkodójává s az 
összes egyh. javak legfőbb kezelőjévé 
tegye, bámulatos erélylyel s követ
kezetességgel igyekezett elérni. Az 
úgynevezett „Dictatus papae“ tar
totta fenn egyházpolitikai programm- 
já t ; e szerint a pápa a püspököket 
és a császárt is leteheti ; a pápát 
senki sem ítélheti e l ; a fejedel
meknek a pápa lábait kell csókol- 
niok. Azzal az ebben jelzett tétellel, 
hogy a pápa nem tévedhet, G. a 
vatikáni zsinatnak lett prófétája, 
azon mondásával pedig, hogy Péter 
helytartója, mihelyt annak székét 
elfoglalta, szent: prófétája lett azon 
ujdivatú kath; történetírásnak, amely
VI. Sándorban is szentet lát. Pápa
ságára vonatkozólag legjobb forrás 
az u. n. „Registrum Gregorii VII. 
melyet Jaffé adott ki a „Bibliotheca 
reruin germanicarum“ II. kötetében 
(1865.). V. ö. még Somjtral: Gre- 
göor VII. (2 k. 1838.); Voigt: Hil- 
debrand als Papöt Gregor VII. und 
sein Zeitalter (II. kiad. 1846.) ; Hel- 
fénstein: Gregors VII. Bestrebungen 
nach den Streitschriften seiner Zeit 
(1856.); Gfrörer: Gregor VII. und



sein Zeitalter (5 k. 18 5 9 .-6 4 .); 
Villemain: Histoire de Gregoire VII. 
(2 k. 1872.); Schirmér: De Hilde- 
brando subdiacono ecclesiae roma- 
nae (1860.); Giesebrecht: Die Gesetz- 
gebung derrömiscben Kirche zűr Zeit 
Gregors VII. (Münchener historisches 
Jahrbucli 1866.); Braun: Die Tagé 
von Canossa (II. r. 1874.); Feretti: 
Canossa (II. kiad. 1884.); Meltzer: 
Gregor VII. und die Bischofswalil 
(II. kiad. 1876.); Fiper: Die Politik
G. VII. gegenüber dér deutschen 
Metropolitangewalt (1884.); Mika 
Sándor: A pápaság fölemelkedése a 
11. században (Budapesti Szemle 
1883.); Mencacci: S. Gregorio VII. 
(III. kiad. 1885.); Martens : Gregors
VII. Massnalimen gégén Heinricli IV. 
(Zeitschrift fül* Kirchenrecht 1882.) 
és Heinricli IV. und G. VII. nacli dér 
Schilderung von Rankes Weltge- 
schichte (1887.); Boross János : \ II. 
Gergely pápa (1872.); Schneider: 
Gregor VII. dér Heilige (1886.); 
Delarc: S. Gregoire VII. et la réforme 
de T église au Xl-e siécle (2 k. 1889.).
— VIII. (a) Gergely, II. Gelasius és 
II. Calixtus ellenpápája, eredeti ne
vén Burdinus, mint bracarai érsek 
1115. jutott Rómába, hol sikerült 
megnyernie II. Paschalis kegyét, ki 
mint követét V. Henrikhez küldte. 
Ez utóbbi, midőn 1118. Gelasius Gae- 
tába menekült, VIII. G.-t tette pápává, 
azonban II. Calixtus által 1 121. Sut- 
riban elfogatván, bebörtönöztetett s 
végre acavai kolostorban mint barát 
halt meg. — VIII. (b)pergely (1 187.), 
a keresztyéneket, midőn Saladin Je
ruzsálemet elfoglalta, egy uj keresz
tes háborúra hívta fel, azonban meg
választatása után két hónapra mh.
— IX. Gergely, (1227.— 11.), II. Fri
gyes német császárnak engesztelhe
tetlen ellensége, III. Incze unokaöcs- 
ese, kinek neve tulajdonképen Hugó
im (Hugó) segnii gróf, szül. 1170.

körül. III. Incze 1 198. Ostiának bi- 
bornok-diakonusává, 1206. bibornok- 
píispökévé nevezte ki, s két Ízben, 
1207. és 1209. kiildé pápai követül 
Németországba. III. Honorius ide
jében 1221. és 1222. mint keresz
tes-háborút hirdető lépett fel Közép- 
és Felső-Ülaszországban. Assisii Fe- 
rencz őt kérte fel rendje pártfogójául. 
1227. márcz. 19. pápává tétetvén, 
szept. 29. Anagniban átkot mondott II. 
Frigyesre, mert az épen megkezdett 
keresztes-háborút betegsége miatt 
elhalasztotta. Ismételte az átkot, mi
dőn Frigyes a keresztesháborút meg
indította s 1229. Jeruzsálemben a 
királyi koronát megszerezte. A ke- 
resztyénség fejei között 1230. Cepe- 
ranoban létrehozott béke azt eredmé
nyezte, hogy egyrészt II. Frigyes 
1234. a pápát az ezt már harmadszor 
elűző rómaiak ellen segítette, más
részt a pápa 1235. Frigyes mellett 
nyilatkozott, midőn ennek ellenében 
saját fia kitűzte a lázadás zászlaját. 
1236. után a császár és pápa közötti 
viszony újra meghidegiilt, mert amaz 
igényt tartott Olaszországra, mint 
örökségre, emez pedig 1236. okt.
23. kelt iratában a császárságnak tel
jesen a pápaság alávaló rendeltségét 
követelte. Midőn pedig a császár a 
lomban! városok szövetségét, melyet 
G. titokban támogatott, 1237. Cor- 
tenuovánál leverte s győzelmét ki
zsákmányolni kezdte, a pápa 1239. 
márcz. 24. harmadszor vetette átok 
alá, 17 különböző vádat emelvén 
ellene. Ez átokbulla, mint szintén 
egy másik, az egész keresztyénség- 
hez intézett encyklika ellenében a 
császár 1239. ápr. 20. az összes 
fejedelmekhez intézett leveleiben 
védte magát, melyekben a pápának 
vele szemben tanúsított, ellenséges 
magaviseletét rajzolta s egyúttal 
nagy ravágy ást és kincs vágyat vetett 
annak szemére. A pápa e levelekre
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1239. jun. 20. adott válaszában előbbi 
vádjaihoz az eretnekség vádját csa
tolta s ezt egyebek mellett arra ala
pította, hogy II. Frigyesnek egy nyi
latkozata szerint a világot három 
csaló : Krisztus, Mózes és Mohamed 
vezette tévútra. G. Ígérte, hogy e 
vád igazvoltát annak idején kétséget 
kizárólag be fogja bizonyítani, ezzel 
azonban adós maradt, sőt később az 
egész vádat elejtette. II. Frigyes 
1239. jul. különben a bibornokokhoz 
intézett védiratában határozottan

t

visszautasítja azt. Epén akkor, midőn 
a győzelmesen előnyomuló császár, 
G.-t Rómában már-már hatalmába 
kerítette, halt meg ez 1241. aug. 21. 
G. az eretnekeket Rómában kegyet
lenül üldözte, az inquisitiót a do
minikánusok kezébe adta. A corpus 
juris canonici az ő buzdításának kö
szöni a róla nevezett decretalis-gyiij- 
teményt. Egy vele egykorú római 
klerikustól származik a becses „Vita 
Gregorii IX. ex Cardinali Aragoniou 
(Muratori: Scriptores remin italica- 
rum. III. k. I. r.). A dominikánus Ber- 
nardus Guidonis-szerzette „Vita Gre
gorii IX.“ (Muratorinál) nem egyéb, 
mint compilatio. A Pertz és Roden- 
berg által kiadott „Monumenta Ger- 
maniae historica“ Gergelynek 494 
levelét közié. V. ö. Bálán; Storia 
di Gregorio IX. e dei suoi tempi (3 
k. 1 872.—73.); Féltén: Papst Gregor
IX. (1886.) ; Kókler: í)as Verlüiltnis 
Friedrichs II. zu den Piipsten seiner 
Zeit (1888.); Marx: Die Vita Gre
gorii IX. quellenmassig untérsucht 
(1889.). — X. Gergely (1271.—79)., 
saját nevén Tedald Visconti, lüttichi 
archidiakonus volt, midőn a pápai 
székre emeltetett. Egy keresztes há
ború megindítása érdekében igye
kezett kibékíteni az egymással küzdő 
pártokat Italiában. Befolyását Német
országban a Habsburgi Rudolf csá
szárrá választása érdekében érvénye

sítette, aki aztán 1271. először a lyoni 
zsinaton jelenlevő küldöttei által,majd 
később Ralisaiméban személyesen le
mondott minden császári jogról Ró
mát s az egyházi államot illetőleg. 
A lyoni zsinaton G. a görög egyház
zal egy csekély sikerű egyesülést 
hozott létre. A conclave-törvény, me
lyet 1274. a lyoni zsinathoz kibocsá
tott, a pápaválasztás rendezésére 
szolgált. V. ö. Wertsch: Die Beziehun- 
gen Rudolf von Habsburg zűr Rö- 
mischen Curie bis zum Tode Xikolaus 
II. (1880.). — XI. Gergely (1370.— 
1378.), a pápai széket,daczára a fran- 
czia király ellenzésének, Avignonból 
ismét Rómába tette át, amire egyrészt 
az egyli. államban kiütött s Florencz- 
ből szított lázadás, másrészt Sienai 
Katalin rábeszélései indították. G. 
éj) azon pillanatban halt meg, midőn 
Sarzanában béke-congressus ült ösz- 
sze, hogy a viszályt a pápa és az olasz 
városok közt lecsendesítse. V. ö. 
Scholz: Die Rückkehr Gregors XI. von 
Avignon nacli Rom 1377. (1884.).— 
XII. Gergely ( \400—15.), kezdetben 
hajlandónak mutatkozott kibékülni 
az Avignonban székelő XIII. Bene
dek ellenjiápával s az egyház egysé
gét helyreállítani. Midőn azonban ké
sőbb rokonai által befolyásolva, nem 
sok gondot fordított a szakadás meg
szüntetésére, bibornokai elhagyták 
s Pizába mentek, hol megegyezésre 
jutottak az eddig XIII. Benedek ré
szén álló bibornokokkal. Az összes 
bibornokoktól 1409. Pizába össze- 
liivott zsinat mindkét pápát letette. 
Azonban G. csak 1 115. a konstanczi 
zsinaton mondott le. Hálából a zsinat 
portoi bibornok-piispökké nevezte ki 
s mint ilyen halt meg 1417. okt. 18. 
V. ö. a Konstanczi zsinat alatti iroda
lommal. — X III. Gergely (1572.— 
1585.), családi nevén Buoncoinpagni 
Hugó, IV. Pius tette 1564. bibor- 
nokká. Mint pápa, 1582. kijavíttatta



a naptárt (innen Gergely-féle nap
tár) ; a protestánsok elleni gyűlöle
tét azzal mutatta ki, hogy a Ber- 
talan-éj fölötti örömét Te Deum-ok- 
kal, körmenetekkel s emlék-érmek 
veretésével ünnepelte. Pártfogásá
nak a jezsuita-rend legalább 23 col- 
legium alapítását köszönheti. A „Cor- 
pus juris canonici* 1582. évi ja
vított kiadása az ő buzdításának 
köszöni léteiét. V. ö. Tiirke: Rom 
und die Bartholomausnacht (1880.); 
Schmiclt: Zűr Gesch. dér gregoriani- 
sclien Kalenderreform (Historisches 
Jahrbuch 1882. és 1884.). — XIV.  
Gergely (1590.—91.) „egy szűzies 
ártatlan l é l e k k i  megújította IV. 
Henrik franczia király kiátkozását s 
pénzzel és csapatokkal támogatta az 
ellene küzdő ligát. — XV. Gergely 
(1621.—23.), az ügyek vezetését 
öcscsére, Ludovisiora bizta. II. Fer- 
dinándot hathatósan támogatta amaz 
intézkedéseiben, melyeket a protes- 
tantismus kiirtására te tt; erélyesen 
s eredményesen működött oda, hogy 
a pfalzi választófejedelmi méltóság 
Miksa bajor herczegnek adassék s 
ebeli fáradozásaiért a heidelhergi 
könyvtárt kapta ajándékul. A pápa- 
választást oly módon szabályozta, 
amint az napjainkban is történik; 
megalapította a „Congregatio de 
propaganda fide“ nevű s a hittéri- 
tési ügyek rendszeres vezetésére hi
vatott testületet. V. ö. Theiner: Die 
Schenkung dér Heidelberger Biblio- 
thek (1844.). — XVI. Gergely (1832. 
—1846.) családi nevén Capellari
Bertalan, szül. 1765. Bellunóban, 
17 83. a velenczei camalduli-kolos- 
torba lépett, 1 70V). a „szentszék győ
zelme* ez. müvet adott ki, s 1807. 
Rómában a Gergely-kolostor apátja 
lett. A kolostoroknak az egyli. állam
ban Napóleon által történt feloszla
tása következtében (1809.) Capellari 
a velenczei kolostorba tért vissza.

Később Rómába hivatván az egyh. 
méltóságoknak egész során haladt 
keresztül; 1823. rendjének generá
lisává választatott s 1826. XII. Leó 
bibornokká nevezte ki. Nemsokkal 
ezután a Propaganda vezetése is a 
kezébe került. Pápasága alatt az 
egyh. államban folyton meg-meg- 
ujuló felkeléseket kellett elnyomnia, 
ami csak az osztrákok és francziák 
segélyével s a börtönök megtöltésé
vel sikerült. 1832. kiadott encykli- 
kájában átok alá vetette a gondolat- 
és sajtószabadságot, egy másikban 
pedig a bibliaterjesztő társulatokat. 
Legnagyobb győzelmet a porosz kor
mánynyal szemben a vegyes házas
ság ügyében aratott. Az orosz czár- 
ral I. Miklóssal 1845. folytatott be
szélgetés közben bátran síkra.szállt 
a lengyel katholikusok érdekében. 
Hittani tekintetben elitélte úgy Bau- 
tain mint Hermes egymással ellen
tétes álláspontját. Lamennais tanát 
is kárhoztatta. V. ö. Wagner: Papst 
Gregor XVI. ( 1846.); Nielsen: Die Rö- 
misclie Kirclie im 19. Jahrhundert 
(I. k. 1878.) ;Bro^ch: Geschichte des 
Kircbenstaates (II. k. 1882.); Sylvain: 
Histoire de Grégoire XVI. (1889.) A.

Gergely (Almási) Mihály, 1. Al- 
mási Gergely Mihály.

Gergely (Csodatevő), vagyis 
Gregorius Tliaumaturgus, voltaké- 
pen Tódor volt a neve s Kr. u. 210. 
körül Neocaesareában szül. Atyja 
halála után Origenes által a ke- 
resztyénségnek megnyeretvén(23 1.), 
nyolez évet töltött annak környe
zetében a palesztinai Caesareában. 
Szülővárosába 240. tért vissza, ami
kor u. o. püspökké választatott. Mh. 
270. körül. Állítólagos csodatételeivel 
nagy hírnévre tett szert. Müveit 
Migne (Patrologiae graecae X. k.) 
gyűjtötte össze, de olyan dolgozatok 
is szerepelnek a neve alatt, melyek 
nem tőle erednek. V. ö. Jlyssel róla
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szóló müvét (1880.) s a Jahrbücher 
für prot. Theologie 1881.— 4. évfo
lyamaiban tőle és Drasekétől közölt 
czikkeket.

Gergely (Heimburgi), 1. Heim-
burgi Gergely.

Gergely (Xazianzi), 1. Xazianzi 
Gergely.

Gergely (Xyssai), 1. Nyssai 
Gergely.

Gergely (Tours-i), 1. Tours-i 
Gergely.

Gergely (Világositó), Lusawo- 
ritz, Phoster, Illuminator mellékne
vekkel, az örményországi keresz- 
tyénség alapítója, perzsa származású 
volt, ki Kappadociában a kér. val
lásban nevelkedett. Viszontagságos 
életpálya után a caesareai érsek ör
mény patriarchává szentelte föl. Mint 
ilyen szervezte aztán az örmény 
egyházat s számos templomot, kolos
tort, kórházat és iskolát építtetett. 
Később magányba vonult s pár évvel 
331. után mh. Szentté lett avatva; 
napja okt. 1. Az ő tiszteletére ala
kult 1 330. a róla nevezett örmény
országi szerzet, melynek czélja az 
örmény szakadárok visszatérítése.

Gergely Károly, 1-ef. lelkész, 
szül. 1837. jan. 8. Halmiban. Tanult 
Fertősalmáson, Sárospatakon, Szat- 
mártt, hol a gimnáziumot 1862. vé
gezte, majd Debreezenben, hol 1808. 
lelkészi vizsgálatot tett, Ez évben ti- 
vadari lelkész, 1873. szatmári, 1877. 
debreczeni gimn. tanár, 1881. bras
sói, 1887. nagybányai lelkész lett. 
Többoldalú irói működést folytat. 
Egyli. érdekű czikkei nagyszámmal 
jelentek meg az egyli. lapokban. Je
lentékenyebb dolgozatai: 1. Egyházi 
beszédek ünnepkövetek számára. 
(Gönczi K. és Rá ez K. társaságában) 
Debreczen, 1869. 2. A gimn. vallás- 
tanitás módszere (Tiszántúli ref. ta
náregylet 1879.-iki évkönyve.) 3. 
Félszázados emlékiratok a vegyes

házasságról. Szatmár, 1892. Megje
lentek m ég: Deák Ferenez emlé
kezetére tartott beszéde (1876.), a 
nagybányai ref. egyház harangszen- 
telési emlékkönyve (1892.) és Ko
vács Lajossal együtt irt hittani, er- 
kölcstani és egyháztörténeti gimn. 
tankönyvei. Szerkesztette a tiszán
túli ref. tanáregylet 1878/ö.— 188%. 
évi három évkönyvét.

Gerhard (Gróot), 1. Gellért 
(Nagy).

Gerhard János, német luth. 
theologus, szül. 1582. okt. 17. Qued- 
linburgban. 1599.-től bölcsészetet, 
majd orvostant hallgatott Witten- 
bergben, 1603. pedig Jenában a 
theologiát kezdte tanulni. Miután az 
1604.—5. isk. évet Marburgban töl
tötte, ismét Jenába ment s egy év 
múlva heldburgi esperes, 1615. ko- 
burgi püspök, végre 1616. jénai 
theol. tanár lett. Általános tekintély
nek örvendett mindenütt, még a leg
magasabb körökben is. Mh. 1637. 
aug. 17. Tudományos müvei közül 
legjelentékenyebb a „Locicommunes 
theologiei* (1610. ; legújabb kiadása 
9 k. 1885.) és a „Confessio catho- 
lica* (II. kiad. 1679.). Építő irányú 
müvei roppant elterjedtek, néhány 
le van fordítva magyarra is, igy az 
„Ötven szentséges elmélkedések“ 
(fo'rd. Zólyomi Pesina B. 1616. II. 
kiad. 1710.; újra letörd. Váradi 
Inczédi J. „Liliomok völgye* ez. a. 
1745.), továbbá a „Kegyes élet (gya
korlása* (törd. Zólyomi 1616., majd 
Madarász M. a 17. század közepe 
táján, a Zólyomiénak II. kiad. 1710.), 
végül „A világ hiúságáról való el
mélkedései* (ford. V. Inczédi 1748.). 
Ugyancsak az ő elmélkedéseiből ál
lította össze Vásonyi Márton a „ke
gyes élet reguláit* (1711.). V. ö. 
Fischer róla szóló egykorú müvén 
kívül Böttcher: Das Leben Dr. J. 
G.-s (1858.).
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Gerhavdt Pál, német prot. 
énekköltő, szül. 1607. m áim  12.Grá- 
fenhainichénben. 1628.-tól Witten- 
bergben theologiát hallgatott, 1651. 
mittenwaldei prépost, 1657. berlini 
diakónus, 1669. liibbeni archidiako- 
nus lett s mh. 1676. jun. 7. Nem
zetének legnagyobb énekköltője volt, 
ki összesen 131 egyh. éneket szer
zett. Ezeket legújabban Wackerna- 
gel (1876.), Bochmann (1877.) és 
Gerok (1883.) adták ki. V. ö. Lang- 
becker (1841.),Richter(l876.), Becker 
(1880.) s Wangemann (1884.) róla 
szóló müveit.

Gerhóh (Reichersbergi), l.Rei- 
chersbergi Gerhoh. ii

Gerok Károly Frigyes, német 
ev. theologus s vallásos költő, sziil. 
1815. jan. 30 .Vaikingenben. A theo- 
logiát 1832.—6. Tübingában hall
gatta, hol 1840. tlieol. repetensséget 
vállalt. 1844. böblingeni, 1849. stutt
garti diakónus, 1852. u. o. dékán, 
1868. egyházi főtanácsos, udvari fő
pap és praelatus lett. Mh. 1890. jan. 
14. Kitűnő vallásos költeményeket, 
bibliamagyarázatokat és prédikáczió- 
kat irt, melyek közül magyarra is 
le van fordítva egynéhány. Egy kö
tetnyit Kovács Lajos 1870. adott ki.

Gersen János, az Imitatio Christi 
állítólagos szerzője, 1. Kempis Tamás.

Gerson (voltaképen Charlier) 
János, scholastikus és mystikus, 
szül. 1363. decz. 14. Gersonban. 
1377.-től Párisban tanult, honnan a 
Mária szeplőtelen fogantatása felett 
a domokosrendiekkel folytatott viták 
ügyében 1387. több társával kö
vetségbe ment VII. Kelemen pápá
hoz Avignonba. 1392. doktori rangot 
nyert s 1395. az egyetemnek egyik 
kanczelláralett. 1397.-től Briiggében 
dékán volt, de 1401. visszatért előbbi 
állására Parisba. Műveiben lankadat
lanul küzdött a nagy schisma meg
szüntetése s az egyház ’reformácziója

érdekében. A pizai zsinaton valószí
nűleg nem vett részt, de a konstanczin 
főleg az ő érdeme volt a zsinatnak 
erélyes magatartása XXIII. Jánossal 
szemben. Erélyesen kikelt a papság 
elvetemedettsége ellen, s ez állásfog
lalása a „doctor christiauissimus" 
melléknevet szerzé meg neki. Más
részről azonban a Húsz János és Prá
gai Jeromos kivégeztetését is nagyon 
sürgette. 1 419. Lyonba költözött, hol 
a coelestinusok kolostorában mintegy 
40 értekezést szerzett s 1 429. jul. 
1*2. mh. „Considerationes de mystica 
theologia speculativa et practicá* ez. 
müvével a mystikus és scholastikus 
theologiának magasabb egységére tö
rekedett. „De reformatione tlieolo- 
giae“ ez. értekezésében a biblia szor
galmas tanulmányozását ajánlja. Kor- 
társai babonáit több iratában os
tromiá. Műveinek legjobb gyűjtemé
nyét Elliesdu Pin (5 k. 1706.) adta ki. 
V.ö. Engelhardt: De Gersonio mystico 
(2 k. 1823.); J/Ecug : Essai sur la vie 
de Jean G. (2 k. 1832.); Schmidt: 
Essai sur Gerson (1839.); j\ícttenleL- 
ter: G. und seineZeit (1857.): Schwab : 
Johannes G. (1858.); Zürcher: G.—s 
Stelláiig auf elem Konzile zu Konstanz 
(1871.); Bess: Johannes G. und die 
kirchenpolitischen Partéién Frank- 
reichs vor deniKonzile zu Pisa (1890.)

G ertriu l (Hackeborni), 1. Hacke- 
borni Gertrud.

Gertrud (szent), Landeni Pip- 
pin leánya, a délbrabantiNyvel-zárda 
apátnője, mh. 659. Az utasók véd- 
szentje. *

Gertrud (Nagy, szent), az Eis- 
leben mellett levő helftai zárda tagja, 
ki több müvéről ismeretes. Mii. 1311. 
Müveit legújabban a solesmes-i ben- 
ezések adták ki „Revelationes Ger- 
trudianae et Mechtildianae“ (I. k.
1875.) ez. a. V. ö. Sím éi: G.—s dér 
heiligen Jungfrau Leben und Offen-o o
barungen (2 k. II. kiad. 1876.)



Gesenius Vilmos, német prót. 
theologus, szül. 1786. febr. 3. Nord- 
hausenben. A theologiát 1803.-tól 
Helmstedtben hallgatta. 1806. repe- 
tens lett a göttingai tlieol. szakon, 
mig 1809.-től Heiligenstadtbangimn.,
1810.-től Halléban tlieol. rk., 1811.- 
től u. o. rendes tanár volt. Az Evan- 
gelische Kirchenzeitung 1830. a kor
mány előtt bevádolta Wegscheider- 
rel együtt, mint rationalistát. A meg- 
inditott vizsgálatnak eredménye nem 
lévén, 1842. okt. 23. bekövetkezett 
haláláig nagy sikerrel tanitott. A hé
ber nyelvtudományt az ő és Ewald 
működése lendítette föl. Számos, 
idevágó munkája közül a következők 
még ma is használatban vannak: 
„Hebráische Granimatik“ (25. kiad. 
Kautzschtól 1859., ennek a nyomán 
irta Somossy dános az ő héber nyelv
tanát 1832.) és „Hebráisches und 
chaldáisches Handwörterbuch iiber 
das alté Testament“ (X. kiad. Müh- 
lautól és Volcktól 1886.). V. ö. Haym 
(1843.) és Geseniüs H. (1886.) róla 
szóló emlékiratait.

G frö rer A gost Frigyes, német 
hit- és történettudós, szül. 1803. 
márcz. 5. Kalwban. 1821.-től theolo
giát hallgatott Tiibingában s nehány 
évi svájezi és olaszországi tartózko
dás után 1828. u. o. tlieol. repetens 
lett. 1829.-től stuttgarti h. lelkész 
volt, mig 1830. az ottani országos 
könyvtárnál talált alkalmazást. Ettől 
kezdve irta tlieol. irányú köv. mü
veit : „Philo“ (II. kiad. 2 k. 1835.), 
„Gesch. des Urchristentums“ (3 k.
1838.), „Gustáv Adolf* (IVr. kiad.
1863.) és „Allgemeirie Kirchenge- 
schichte* (4 k. 1 8d 1. 6.). Ez utóbbi
müvében a katholicismus felől már 
feltűnő rokonszenvvei nyilatkozott, 
noha korábban a ki jelentési tannal is 
szakítni látszott. 1846. a freiburgi 
egyetem történettanára lett s 1853. 
nov. 27. áttért katholikusnak. Ké

sőbbi müvei valamint politikai műkö
dése ezentúl teljesen az ultramontán 
irány szolgálatában állottak. Emlí
tendő e korszakbeli munkái közül: 
„Papst Gregor VII. und sein Zeital- 
teru (8 k. 1859.—64.) Mh. 1861. jul.
6. Karlsbadban. V. ö. Tlújni: A. F.
G. en zijne werken (1870.).

Giclitel János György, mysti- 
kus rajongó, szül. 1638. Regensburg- 
ban. Straszburgban tanulta a theolo
giát, azután a jogot hallgatta s 1664. 
szülővárosában ügyvéd lett. Össze
köttetésbe lépett egy csomó rajon
góval, igy a holland Brecklinggel. 
1665. Regensburgból mint rajongó 
elűzetett, Zwolléban telepedett meg 
Brecklingnél, ahol 1668., mivel an
nak a pártján volt s az orthodoxiát 
megtámadta, fogságba jutott. Majd 
elűzetvén, Amsterdámban keresett 
menedéket s teljesen visszavonult 
életet élt, órák hosszáig társalogván 
Istennel imádságban s visiókban. 
Foglalkozva Böhme Jakab tlieoso- 
phikus irataival is ő adta ki azok
nak első teljes gyűjteményét (1682.). 
Tana, hogy csak abennünk levő is
tenre kell hallgatnunk s az élet szük
ségleteivel nem kell törődni, henyesé- 
get és meghasonlást támasztott a csa- 
ládokban. Mh. Amsterdámban 1710. 
január 21. „Theosophia practica* ez. 
iratát két tanítványa adta ki (Ar- 
nold G. 1701. 1708.3 kötetben és
Üeberfeld 1722. 7 kötetben) élet
rajza kíséretében. Csekély számú kö
vetőit Hollandiában g i eh t e l i  anu- 
s o knak nevezték, önmagok pedig 
„ angyalbarátok “-nak mondták ma
gokat, mert azt remélték, hogy az 
angyalok tisztaságára fognak jutni, 
amiért is a tökéletes tagok (Melchi- 
sedek papjai) tartózkodtak a házas
élettől s csak önkéntes adományokból 
éltek. Vezérök egy majnafrankfurti 
kereskedő, üeberfeld volt. Eszak- 
N érne törsz ágban egész a 19. száza-
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dig léteztek. V. ö. Reinbeek: Gricli- 
tels Lebenslauf und Lehren (173*2.); 
Karless a „Boehme und die Alchy- 
misten" ez. müvének függelékét (2. 
kiad. 1882.); Sepp: Geschiedkundige 
Nasporingen (II. k. 1873.) T.

Gichtelianusok. 1. Gichtel.
/

Gieseler János Károly Lajos, 
német ev.egyh. történész, szül. 1 792. 
márcz. 3. Petershagenben. A theolo- 
giát Halléban kezdte tanulmányozni
s 1812. a Franckc-féle árvabáz ta-• •

n ár a lett. 1 81 7.-töl a mindeni gim- 
názium conrectora s 1818.-tól a kle-i
veinek igazgatója volt. 1819. tbeol. 
tanárul hivatott Hóimba, 183 1. pedig 
Göttingába, bol 1 85-1. jul. 8. mh. Szá
mos egyháztörténeti müvet irt s több 
tbeol. folyóirat szerkesztésében vett 
részt. Fő müve, mely maradandó em
léket biztosít neki, a „Lehrbuch dér 
Kirchengeschielité“ (5 k., melyből a 
több kiadást ért első bárom kötetet 
őmaga, a két utóbbit pedig halála 
után Redepenniiig rendezte sajtó alá, 
1835.—55.), Ennek kivonata a Ba
logh Ferencz „Keresztyén egyház
történelem" ez. munkája. V. ö. llede- 
penning-xvia életrajzát egyháztörté
nete 5. kötetében.

Gilbert de la Porrée (Porre- 
tanus), 12. századbeli scbolastikus, 
szül, Poitiers-ben, ahonnan Pictavi- 
ensis néven is fordul elő. A theologia 
és philosophia tanára volt Cbartres- 
ban, azután Parisban, végül szülővá
rosában, bol 1 142. püspök lett. A Boé- 
tiusneve alatt ismert „De Trinitate" 
ez. s még más bárom műhöz irt ma- 
gyarázatai miatt III. Jenő tévelygés
sel vádolta s az 1147.-iki párisi s 
a köv. évi rheimsi zsinaton kérdőre 
vonta. Ez utóbbi alkalommal vissza
vonta tévtanát s újra elfoglalta püs
pöki székét. Mh. 1 15 1. Említett mü
vein kívül irt m ég.. De sex principiis. “ 
Müveit utoljára Migué (Patrologiae 
latinae 64. és 187. k.) adta ki. V. ö.

TJsencr: G. d. 1. P. (Jahrbiicher flir 
prot. Theologie 1879.)

Gilead, 1. hegység a Jármuk 
és Jabbok közt, 2. a Jordán keleti 
tartományai, ameddig zsidók laktak,
3. az egyik menedékhely, hova a zsi
dók halálos Ítéleteiéi menekülhettek.•• %

Gioberti Vincze, egyházpoli
tikai és philosophiai iró, olasz állam
férfi, szül. 1801. ápr. 5. Turinban, 
ahol a theologiát és bölcsészetet 
végezte. 1825. pappá szenteltetett, 
amikor egyúttal tbeol. tanár is lett 
szülővárosában. A jezsuiták részéről 
gyanusittatván, 1833. száműzetésbe 
ment Párisba és Briisselbe. 1843. 
jelent meg nagy feltűnést keltő „Del 
primato morálé e civile degli Ita
lian! “ ez. müve (2 k. II. kiad. 1845.), 
amelyben a pápát úgy tünteté föl, 
mint Itáliának természetes egyesü
lési pontját. Azután „I prolegomeni 
al primato morálé e civile degli Ita- 
liani" (1845.) és „II Gesuita mo- 
derno" (5 k. 1845—47.) ez. köny
veiben a jezsuiták ellen harezolt, 
mint akik ellenségei minden egyházi 
reformnak. Ezek aztán kivitték, hogy
1852. minden müve az Indexbe ke
rült. Közben 1848. visszatért Olasz
országba s több város lelkes fogad-o w
tatásban részesité. IX. Pius egy hé
ten háromszor fogadta kihallgatáson.
1848. aug. két hétig közoktatásügyi 
miniszter, majd 1848. decz. 16-tól
1849. febr. 21.-ig miniszterelnök volt 
s ugyanezen évi márcz. 30.-tól máj. 
7-ig Turinban viselt tárczanélküli 
miniszterséget, mígnem aztán 1 851 .- 
ig mint párisi követ működött. Ott 
is halt meg 1852. okt. 26. A bölcsé
szeiben abból a tételből indult ki, 
hogy csak katli. ember lehet tökéle
tes ismeret birtokában. Az említette
ken kívül még több nevezetes munkát 
irt. Müveinek teljes kiadása „Opere 
complete edite ed inedite" (35 k.) czi- 
men 18 17. jelent még. V' .o.Spaventa :
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La filosofiacTi G. (2 k. 1864.); Bér t i : 
T)i V. G. reformátoré politico e minis- 
tro coii fene lettere inedite (1881.) T.

Giordano Brúnó, 1. Brúnó 
Giordano.

Gizella (boldog), I. István ma
gyar király felesége, bajor herczegnő, 
szül. 973. után. Házasságuk 996. tá
ján köttetett meg s ettől fogva teljes 
buzgósággal működött közre a ke
resztyén vallásnak a magyarok közt 
terjesztésében. Férje halála után 
Veszprémben tartózkodott, hol tem
plomot építtetett. Késő korában hunyt 
el. V. ö. Bóka János (1779.), Ra- 
nolder János (1854.), Miletz János 
(1874.) és Wittirh Sándor (Magyar 
Sión 1867.) róla szóló dolgozatait.

Glatz Jakab ev. lelkész, szül. 
1 776. nov. 1 7. Poprádon. Tanult Kés
márkon, Miskoíczon, Pozsonyban ; 
1796. a jénai egyetemre ment, hon
nan a köv. évben Schnepfenthalba,
1803. Bécsbe ment tanítónak. Itt
1805. lelkész, 1806. egyúttal fő egy
háztanácsos lett. Lelkészi hivataláról 
1816. lemondván, 1824. Pozsonyba 
költözött s ott halt meg 1831. szept.
25. Ausztria prot. egyházi ügyeinek 
fejlesztésében kiváló érdemeket szer
zett, valamint a theol. és paedagogiai 
irodalom terén is. Theol. irányú mű
vei : Philosophisch-religiöse Bétrach- 
tungen (1805.). Betracbtungen iiber 
G'égenstande dér Religion (1806.), 
Derweise Clirist in bősen Tagén (Pré- 
dikáeziók, 1 808. III. kiad. 1 8 1 6.), An- 
dachtsbuch fiir die Jugend ( 1 808., V. 
kiad. 1847., magyarul I 843.), Worte 
dér Religion (2 k. 1812.), Trostbuch 
für Leidende (1814. 11. kiad. 1816.), 
Religionsbüclilein (1815.), Andáchts- 
buch für gebildete Fanniién (1815.,
VI. kiad. 1828.), Nachrichten iiber 
die Feier des dritten Jubelfestes dér 
Reformatión in den österr. Staaten 
(1818., magyarra ford. Márton József
1818.), Sainmlung einiger Jubelpré-

digten (1818.), Einige Mónién te aus 
Luthér's Leben (1820.), Haus-Pos- 
tille (1821.), Beicht- und Communion- 
Buch (1821.), Gebetbucb (1823.), 
Evang.- christl. Gesangbucli (1828.,
II. k. 1829.), Kirchen-Agende(1829), 
Gesánge iiber Tód (1829. III. kiad.
1832.), továbbá a Stretschkö J. Gy. 
(1 795.), Westers J. Z. (I 798.) és Bre- 
deczky S. (1812.) halálakor Írott al
kalmi dolgozatai. V. ö. Wenrirh : Ja- 
cob G. (1834.).

Glatz (másként Kálvin) Mátyás, 
erdélyi szász reformátor, kőhalmi 
papságából elűzetve mint, brassói 
lelkész hű segítőtársa volt Honter- 
nak a réformáczió munkájában, ki 
az ő közreműködésével irta „Libellus 
r efor matton is “ ez. nevezetes müvet. 
Midőn Honter 1543. a gyulafehérvári 
országgyűlés elé idéztetett, negyed
magával ő ment el helyette s dicsé
retesen védelmezte úgy azt, mint ál
talában a refonnácziót. Később riom- 
falvi lelkész, a szász egyház generális 
dékánja s egyúttal a medgyesi káp
talan esperese lett; e minőségében 
volt jelen a kolozsvári (1557.), med
gyesi (1 561.) és szebeni (1 565.) zsi
naton. Az 1572. évi püspökválasztó 
zsinaton ő is szóba jött ez állásra.

Glória, Krisztusnak vagy Má
riának a nyílt égben való ábrázolása, 
amint körül vannak véve az angya
lok és szentek karától. G. az ősker. 
egyház egy hymnusa, mely a misé
ben többszörösen előfordul, és pedig 
két különböző alakban. L. még Dics
fény és Dicsőség.

G lossák (Bibliai), I. Exegeti- 
kai gyűjtemények,

Glossatorok, azoknak a sza
vaknak és megjegyzéseknek magya
rázói, melyeket a kanonistáka corpus 
juris eanonici fejtegetése közben a 
sorok közé vagya lapokszélére írtak. 
Később általában az egész szöveg 
értelmezői neveztettek igy; a legne-
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vezetesebb ilyen commentár a „Dec- 
retum Gratiani* felől írott „Glossa 
ordinaria*, melyet Téutonicus János 
szerzett (1212. körül) s Bresciai Ber
talan (mii. 1258.) bővített.

Glossolalia, 1. Nyelvbeszéd.
Gnosis (gör. tudás) az üdv-igaz

ságnak gondolatszerü feldolgozása. 
Már az újszövetségben gyakran áll a 
hit mellett, sőt mint ahhoz képest va
lami felsőbb. Amint már egy Philo 
theologiájában az irás betűinek alle
gorikus magyarázata utján nyert G. 
esoterikus jellegű : úgy különbözik 
Máté XIII. 11. szerint a Messiás gyü
lekezete a közönséges zsidóságtól, a 
„menny titkainak ismerete által“ s a
G. a Pál által felsorolt lelki ajándé
kok között (I. Kor. VIII. 1. 4.; XII.,
8., XIII. 2. 8.; XIV. 6.) foglal helyet. 
Még határozottabb értelemben s kü
lönösen gyakran fordul elő a G. az 
ephesusiakhoz s a kolossé-beliekhez 
irt levelekben, a pásztori levelekben s 
ajánosi iratokban,általában mindazon 
későbbi könyvekben, melyek egy 
vagy más módon összeköttetésben ál
lanak azon jelenségekkel, melyek 
egyháztört. tekintetben gnosisnak, 
vagy gnosticismusnak neveztetnek.

Giiosticisnilis (A) nevét on
nan nyerte, hogy követői, a gnos- 
tikusok a tökéletes gnosis bírásával 
dicsekedtek s Krisztus evangéliumát 
a bűnös megváltásáról az isteni lény 
és a világ ismeretének színvonalára 
akarták mintegy fölemelni, azonban 
ellenkezőleg leszállították. A g. úgy 
tekinthető, mint kísérlet a minden
kihez különbség nélkül forduló ke- 
resztyénség átalakítására az antik 
mysteriumok szerint, melyek különb
séget állapítottak meg a képzetlen 
tömeg tekintély-hite s a titkokba ava
tottak ismerete között. A g. törek
vése abban állott, hogy a keresz- 
tyénséget naturalistikus alapokra 
vigye vissza. Ezért korlátozza Istent

a gnosticismusban az anyag, ezért 
jut e rendezésekben az emberi akarat 
a természeti kényszerűség békója 
alá, s ezért tekintik Krisztust a ter
mészeti világrend helyreállítójának. 
Ezen irányzatnak megfelelőleg tette 
a gnosticismus a kosmologiát a val
lástan alapjává s koczkáztatta phan- 
tastikus-speculativ Isten- s világfo- 
galmaáltalaz evangéliumok lényegé
ben gyakorlati feladatát. Hogy ezen 
gnosticus rendszerek felállítása szem
lélhető legyen, bele kell helyezkedni 
azokba a forrongó időkbe, amikor 
kelet s nyugat népei közt, melyek 
a római világbirodalomban egyesítve 
voltak, a legélénkebb közlekedés fej
lődött ki, s a legtávolabb fekvő vallás 
alakok egymással érintkezésbe jutot
tak. A keleti cultusoknak az Antoni- 
nusok alatti nagy térfoglalása volt a 
gnostikusoknak is virágkora. Ameny- 
nyiben azonban különösen Alexand
riában a zsidó vallás elemei is belevo
nattak ezen vallási eklekticismusba, 
a gnostikus rendszerekben a régi 
keleti különösen syr és perzsa val
lások, a zsidó theologia s a platói, 
stoikus és pythagoreikus bölcsészet 
elemei mutathatók ki. Jogosult azon
ban e mellett is amaz állítás, hogy 
a gnostieismus, amennyiben dogma- 
történetileg befolyásos lett, különö
sen görög jellegű, habár tartalmát 
mindjárt keleti mythosokból s cultu- 

• sokból kölcsönözte is. Ezen gnostikus 
rendszerek nem állítandók ugyan 
egy vonalba a görögök bölcsészeti 
rendszereivel, mivel inkább phantas- 
tikus képzetekben s symbolikus ké
pekben mozognak, mintsem elvont fo
galmakban, mégis végeredményben 
ugyanazon kérdéseket tárgyalják, 
mint a bölcsészek, — ekérdések: a 
végtelenből a végesbe való átmenet, 
teremtés ; Isten mint oka a szellemi 
lényétől oly idegen anyagi világnak ; 
a világ tökéletlensége, mely a te



remtő tökéletességével, s a világban 
uralkodó rossz, mely a teremtő szent
ségével nem egyeztethető össze; az 
erkölcsi természetek különbözősége 
kezdve az istenin lelkesülő emberek
től az érzéki gyönyörök rabjaiig ; a 
szellemi elemek megszabadítása az 
anyag (liyle) elemeivel való össze
keveredésből. Mig tehát a keresz- 
tyénség a vallásos hitet metaphysi- 
kától és bölcsészettől lehetőleg füg
getlenné tenni igyekezett, s ezért a 
spekulatív kosmogoniákat magától 
elutasította, addig a gnosticismus a 
világ életének egész forgásában Isten 
történetét igyekezett találni, s a ke- 
resztyénséget theosophiává átváltoz
tatni. Ellentétben a semmiből való 
teremtés zsidós fogalmával, a gnos
ticismus görögös alakjaiban minden 
létnek az Istenségből, mint legfőbb 
létezőből való kifolyását tanította. 
Az emanatio ezen eszméje a legkülön
bözőbb képekben volt érzékíthető, így 
p. o. a számoknak az ősegységből 
való kifejlődésével, a fénynek az ős
fényből kiözönlésével és igy tovább. 
Isten e felfogás szerint úgy tűnt fel, 
mint minden tökéletességnek önma
gában elzárt, megismerőetetlen for
rása s közte és a véges között sem
mi átmenet nem volt gondolható. El
lenben az Istenség lényegében ben- 
levő különböző erők(aeonok) csiráivá 
lesznek minden további életfejlődés
nek oly módon, hogy annál mé
lyebbre s mélyebbre siilyednek, mi
nél inkább eltávoznak a láncz első 
szemétől. Ezen emanatio-tan helyére 
a keleti befolyás alatt álló iskolákban 
egy merev dualistikus elem jő, amely 
szerint Istennel, mint a szellemek 
urával és teremtőjével öröktől fogva 
szemben áll az anyag birodalma, 
mely önmagában véve rossz. E két 
alak gyakran egymásba olvad ugyan, 
de a legtisztább s legátlátszóbb rend
szerekben, mégis jellegzetes ellen

tétben állanak egymással. Az ale
xandriai gnosisban az anyag görög 
tanfogalma az uralkodó, amely sze
rint az anyag, mint a lényegtelen az 
üres (kenoma) jelen meg, ellentétben 
az isteni élet teljességével (pleröma). 
Amint az emanatio folytán fejlődő 
lények mind gyöngébbek lesznek, 
végre a legalsó fokon egy teremt
mény áll elő, mely nem képes többé 
magát az isteni élet lánczolatával 
összeköttetésben tartani s a chaosba 
siilyed. Ez által a chaosba ugyan lel
ki élet jut, de egyúttal az isteni el
homályosul. A lét megsokszorozódik, 
előáll egy alárendelt hiányos élet, 
talaj az anyagi világ létezésére. A syr 
felfogás-mód ellenben a perzsa tan
hoz csatlakozik, mely szerint a go
nosznak vagy sötétségnek vadul dü
höngő országa az, mely a világosság 
országa ellen intézett támadásával 
az istennek és az istenellenesnek ve- 
gyülését előidézte. Nem kevésbbé lé
nyeges különbséget okoz a külön
böző gnostikus rendszerekben azon 
kérdésre adott felelet, mily helyet 
foglal el a keresztyénség úgy az em
beri fejlődés egészében, mint külö
nösen a zsidósággal szemben ? Ab
ban megegyeznek a gnostikus rend
szerek, hogy az anyagi világot nem 
magára a legfőbb Istenre, hanem egy 
alsóbbrendű világalkotóra (Demiur- 
gos) vezetik vissza, aki maga is ro
kon lévén az érzéki világgal, mélyen 
a pleroma alatt áll. A zsidósággal 
nem egészen merev ellentétben álló 
rendszerek azt tanították, hogy a leg
főbb Isten ezt a világot a neki szol
gáló angyalok által hozta létre s velők 
igazgatja; ez angyaloknak élére a 
világalkotót vagy Demiurgost állítot
ták, aki tehát nem önállókig, hanem 
csak a legfőbb Isten által beleülte
tett eszmék szerint jár el s neveié 
a zsidó népet, a nélkül, hogy az általa 
létesített műnek egész jelentőségét



felfogni tudná. Mert csak a keresz- 
tyénséggel lett a teremtés legfőbb 
eszméje nyilvánvaló, amint hogy a 
Krisztus személyében megjelent aeon 
is fölötte áll a (lemiurgosnak s an
gyalainak. Jobban eltávoztak a zsi
dóságtól azok a gnostikusok, akik az 
ószövetséggel való történelmi foly
tonosságot egészen megszakították, 
s a zsidók istenét és annak angyalait 
úgy tekintették, mint a legfőbb Is
tennel szemben ellenséges lényeket. 
Ezek az ószövetség istenét csekély 
hatalmi s korlátolt bölcseségű isten- 
nek^ büszke és boszuálló lénynek te
kintették, mig szerintük a legfőbb 
Istent, a szentség és szeretet Istenét 
a földi teremtés idején csak néhány, 
az emberiségben szétszórt isteni élet
csira képviselte, melyeknek kifej
lődését a Demiurgos teljes erejé
ből akadályozni igyekezett, mindad
dig, mig a legfőbb Isten egyik legfőbb 
aeonját le nem küldte, aki látszólagos 
testben a földre szállott,hogy a fog
va tartott s vele rokon magasabb szel
lemi természeteket rendeltetésük tu
datára bírja sismétapleromába vigyé 
vissza (L. Doceták). Az ószövetség
gel szemben elfoglalt álláspont,illet
ve amannak elvetése magával hozta 
az apostoli iratok kiváló tisztelet
ben tartását, s valószínű, hogy ez ira
tokat a gnostikusok gyűjtötték először 
össze egy kanonikus gyűjteménybe. 
Hogy azonban az apostoli iratokból 
egyenesen le nem vezethető tanaik
nak mégis apostoli tekintélyt adja
nak, a gnosticismus használni kezdte 
egyrészt az allegorikus magyarázási 
módot, amelynek segélyével a kije
lentési iratokból mélyebb értelem 
volt nyerhető, másrészt hivatkozott 
egy az apostoloktól származó titkos 
hagyományra. A gnostikusgyakorlati 
élet alapjául azon elmélet szolgált, 
hogy a szellem Isténnek fénysugáré, 
melyet ellensége, az érzéki világ fog

va tart. Az ember feladata tehát meg
mutatni, hogy ő a valódi gnosisra 
alkalmas szellemi (pneumatikus)em
ber, ellentétben a demiurgostól vagy 
épen a sátántól származó s a hittel 
megelégedő lelki (psychikus) ember
rel s az érzéki gyönyöröknek szol
gáló teljesen megromlott testi (phyli- 
kus) emberrel, vagyis az ember er
kölcsi feladata a tökéletes ascesis- 
ben áll, abban t. i., hogy az ember a 
gnosis segélyével a léleknek a test 
korlátái alól való kiszabadításával, a 
lélek ősforrásával egyesüljön.Ugyan- 
ezen czélt iparkodtak azonban néme
lyek épen az ellenkező módon elérni, 
az érzéki élvek korlátlan kielégíté
sével, amely módon p. o. Karpokra- 
tes és fia kifejezték megvetésüket a 
test és Demiurgos korlátolt törvénye 
ellenében (antinomismus). Ezen an- 
tinomistikus gnostikusok végre azon 
tételt állították fel, hogy az ember
nek a Demiurgos törvényeivel da- 
ezolnia kell. Ami már a gnostikus 
rendszerek eredetét, kifejlődését és 
egymásra következését illeti, az egy
házi atyák a gnosticismus s egyálta
lán minden eretnekség alapítójául 
Simon mágust jelölik mê g. Az első 
kér. gnostikus, aki Kis-Azsiában a 
megtisztított mosaismust gnostikus 
fogalmakkal vegyítette a Demiur- 
gosra s a legfőbb Isten Krisztu
sára vonatkozólag, ki a keresztelés 
alkalmával, az ember Jézusra alá- 
szállott — Cerinthus volt. Mint az 
ebioniták gnostizáló alfaja, jelölen- 
dők meg az elkesaiták. Hogy vájjon 
az ál-kelemeni iratok (1. Clementi- 
nae) szerzője is ide sorolható-e ? ké
tes. A zsidóságtól mindinkább eltá
vozó syr gnosist Saturninus vagy 
Satornil és Cerdo képviselik, aki az 
ószövetségnek a világ terem tőjével 
azonos Istenét a jó Istennel szembe 
állítja. Az utolsó syr gnostikusok 
közül Kardesanes említendő. Nem
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állapítható meg határozottan, hogy 
vájjon a syr gnosticismus volt-e 
anyja a basilidianusok, valentinia- 
nusok és ophiták hellén gnostikus 
iskoláinak? mert ezek minden ilyen 
befolyás nélkül is előálIhattak. A 
legátlátszphb s legérettebb gnostikus 
rendszereket Alexandriában Hasi 1 i- 
des s Valentinus alkották. A syr- 
chald mythologiát az ophiták tarka 
rendszerei használták fel legin
kább. A szorosabb értelemben vett 
gnostikusokhoz nem számíthatjuk 
Márciont) minthogy ez rendszerében 
inkább a hitre, mint a gnosisra he
lyezi a fő súlyt. Az egyes iskolák kő
vetőinek száma nem állapítható meg, 
de fölvehető, hogy a rendszerek ala
pítói követőiktől nem igen kívánták 
gnosisuknak alapos s a phantastikus 
részletekre is kiterjedő ismeretét, ha
nem megelégedtek az alapeszmék
nek világosságba helyezésével. De 
bármily óriásit haladt is a gnosti
cismus, különösen a II. század kö-' 
zepe körül a római birodalomban s 
annak határain kivid, és szellemileg 
bármily jelentékeny volt is követői
nek tábora, mégsem volt képes magát 
az egyház ellen hosszabb ideig fentar- 
tani. Már a II. században végbement 
az egyházi s gnostikus világnézet 
között az alap különbségek megálla
pítása. A kér. tudománynak a gnos
ticismus igen jelentékeny szolgálatot 
tett, amennyibenkritikai, dogmatikai, 
bölcsészeti értekezésekkel s az apos
toli iratok magyarázásával egy önálló 
theologiai tudomány létesítését ez kí
sérelte meg először. V.ö. Ncauder:(ie- 
netische Entwickelung dér vornehm- 
sten gnostischen Systeme (1818.); 
Baur: Die christliche Gnosis, oder 
die christliche Religioivsphilosophie 
inilirer geschichtlichen Entwickelung 
(1835.); Mattér; Histoire critique du 
gnosticisjne (3 k. II. kiad. 1843.— 
44.); Ring.,: The gnostics and their

reinains (1873.); Manael: The gnostic 
heresies (1875.); Mii gén felel: Die Ke- 
tzergeschichte des Urehristenthums 
(1881.) és Dér Gnosticismus (Zeit- 
schrift fiir wissenschaftliche Theo- 
logie 1890.).

G nostikusok,l. Gnosticismus.
Góbiit (plv. goba) Sámuel, je- 

ruzsálemi prot. püspök, szül. 1799. 
jan. 2 0 /Bern közelében. A londoni 
misszió-társulat megbízásából 1826.- 
tól bejárta Ábessiniát, 1836. pedig 
Máltába ment, hol egy arab biblia- 
fordításon munkálkodott. 1 846. jeru- 
zsálemi püspök lett s e minőségében 
számos belmissziói intézményt léte
sített székhelyén és környékén, bár 
a mohamedánoktól és görögöktől so
kat kellett szenvednie. Mh. 1879. 
máj. 11. V. ö. a róla szóló s 1884. 
névtelenül megjelent német müvet.

Goch (voltaképen Papper) dá
nos, egyike a reformáczió jelesebb 
előfutárainak, szül. Gochban. 1451. 
a mechelni augustinus női-kanonok- 
rend priorja lett s mint ilyen 1475. 
márcz. 28. halt meg. Müveiben a 
szerzetesség és fogadalom túlbecsü
lése, valamint a püspököknek a papok 
fölé rendelése ellen több Ízben fel
szólalt. Egyebekben azonban a kath. 
felfogás alapján állott. V. ö. Ullmanu : 
Reformátorén vor dér Reformation 
(I. k. II. kiad. 1866.); Altmeyer : Les 
précurseurs de la réformation aux 
Pays-Bas (1886.).

Gödét Frigyes Lajos, svájezi 
ref. theologus, szül. 1812. okt. 25. 
Neue hátéi ben. A theologiát szülővá
rosában, Bonnban és Berlinben hall
gatta s 1836. valéiigini lelkész-he
lyettes, 1838. a porosz trónörökös 
nevelője, 1 845. vaideruzi segéd-lel
kész, 1850. neuchateli tlieol. tanár 
lett. 1873. az állami egyházból ki
lépve részt vett a neuchateli kan
ton szabad egyházának megalapítá
sában, mintáz egyidejűleg szervezett



szabad tlieol. fakultás tanára. Com- 
ínentárokat irt az evangéliumokhoz 
s a legnevezetesebb páli levelekhez, 
mindezt francziául, de le vannak for
dítva németre is.

Góg és Magóg, a Jel. XX. 8.
után rendszerint úgy vannak feltün
tetve, mint Krisztusnak az ezeréves 
országiás után fellépő legutolsó el
lenségei. Éleznek megjárja, de tlieol. 
tekintetben dőreség melléjük harma
dik társul Demagógot csatolni. Ere
detileg azonban Magóg egy ország
nak neve (I. Móz. X. 2.), melynek fe
jedelmét Ezék. XXXVIII. és XXXIX. 
Góanak nevezi. Ez országot a földO o
kerekségének legszélső északi pere
mére képzelték. Rácz

G ogreff Mentő, ev. lelkész, 
szül. Lupfurtban (Lippe-grófság). Ta
nult Jenában, hol magisteri rangot 
nyert. 1,563. hamelni iskolamester, 
1565. Ériek, hoyai gróf udvari lelké
sze, 157*2. rostocki egyetemi hallgató, 
1573. ápr. u. o. diakónus, j un. tlieol. 
licentiatus s schwerini lelkész és es
peres, 1574. gráczi lelkész, 1575. 
valahol Alsó-Ausztriában ugyancsak 
lelkész, 1577. őszén kassai plébános,
1579. tavaszán Rueber János felső
magyarországi hadparancsnok udvari 
papja lett. Ez utóbbi két állásában 
mint a fiacianismus vakbuzgó Ilivé 
tette magát ismertté. 1583. táján 
visszatért Németországba, hol 1586.- 
tól Torgaüban esperesi tisztet viselt. 
Munkái: 1. Bekentniss und Lehre von 
wahrer wesentlichér Gegenwartig- 
keit, Exhibition und Empfahung des 
Leibs und Bluts Christi im Abend- 
malil. Heinrichstadt, 1571. (III. kiad. 
Bártfa, 1579.) 2. Simplex, pia, brevis
et nuda explicatio__ disceptationis
Flacianae de peccato originis 
(Bártfa), 1580. Irt még egy philolo- 
giai művet is. V. ö. Ráth György : 
Két kassai plébános, a 1 6. században. 
(Századok, 1805.).

G 01 <1Z i 1L e PI g n á c z, k i v á h > o r í e n - 
tál ista, egyetemi ez. ny. r. tanár, szül.
1850. jun. 22. Székesfekérvártt. Ta
nult u. o., azután Pesten, majd Berlin
ben és Lipcsében, hol bölcsészetdok- 
tori oklevelet nyert. 1872. abudapesti 
egyetemen magántanári képesitvényt 
szerzett. Keleti utazásából vissza
térve, 1875. a budapesti izr. hitköz- 
ség titkárul választotta. 1876. a ma- 
gyár tud. akadémiának lev., 1802. 
r. tagja lett. A budapesti egyetemen
1804. ny. r. tanári czimet kapott. 
Külföldről számos kitüntetésben ré
szesült nagyszabású írói munkássá
gáért. A keleti népek nyelvét és val
lását számtalan jeles dolgozattal is
mertette. Legnevezetesebb tlieol. irá
nyú müvei: Dér Mytlios bei den Heb- 
ráern. Leipzig, 1876. (Angolra is le 
van fordítva); A spanyolországi ara
bok helye az iszlám fejlődésében. 
Budapest, 1877.; Az iszlám. U. o.
1881.; Die Záhiriten, ihr Lehrsys- 
tem und ilire Geschichte. Leipzig, 
1884. ; Mohamedanische Studien (2
k.) Halle, 1880.—00.; Renan, mint 
orientalista. Budapest, 1 804. Közre
bocsátotta a BallagiMór „ Héber nyelv 
elemi tankönyve“ ez. müvét II. át- 
dolg. kiadásban.

Golgata (héberül voltaképen 
Gulgolet), Mát. XXVII. 33. által he
lyesen koponya hegyének nevezett 
ki végzési hely Jeruzsálem mellett, 
ahol Jézus is meghalt; nevét két
ségkívül alakjától nyerte, amennyi
ben a kopár dombnak boltozatos a 
formája. Most egy kápolna jelzi a 
helyet, hova a kér. hagyomány Jézus 
sírját már korán s nem minden való
színűség nélkül helyezte. Rácz

Góliát, Gát nevű filiszteus vá
rosból származott óriás népnek sarja.
II. Sám. XXL 10. egy Elkanán nevű 
embernek, a későbbi hagyomány I. 
Sám. XVII. J.sköv. után magának Dá
vidnak tulajdonítja megölését. Rácz



Goinaristák, a Gpmarus (1.
e.) követői.

Goiliarus Ferencz, jeles ref. 
tlieologus, szül. 1563. jan. 30. Brüg-
gében. 1582.-től Oxfordban, Cam- 
bridge-ben és Heidelbergben tanult. 
1587. a majna-frankfurti vlam egy
ház lelkésze s 1594. leideni egyetemi 
tanár lett. Alig került Leidenbe az
1603. odahívott Arminiús, nemsokára 
viszályba keveredett vele G.,ki a Kál
vin praedestinatio-tanát annak eny- 
hítni törekvő magyarázásával szem
ben a legmerevebben fogta fel. Az
1608. és 1609. köztök Hágában tar
tott colloquium nem szüntette meg 
ezt az ellentétet. Midőn az 1609. 
elhalt Arminiusnak elvtársa, Vors- 
tius lett az utódja, G. lemondott 
hivataláról s Middelburgba vonult, 
1614. pedig Saumurbe ment theol. 
tanárnak. 1618.-tól fogva hasonló mi
nőségben Groningenben működött s 
a dordreehti zsinaton kivitte, hogy 
a merev kálvini dogma megerősíté
sével együtt a remonstransok az 
egyházból kizárassanak. Mh. 1641. 
jan. 11. Groningenben. Művei 1645. 
és 1664. jelentek meg.

Goillbási István,ref.lelkész, ta
nult Marosvásárhelytt, azután 1766. 
berekeszturi lelkészszé választatott. 
Innen külföldre ment s 1767. máj. 14. 
a franekeri egyetemre iratkozott be.
1769. székelykeresztúri, 1773. ha
rangláb^ 1774. tordai, azután nagy- 
sajói, később újra tordai, 1777. be- 
nedeki, 1780. mezőmadarasi, 1786. 
táján harasztkereki lelkész lett. Ez
után nyoma vesz. Művei: Halotti 
beszéd br. Kemény Miklós felett. 
Kolozsvár, 1778. 2. Egynéhány vá
logatott és szükségesebb matériákra 
való prédikácziók (Franciából és né
metből ford.). U. o. 1779. 3. Har- 
mincznégy prédikácziók (részint ere
detiek, részint fordítottak, 2 k.). U.
o. 1 784. 4. A papi szent hivatal gya

korlásáról 
után ford., 
verset irt 
halálára.

való trakta (Osterwald 
2 k.). U. o. 1781. Gyász- 
a Fogarasi Pap József

Gomorra, 1. Sodorna.
Gondnok, a magyarországi ref. 

egyházmegyék ügyeinek világi rész
ről való intézője s igy az esperesek 
elnöktársa (egyházmegyei gondnok), 
úgyszintén az egyes egyházközségek 
gazdasági ügyeinek kezelője (egy
házközségi gondnok, algondnok, ku
rátor) >

Gondviselés (latinul providen- 
tia), a dogmatikában Istennek az a te
vékenysége, melylyel Isten egyrészt 
minden teremtményét tovább engedi 
létezni (világf ént artás, conservatio), 
másrészt a világban mindent egy 
meghatározott czél felé vezérel (kor
mányzás, gubernatio). V.Ö. Beyschlag: 
Zűr Verstándigung iiber den christ- 
liclien Vorsehungsglauben (1888.) .A.

Gonosz, az erkölcsi jó ellen
téte. L. Bűn.

Gonzaga Alajos, jezsuita, híres 
amaz önfeláldozó ápolásáról, mely
ben az iszonyú dögvészben sinlődő- 
ket Rómában mindaddig részesité, 
mig 1591. maga is áldozata lett a 
ragályos kórnak. 1621. boldoggá,
1726. szentté lett.

Gósen, termékeny vidék Alsó- 
Plgyptomban, melyet a Nílus deltá
jának két ága öntöz. Itt laktak a hé
berek Józseftől Mózesk óráig s csak
nem túlnyomó számra szaporodtak 
a benszülött egyptomiak felett. V. ö. 
Ehers: Durch G. zum Sinai (II. kiad.
1882.) Rácz

Gossner János, a katli. egy
házban az ev. irány Ilivé, szül. 1773. 
decz. 14. Hausenben. 1796. pappá 
szenteltetett, s 1 797. stoffenriedi, ne
hány hónap múlva pedig neuburgi 
káplán lett s tanulmányai közben el
fogadta a hitből való megigazulás 
tanát. 1 801 -ben Agostába ment szé-
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kesegyházi káplánnak, de a protes- 
tantismushoz való hajlandóságai mi
att kérdőre vonták, ám a szabadelvű 
Montgelas miniszter 1803, a jövedel
mező dirlewangi papságba tette. A 
hierarchia nyomasztó voltát érezve, 
Üél-Néínetország legkiválóbb pro
testánsaival lépett összeköttetésbe.
1811. Münchenbe költözött, 1819. 
Düsseldorfba ment gimn. vallásta
nárnak. 1820. I. Sándor orosz ezár 
Szentpétervárra hiVta. 1824. sike
rült római s görög kath. ellenségei
nek kivinni, hogy eltiltották a prédi- 
kálástól s kozákokkal a határra szál
líttatták. Mintán rövidebb ideig Ber
linben és Altonában tartózkodott, 
Lipcsébe vonult. 1826: jul. 23. aztán 
Königshaynban áttért az ev. egy
házba s 1829. prédikátor lett Ber
linben, hol igen tevékeny munkás
ságot fejtett ki úgy az általa veze
tett pogány-misszióban, mint az Er- 
zsébet-bétegápoló s különböző gyer
mekvédő intézetek alapításával, va
lamint építő iratok szerkesztésével.
1846. lemondott hivataláról s 1858. 
márcz. 20. bekövetkezett haláláig 
minden idejét ajótékonyságnak szen
telte. Sok könyvet irt. V. ö. Proch- 
now (1864.) és Dcdton (II. kiad. 1878.) 
róla irt müvét.  ̂ T.

Goi Ili ka, 1. Építészet.
Gr ütt János, 1. Irgalmas testvérek.
Gottschnlk (Godeschalk, ó-né

met férfinév — „jó szolga44 vagy 
„isten szolgája44), 9. századbeli ideo
lógus, egy szászországi grófnak, Ber- 
nonak a fia, ki már kora ifjúságá
ban a fuldai kolostor lakosa lett. 
Sürgős kérésére a 829. évi mainzi 
zsinat feloldozta fogadalma alól, 
de apátjának, Rabanus Maurusnak 
az ösztönzésére Jámbor Lajos arra 
kényszerítő, hogy azt újra letegye. 
Az orbaisi kolostorban Ágoston ira
tait tanulmányozgatva a praedesti- 
natiónak legszigorúbb felfogásában

keresett vigasztalást, amely szerint 
az ugyanis kettős, üdvösségre és 
kárhozatra vonatkozó. Miután lelke 
titkát egy olaszországi útjában el
árulta, kedvező alkalmat talált az 
időközben mainzi érsekké lett Ra- 
banus Maurus arra, hogy boszuját 
töltse rajta. A 848. és 849. tartott 
zsinatok megkorbácsoltatták, kiát
kozták s élethosszig tartó és a hant-o
villiorsi kolostorban töltendő fog
ságra ítélték. Itt elve védelmére két 
hitvallást irt, melyekért még szigo
rúbban büntették. Miután Troyes-i 
Prudentius, Servatus Lupus és Rat- 
ramnus védelmére keltek, a 853. 
évi zsinat újra tárgyalta tanát, de 
szintén elvetette. Ellenben a 855. 
évi már mellette nyilatkozott, inig 
a 859. évi egyetemesebb jellegű, 
birodalmi zsinat a kérdés eldöntését 
alkalmasabb időre halasztotta. G. 
végre is fogságában, az egyházzal 
ki nem b'ékülve halt meg 868. körül. 
V. ö. Weizsacker Gy.: Das Dogma von 
dér göttlichen Vorherbestimmung im
9. Jalirli. (Jahrbücher fül* deutsche 
Theologie 1859.); Vorrasch : G. von 
Orbais (1868.); Köliler: RabansStreit 
mit G. (Zeitschrift fúr wissenschaft- 
liclie Theologie 1878.).

Göbtfl Gáspár, ref. esperes, 
szül. Szentkirályszabadján. Iskoláit 
Debreczenben végezte, hol 1770. 
őszétől 1771. tavaszáig seniorságot 
viselt. Dunavecsei lelkészi állásáról
1777. a kecskeméti egyház hívta 
meg, hol aztán 1792. esperes, majd 
egyházkerületi aljegyző lett. Kitűnő 
szónok és nagy tudományi! ember 
volt, kit a helytartótanács az 1790. 
tervbe vett akadémia tagjául aján
lott. Részt vett a budai zsinaton. 
Mii. 1818. márcz. 26. Müvei: 1. 
Szabadulást óhajtó rab (Öt prédi- 
káczió). Pest, 1784. 2. Utazó lélek 
(vers). U. o. 1785. 3. Az első em
bernek elesése (Durand D. után



hét énekben). U. o. 1789. 4. A ve
res barát elpusztult templom omlása 
mellett való szomorú képzelései. 
(Ford.) H. n. 1790. 5. Uj vélekedés 
az ó- és ujtestamentomi prófétáknál 
gyakran előforduló nap, hold és csil
lagok megsetétedésekről.Pest, 1 796.
6. Liturgia (Névtelenül) Vácz, 1806.
7. Szívnek szavai (Halotti beszéd, 
Veresmarti Vég Sámuel felett). Pest, 
1808. 8. Keresztyén katekizmus. 
Vácz, év. n. (Több kiadást ért). Kéz
iratban is maradt munkája.

Gödül* József, bölcsészet-dök- 
tor, ev. lelkész, szül. 1795. kör. 
Szakonyban (Sopronul.). Előbb Sop
ronban tanult, majd 1817. máj. 3. 
a jénai egyetemre iratkozott be, mely 
1818. nov. 26. bölcsészetdoktorrá 
avatta. Itt mint rk. tanár egyideig elő
adásokat is tartott. Hazatérve, előbb 
Győrben tanitóskodott, később lel
kész-atyja mellett káplán volt, innen 
pedig Szendre (Komáromul.) papnak 
ment. 1821. egyházmegyéje jegyzővé 
választá, 1829. jan. alliói (Vasm.) 
lelkész lett. Pár év múlva hivata
láról lemondott s Szentgyörgyvöl- 
gyére vonult. 1 838. ismét a szendiek 
választották lelkészszé. Mii. 1858.
márcz. 30. Pár gyászbeszédét a „Pap 
dolgozatok gyászesetekre“ ez. gyiij 
temény közölte. Ezeken s egy alkal 
mi versezetén kivűl köv. müve 
jelentek meg: 1. Specimen novai 
interpretationis Paull epistolae a( 
Galatas III. 20. Jénáé, 1818. 2. Isa 
goge historica in pericopas evange 
liorum et epistolarum adnexa epic 
risi. U. o. 1819. 3. Urunk Jézus vég 
órái (I. füzet). Kecskemét, 1848 
Egy szépirodalmi folyóirat szerkesz 
tésébe is belefogott, de vállalata nen 
sikerült.

Gömöri ev. especesség, a ti
szai kerületben, 1600. a murányi és 
csetneki fraternitas egyesüléséből 
keletkezett s az egész 17. századon

keresztül független volt a püspöki 
kormányzattól, amennyiben az akkor 
létező kerületeknek egyikéhez sem 
tartozott. Végre a rózsahegyi zsinat 
az újon alakított tiszai egyházkerü
letbe osztotta be s azóta ehhez tar
tozik. Egytől-egyig Gömörmegyében 
fekvő 40 anya- és 50 leány-egyházát 
41 lelkész gondozza. A lelkek száma 
42000 körűi van s nevezetesebb egy
házai a Csetneken, Dobsinán, Rozs
nyón és Sajógömörön levők.

Gömöri ref. egyházmegye,
a tiszáninneni kerületben, a borsod- 
gömörkishouti egyházmegyének egy 
részéből 1 799. alakult. Most42 anya- 
s számos leány- és fiók-egyháza van, 
valamennyi Gömörmegye területén. 
Ezekben 28000 lelket 44 lelkész gon
doz. Legnevezetesebb és legnépe
sebb egyháza a két lelkészt tartó ri
maszombati egyház.

Göncz (Pálházi) Miklós, 1. Pál-
házi Göncz Miklós.

Gönczi István, ref. lelkész, szül. 
Gönczön, tanult Debreczenben, hon
nan 1582. nyarán külföldre ments 
még ez évi jul. 17. a wittenbergi, 
1584. nov. 13. pedig a heidelbergi 
egyetemre iratkozott be. Itthon gön- 
czi lelkész lett s mint ilyen az 1597. 
Tasnádon tartott zsinaton jelenvolt. 
A kálvini irány védelmére Grawer 
Albert ellen irta köv. müvét: Panhar- 
monia sive universalis consensus 
Jesu Christi veri Dei et hominis et 
Joli. Calvini (Vizsoly, 1599.), melyre 
Grawer szintén válaszolt. Üdvözlő 
verset irt a Fegyverneki L. Izsák (1. 
e.) müve elébe.

Gönczi Kovács vagy Fabricius 
György, ref. püspök, szül. Gönczön.
1557. külföldre ment s az 1558.—9.
tanév folyamán Wittenbergbe irat
kozott be. Összesen nyolez évet töl
tött olasz, német és franczia egyete
meken, melyekről hazatérve, 1565. 
után debreczeni lelkész lett. 1571. a
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debreczeni egyházmegye esperesévé, 
1577. febr. 6. a tiszántúli egyházkerü
let püspökévé választotta. Mh. 1595. 
Munkálkodásában főleg a gyakorlati 
szükségletek kielégítését tűzte ki czé- 
lul. Sokszor megjelent énekesköny
vét először 1592. adta k i; „De dis- 
ciplinaecclesiastica“ ez., szintén több 
kiadást ért fontos müve pedig 1577. 
Wittenbergben jelent meg első ízben. 
Az „Articuli minores", mely mint a 
debreczeni zsinat nagyobb czikkei- 
nek kivonata, annyi időn át érvény
ben állott, hasonlóképen az ő szer
zeménye s a Félegyházi-féle ujszö- 
vetség-forditás kiegészítése és közre
bocsátása ugyancsak neki köszön
hető. Az ő idejében kezdték vezetni 
a tiszántúli egyházkerület jegyző
könyvét is.

Gönczre a reformáczió már
korán eljutott, úgy, hogy 15-18., mi
dőn Benczédi Székely István itt lel
kész lett, már az egész város a tisztí
tott tanok híve volt. A helvét reformá- 
czióhoz csatlakozott egyház fénye és 
hírneve nagyot emelkedett a Károlyi 
Gáspár idejében, midőn 1566. jan.
22. zsinat is tartatott benne, mely az 
Egri Lukácscsal folytatott vita után 
22 czikkelyben szabta meg a lelké
szek kötelességeit. Iskolája is egyre 
emelkedett s 1585.-től fogva az egy
ház két lelkészt tartott. A tanügy ak
kor érte el tetőpontját, midőn 1687. a 
Sárospatakról elűzött tanulók a Csécsi 
János tanár vezetése mellett ide te
lepedtek. Ez állapot azonban nagyon 
kevés ideig tartott, mert a jezsuiták
1695. elűzték a ref. egyházi hiva
talnokokat s elvették az egyháznak 
minden épületét. Csak 1783. sikerült 
a gönczi reformátusoknak engedélyt 
nyerniük lelkész és tanító választá
sára. A templom 1786.-ra épült fel, 
s azóta teljes erővel a fejlődés utján 
halad az egyház, mely ma szinte 2000 
lélekből áll s egy lelkészi és két ta

nítói állomást tart fenn. V. ö. Fűzy 
János : A gönczi ev. ref. egyház tör
ténete (Spataki Lapok 1884.)

Görgényi ref, egyházme
gye, az erdélyi kerületben, a 17. 
század közepe táján vált el a maro
sitól, melynek addig alkatrészét ké
pezte. Bőd P. idejében 32, a Benkőé- 
ben 41 anyaegyháza volt, most meg 
miután 1891. a tekei egyház, mely
hez különben is csak a tekei kápta
lan egyházainak elpusztulása után 
jutott, a nagysajói egyházmegyéhez 
csatoltatott, 33 van, melyek Maros- 
torda-, Kolozs- és Tordaaranyos- 
megyében feküsznek s népességük 
mintegy 22,000 lélek. Legnépesebb 
a magyarói egyház. Az egyházme
gye s egyházai történetét az erdé
lyi ref. egyházkerület 1891.—4. évi 
névkönyvei közölték.

Görög egyesült egyház, 1.
Görög katholikus egyház.

Görög egyház néven úgy a 
gör. kath., mint a gör. kel. egyház 
egyiránt szokott említtetni, de he
lyesen az utóbbit illeti meg.

Görög katholikus egyház
(A) az ó egyház szervezetének, szer
tartási nyelvének, böjtjeinek s az 
úrvacsorája két szili alatti vételének 
megtartása mellett úgy egyesült a 
róm. katholikussal, hogy elfogadta 
annak a pápa primátusáról, a tisztító
tűzről s a Szentléleknek a Fiútól is 
(filioque) származásáról szóló tanát 
(L. Unió). Öt patri archáj ok, érsekeik 
s püspökeik főnöksége mellett mint
egy ötmillió lélek tartozik ez egy
házhoz, kik leginkább Olasz-, Len
gyel-, Magyar- és Törökországban 
laknak. Magyarországon hét egy
házmegyéjük van: az eperjesi, mun
kácsi, körösi, nagyváradi, lugosi, sza- 
mosujvári püspökségek és a gyula- 
fehérvár-fpgarasi érsekség, melyek 
közül a három első róm. kath. ér
sekségnek van alárendelve, mig a



többi három püspökség az utóbb em
lített érsekséghez tartozik. Suffraga- 
neusai a lembergi és konstantinápo
lyi érsekeknek vannak még.

Görög keleti egyház (görög, 
görög nem egyesült, keleti, óhitű, or- 
thodox neveken is), a kér. egyház há
rom fő ágának egyike, mely a kelet
római birodalomban érvényes dog
mákat, szokásokat és szervezeti for
mákat tartotta meg. A nyugati egy
házzal való összeköttetését több kö
rülmény, igy a monophysita viszály
ból eredő s 484.—519. tartó szaka
dás (1. III. Bódog), a 692. évi trul- 
lai zsinat (1. Quinisextum) és a kép
romboló császárok ez irányban való 
működése nagyon meglazította, inig 
a nyugati egyháznak a római püspök 
primátusa alatti folytonos centráli
sá t ója, s ezzel szemben a magát 
518.-tól oekumenikusnak neveztető 
byzanczi patriarcha ellenállása, majd 
Bulgáriának a pápához pártolása 
végre is egészen megsemmisítette. 
A szakadás dogmatikai alapját Pho- 
tius patriarcha vetette meg a 866. ki
bocsátott encyklikájával, mely eret
nekségeknek bélyegezte a nyugati 
egyház eltérő szokásait, a szombati 
böjtöt, a negyvennapos böjt köny- 
nyítését, a püspöknek a bérmáláshoz 
való kizárólagos jogosultságát, a pa
pok házasodásának tilalmát, elsősor
ban pedig a nicaeai-konstantinápolyi 
symbolum ama tételét, hogy a Szent
lélek nemcsak az Atyától, hanem a 
Fiútól is származott. Caerularius Mi
hály patriarcha 1053. a tranii püs
pökhöz irt levelében ezekhez csatolt 
még néhányat, igy a fuladt állat evé
sét, a halleluja-éneknek böjtben való 
mellőzését és főleg a kovásztalan ke
nyér urvacsorai használatát. Ekkor 
aztán 1054. jul. 16. a pápa követei 
a konstantinápolyi Zsófia-templom ol
tárára átok-bullát tettek le, melyet C. 
M. valamint a vele egyetértő többi

keleti patriarcha még abban az év
ben viszonzott. És azóta a gör. kel. 
egyház az ős egyh. alkotmány, isten- 
tisztelet és hittan hű megtartása vé
gett egyre merevebben zárkózott el 
a fejlődés elől. Az unióra (1. e.) való 
egyes kisérletek a keresztes hadak 
és a latin császárság zaklatásaival 
esvén egybe, csak a nemzeti gyűlölet 
fokozására voltak alkalmasak. Abban 
az irányban később szintén tétettek 
próbák, hogy a protestantismus és a 
gör. egyház közt valami érintkezés jő
jön létre; Cyrillus Lukaris patriarcha 
bukásával azonban ezek is dugába dől
tek. Hogy a hasonló esetektől megóvja 
magát a megrögzött orthodoxia, Mo- 
gilas Péter, kiewi metropolita 1640. 
körül az oroszok részére hitvallást 
szerzett, melyet miután 1643. a gö
rög és orosz papságnak Jassyban tar
tott zsinata, úgyszintén a négy (kon
stantinápolyi, antiochiai, alexandriai 
és jeruzsálemi) görög patriarcha is 
magáénak vallott, az 1672. évi jeru
zsálemi zsinat végre symbolummá 
emelt.

Újabb időben négy különböző 
alakja mutatkozik a gör. kel. egyházi 
életnek : Török-, Görög-, Orosz- és 
Magyarországban. Törökországban a 
konstantinápolyi patriarcha, kit mint 
állami főhivatalnokot a szultán nevez 
ki s pár év múlva rendszerint ismét 
letesz, hogy e legfőbb egyh. méltó
ságot a legtöbbet Ígérőnek adhassa 
pl, nemcsak képviselője, hanem bí
rája is hitsorsosainak. Noha polgári 
tekintetben teljes jogegyenlőség van 
biztosítva a gór. keletieknek, mégis 
nem egy Ízben kellett üldözést kiál- 
laniok a törököktől; legborzasztóbb 
volt az 1860. évi syriai keresztyén- 
mészárlás. Végre a berlini congres- 
sus 1878. valóságos jogegyenlőséget 
adott a keresztyéneknek. A konstan
tinápolyi patriarellátói a bolgáro
kat végleg függetlenítette a szultán
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amaz intézkedése, hogy 1870. külön 
exarchátust adott nekik. Első exarchá- 
jok Anthimus lett.

A tulajdonképen Való Görögor
szágban a gör. kel. egyház mozgal
mai a szabadságharcz óta szoros ösz- 
szefiiggésben vannak a nép történe
tével. A görög püspököknek 1833. 
Naupliában tartott gyűlése a konstan
tinápolyi patriarchátustól független
nek nyilvánította s önállóan szervezte 
az egyházat, mely függetlensége el
ismerését 1850. amattól is kinyerte. 
A legfőbb egyházi tekintélynek az 
öt tagból álló szent zsinat van birto
kában, melynek elnöke az athenéi 
metropolita. Ezen kivül van még 10 
érsek és 13 püspök.

A szláv nemzetiséggel szoros vi
szonyban álló orosz egyház története
II. Jeremiás konstantinápolyi patriar- 
chának amaz intézkedésével kezdő
dik, hogy Jóbot 1589. moszkvai pat- 
riarchává tette (L. Orosz egyház).

A magyarországi gör. keletiek 
szabad vallásgyakorlatát I. Lipót biz
tosította első ízben, majd Mária Te
rézia is megerősítő a Declaratorium 
Illyricumban, míg az 1791. XXVII. 
tcz. törvénybe foglalta, az 1792. X. 
tcz. pedig tovább menve, püspökeik
nek főrendiházi tagságot adott. Szer
vezet tekintetében a legújabb időkig 
egy metropolita alatt álltak, de 1864. 
az uralkodó egy második egyháztar
tományt alakított. E változtatást az
1868. IX. tcz. törvénybe is iktatta s e 
szerint ma a gör. kel. szerb egyház
nak feje a karloviczi patriarcha, kinek 
suffraganeusai a bácsi, budai, károly- 
városi, pakraczi, temesvári és verse- 
czi püspökök, a gör. kel. román egy
ház feje pedig a nagyszebeni metro
polita, kinek suffraganeusai az aradi 
és karánsebesi püspökök. Mindket
tőnek önkormányzata van.

A gör. kel. egyház hittana a bib
lián s a régibb hagyományokon nyug

szik s az első hét egyetemes zsinat 
tételeivel változhátatlanul be van fe
jezve, a nélkül, hogy tudományosan 
valaha fejlődhessék. A két egyház 
szakadása után ebben csak két mű 
nyert symbolumi tekintélyt, és pedig 
a Gennadius patriarcha hitvallása, s 
még inkább a Mogilas Péter, kiewi 
metropolitáé. II. Jeremiás konstanti
nápolyi patriarchának 1576. és 1579. 
a tübingai theologusokhoz intézett s 
a prot. tant határozottan visszauta
sító két irata, valamint a Metrophanes 
Kritopulus munkálata, melyet 1625. 
szerzett, de amely csak 1661. jelent 
meg, nem nyilvános jellegű. Inkább 
ilyen aj eruzsálemi 1672. évi zsinaton 
elfogadott s az elnöklő Dositheustól 
szerzett hitvallás, mely nagyban kö
zeledik a római egyház tanához, el
lenben a prot. felfogást hevesen meg
támadja. Valamennyi nyugati egy
háztól főleg ama tan választja el a 
keletit, hogy a Szentlélek csupán az 
Atyától származik, -— mig a róni. 
kath. egyháztól, amelylyel különben 
a hét szentségre, a transsubstantia- 
tio tanára s a miseáldozatrá, a Mária- 
cultusra s a szentek, képek és erek
lyék tiszteletére, a böjtre s egyéb jó 
cselekedetekre, a papirend hierarchi
kus fokozataira, a lelki rokonság há
zassággátló akadályára és a kolostori 
életre nézve egyetért, csak a követ
kezőkben tér e l : az apokrifusokat 
eredetileg nem tekintette a kanoni
kus iratokkal egyértékünek, csak az 
1672. jeruzsálemi zsinat mondta ki 
kanonicitasukat; nem ismeri el, hogy 
Krisztusnak a földön látható helytar
tója s az egyháznak esalatkozhatat- 
lan fője volna; a keresztséget az 
egész test háromszor való bemeríté
sével végzi s összeköti vele az olaj
jal való megkenést (1. Bérmálás), 
minélfogva a püspöknek csupán a 
papirend szentségének kiszolgálta
tása van fentartya ; az urvacsorájá-



nál, melyhez gyermekeket is bocsá
tanak, kovászos kenyeret és vizes
bort használnak, mit a kenyérrel ösz- 
szekeverve kanálban vesznek, még 
pedig laikusok is ; elveti a megáldott 
ostya imádását; csak a püspököknek 
nem szabad házasságban élni, a vi
lági papoknak ellenben meg van en
gedve, hogy házasságra lépjenek, de 
csak leánynyal és csupán egyszer; 
világiaknak a negyedik házasság el 
van tiltva; nem hiszi a purgatoriu- 
mot; az orosz egyház kivételével 
semmi szobrot nem részesítenek val
lásos tiszteletben, hanem igenis fes
tett vagy drágakövekkel kirakott 
szent képeket. Ez egyház is az egye
düli, szent, katholikus és apostoli egy
háznak tekinti magát, melyet látható 
fejei és pásztorai képviselnek, mint 
Krisztusnak a Szentlélek által ren
delt helytartói. Az egyh. hatalomról és 
ennek kezelőiről tökéletesen ugyan
az a felfogása, mint a kath. egyház
nak. A klérus világi papokból (fehér 
papság) és kolostori papokból (fekete 
papság) á ll; az utóbbiak, kik szent 
Vazul szabályai szerint élnek, na
gyobb tiszteletben részesülnek s a 
püspökök többnyire közülök kerülnek 
ki. Legfőbb eszményök az ascesis és 
contemplatio. Az istentiszteletet leg- 
többnyire a Chrysostomus liturgiája 
szerint végzik, de böjtben virágva
sárnap kivételével, továbbá nagy csü
törtökön, nagyszombaton, Vazul nap
ján, karácson és vizkereszt vigíliáján 
a szent Vazulé szerint. A központot 
a mise képezi, mely naponként egy
szer, éspedig napkelte előtt olvasta- 
tik ; perikopák, imák, legendák ol
vasása, hitvallásoknak és responso- 
riáknak a gyülekezettel váltogatva 
való reeitálása tölti be az istentiszte
let többi részét. Imádkozáskor úgy a 
pap, mint a többi résztvevők régi szo
kás szerint kelet felé fordulnak. Is
tentisztelet közben állanak, csak piin-

köstkor térdelnek; az orgona haszná
lata el van tiltva. A prédikálás ré
gebben nem volt szokásban, legfel
jebb régi homiliákat olvastak fel néha. 
Athénében azonban most már minden 
vasárnap van prédikálás, mig máshol 
még mindig nem nagyon terjedt el. Az 
egyház nyelve különböző az egyes 
országok szerint. A gör. kel. egy
háznak különleges sajátsága a viz- 
szentelés (1. e.) ünnepe; többnyire 
keresztalakú templomaikban az oltárt 
deszkafal választja el a templom ha
jójától. E fal ajtaját mise közben ki
nyitják, hogy a közönség is lássa ezt. 
V. ö. Pichler : Gesch. dér kirchlichen 
Trennung zwischen dem Orient und 
dem Occident(2 k. 1864.—5.); Gccss: 
Symbolik dér griechischen Kirche 
(1872.); Stanley: History of the Eas- 
tern Cliurch (V. kiad. 1888.); Fábián 
Mihály: Afilioque-toldalék története 
(Spataki Füzetek 1863.).

Görög nem egyesültegyház,
1. Görög keleti egyház.

Görögszertartásűkath.egy-
lláz, 1. Görög kath. egyház.

Görüm bei Péter, ref. lelkész, 
szül. 1845. decz. 31. Berczelen (Sza
bolcsin.). Tanulmányait 1868. vé
gezte Sárospatakon. Egyévi nevelős- 
ködés után nagykállói, majd szakolyi 
segédlelkész, 1871. eperjeskei, 1876. 
nagykállói lelkész lett, hol jelenleg 
is buzgón és sikeresen működik, egy
házmegyei tisztségeket is folyton vi
selve. A budapesti zsinaton mint pót
tag vett részt. Számos czikket közölt 
a jelesebb egyh. lapokban. Munkái: 
1. A zászló, mint győzelmi jelvény. 
Nyíregyháza, 1881. 2. A szerencse 
változandósága. U. o. 1881.3. A nagy
kallói ev. ref. egyház története. Sá
rospatak, 1882. 4. A jövő egyháza. U. 
o. 180-1. Szerkesztésében jelent meg: 
Emlékkönyv a nagykállói ev. ref. egy
ház 1892. nov. 6. tartott hála- ésöröm- 
iinnepélyéről (Nyíregyháza, 1893.).



Görres János József, a német 
ultramontanismusmegalapítója, szül. 
Koblenzben 1776. jan. 25. Először 
mint hírlapíró a franczia forradalom 
eszméiért lelkesült, de 1799-iki pá
risi tartózkodása alatt csalódást ér
zett irántok. Azután a természetrajz 
és physika tanára lett szülővárosá
ban. 1814.— IC. a német hazafis ág' 
fölébresztése czéljából a „Reinischer 
Merkúru-t adta ki, de miután a reac- 
tio nemcsak lapját nyomta el, hanem 
ellene is fel akart lépni, Svájczba me
nekült. Ettől fogva mindinkább át kéz- 
dett pártolni a jakobinus demagógiá
tól az ultramontánhoz s miután 1 827. 
Münchenben a történet tanára lett, 
egész haláláig, 1848. jan. 29.-éig 
ebben az irányban működött, külö
nösen 1838. alapított, majd Guido 
nevű fia által folytatott „Histörisch- 
politisehe Bliitter“ ez. folyóiratában. 
Összes müvei, melyek 8 kötetben
1854.—00. jelentek meg, részben 
tudományos tartalmúak. Közülök leg
nevezetesebb : Die christliche Mystik 
(uj kiad. 5 k. 1879.—80.). Születé
sének százados évfordulóján „Gör- 
res-társaság“ alakult tudományos 
ez óloknak a német katholikusok közti 
ápolására. V. ö. Haneberg : Zűr Erin- 
nerung an J. v. G. (18-18.); Hein- 
ricli: J. v. G. ein Lebensbild (1867.); 
G all and : J. v. G. aus Anlass seiner 
100-jáhrigen Geburtsfeier in seinem 
Leben und Wirken dem deutschen 
Volke geschildert (187í>.); Denk ; J. 
v. G. und seiiie Beden tung fiir den 
Altkatholicismus (1870.); Sepp: G. 
und seineZeitgenossen(l 877.); Vár
nai Sándor : G. J. élete (Magyar Sión
1877.). T.

Gőze (Götze) János Menyhért, 
luth. theologus szül. 1717. okt. 10. 
Halberstadtban.Atheologiát 1 734.-től 
Jenában, 1 736.-tól Halléban tanulta. 
1741. s.-lelkész, 1744. diakónus lett 
Ascherslebenben, majd 1750. Magde-

burgnak második, 1752. pedig első 
lelkésze. 1755.-től Hamburgban fő- 
lelkészi minőségben működött s itt 
1700.—70. seniora is volta lelkészi 
testületnek. Mh. 1780. máj. 19. Theo- 
logiai készültségét nem egy műve iga
zolta. Otthonos volt a bölcsészeiben, 
szépirodalomban s történelemben is. 
Hogy egyáltalán nem volt merev 
orthodox, bebizonyította „Die gute 
Sache des wahren Religionseifers“ 
(1770.) ez. munkájával, melyben el
ítélte az órtliodoxiárnak Spener és a 
pietisták elleni harczát. Ám az a meg
vető modor, melyet minden iránt ta
núsított, ami nem állhatott meg a bib
liai supernaturalismus előtt, végtelen 
harezba sodorta korabölcsészeti s köl
tői felfogásának több kiváló képvise
lőjével, mint Schlosser János Lajos
sal, Basedowval, Semlerrel, Bahrdttál 
s különösen Lessinggel, akinek „Wol- 
fenbütteli töredékeiu ellen két művet 
is bocsátott közre. Lessing se maradt 
adós s összesen 15 dolgozatában fe
lelt meg G.-nek. Vitájok főleg ama 
kérdés körül folyt, melyre G. igen- 
lőleg, Lessing pedig tagadólag vála
szolt, hogy vájjon a történelmi tények, 
közelebb a Jézus életeseményei bir- 
nak-e alapvető jelentőséggel a val
lásra nézve ? V. ö. Röpe: J. M. G. 
eine Rettung (1860.); Bódén: Les
sing und G. (1862.). T.

Grabow (Grabo) Máté, a domo- 
kosrendi wismari konvent tagja, mint 
groningeni kolostori lector a 15. szá
zad kezdetén egy thesis-sorozatban, 
melyet mások elloptak tőle és elter
jesztettek, a közös élet testvéreit kép
mutatással gyanúsította s azt állította, 
hogy a szegénység, sziizeség és en
gedelmesség fogadalmát valósággal 
és halálos bűn elkövetése nélkül senki 
sem teljesítheti, aki nem tartozik va
lamely az egyház által approbált rend
hez s igy amazok se, akik pedig szin
tén letették e fogadalmat, noha nem
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képeztek szerzetrendet. E nézetét 
előbb az utrechti püspöktől kirendelt 
bíróság, majd az V. Márton pápa által 
az ügy megvizsgálására kiküldött bi- 
bornok, illetőleg az ettől vélemény- 
adásra felkért Ailly Péter és Gerson 
János egyként helytelenítette, mire 
az 1419. máj. 26. kimondott Ítélet 
eretneknek bélyegezte s felszólítá vé
leménye visszavonására. V. ö. Kens- 
sen: Dér Dominikauer Matthaeus G. 
und die Briider vöm gemeinsamen Lé
ben (Mittheilungen aus dem Stadtar- 
chiv von Köln 1887.).

Grarteczi Horváth (Stansith) 
Gergely, 1. Horváth (Gradeczi) Stan
sith Gergely.

Gradnai ev. esperesség, 1.
Baáni ev. esperesség.

Gradual(e) (lat.), az a köz
ének, mely a róm. kath. misében 
az epistola olvasását elválasztja a 
halleluja éneklésétől. Nevét onnan 
kapta, hogy a pap, mikor ezt énekli, 
vagy az oltár lépcsőjén (gradus), vagy 
az olvasó emelvény előtt áll. — G. 
a katolikusoknál a karénekeket ma
gában foglaló könyv, innen a magyar 
protestánsoknál általában énekes
könyv, különösen pedig a Keserűi 
Dayka és Geleji Katona által szer
kesztett. T.

Gradus poenitentiae (Stati-
ones p.), az ős kér. egyházban azok 
a fokozatok, melyeken az egyházból 
kirekesztett egyénnek át kellett es
nie, mielőtt abba ismét visszajutott 
volna. A négy főbb fokozat, mely egy 
évig tartott, ez volt: fletus, auditio, 
substratio, consistentia. Az első alatt 
gyászruhában álltak a templom ajtó
ban és sírva kérték a tagokat a visz- 
szavételre ; a második alatt elkülöní
tett helyen a szentirást s annak ma
gyarázatát hallgatták; a harmadik 
alatt ott voltak az ima alatt, de a püs
pöki áldást a templom hajójában tér
depelve fogadták ; az utolsó alatt áll

va vettek részt az egész isten-tiszte
letben, de az úrvacsorájában nem ré
szesültek. T.

Gramnioiit(Grandmont) rend, 
Thiers István szervezte 1073. Au- 
vergne-ben. Szabályai, melyek ere
detileg abenczésekét követték, 1143. 
lettek írásba foglalva, de a 13. szá
zad kezdetén nagyon megszigorítot
ták. A rend oly nagy tekintélyt élve
zett eleinte, hogy tagjai csak „boni 
hominesw néven emlittettek. Belvi- 
szályok miatt azonban csakhamar 
hanyatlásnak indult; a franczia for
radalom végleg eltörlé.

G ratianus, bolognai kamaldu- 
lista, 1140. és 1150. közt szerezte 
„ Concordantia discordantium cano- 
num“ vagy „Decretum* ez. nagy 
egyházjogi müvét, mely az addigi 
kánon gyűjteményekben meglevő kü
lönböző rendelkezéseket ölelte fel.
G. életéről kimerítőbben mit se lehet 
tudni. A „Decretum Gratiani* három 
részből á ll: az első 101 pontra osz
lik s a jog természetéről és forrásai
ról, valamint az egyházi személyek
ről és hivatalokról tárgyal; a má
sodik a legkülönbözőbb fajta 36 egy
házjogi esetet taglalja; a harmadik 
öt pontban az istentiszteleti szertar
tásokról szóló tant foglalja magában. 
Az első és harmadik rész beosztása 
nem magától G.-tól, hanem tanítvá
nyától, Paucapaleától ered, akiről az 
összes közbeszurások és pótlások — 
miután először ő csinált ilyeneket — 
„paleae* nevet nyertek. Minthogy a 

•Decretum az egész érvényben levő 
joganyagot feldolgozta, nemsokára 
tudományos előadás tárgya lett a bo
lognai iskolában. Noha a „Corpus 
juris canonici“-ba felvétetett, mégis 
csak magán-dolgozat maradt, mely 
törvényes érvényre a maga egészé
ben nem számíthatott, habár viszont
G. nézetei nagy tekintélyben része
sültek. V. ö. Friedherg: Erörterun-



gén iiber die Entsteliungszeit des 
Decretum Gratiani (Zeitschrift für 
Kirchenrecht 1882.).

Gratias (ago, vagy dico == há
lát adok), liálaima, melyet ebéd után 
s lefekvés előtt a zárdákban szoktak 
mondani s „ Gratias agamus Deou sza
vakkal kezdődik. T.

Gratius (Van Grás) Ortuinus 
(Ortwin), 1. Épistoláe obscurornm vi- 
rorum.

Grátz Mór, ev. lelkész, szül.
1844. jul. 25. Miklósfalván (Mo- 
sonym.). A gimnáziumot Pozsonyban, 
Selmeczbányán és Kecskeméten vé
gezte ; a theologiát 1864—8. Po
zsonyban és Pécsben hallgatta. 1868. 
tavaszán budai káplán, 1871. elején 
verseczi, 1873. jul. pedig gölniczbá- 
nyai lelkész lett. Itt 1878. a szepesi 
hét-bányavárosi esperesség esperes
sé választotta. 1887. elején Kolozs
várra ment az ev. egyház első-papjául 
s jelenleg is ott működik. Az egyházi 
lapokban megjelent czikkein kivül a 
köv. egyh. müvek jelentek meg tőle :
1. Engedjétek hozzám jőni a kisgyer
mekeket (káté, német kiadása is van). 
Pest, 1870. (IV. kiad. 1893.) 2. Halté, 
was du hast, dassNiemanddeineKro- 
ne nelime! (Polemikus irat) Kaschau,
1875. 3. Festpredigt am Tagé dér 
XVIII. Jahresversammlung des alig. 
ev. ung. Hilfsvereines. U. o. 1877.
4. Das Reicli Gottes (népisk. tan
könyv). U. o. 1877. 5. Plátter aus 
dem Tagebuch eines altén Preshy- 
ters. U. o. 1881. 6. Képek Luther 
Márton életéből. Budapest, 1883. 7. 
Abschiedspredigt iiber I. Joli. I. 18. 
Kaschau, 1887. 8. Légy hű (vallás
tankönyv) Kolozsvár, 1888. 9. Bib
liai kalauz (Altherr után). U. o. 1891.
10. Gyászbeszéd Kossuth temetése 
napján. U. o. 1894. 11. Az unitaris- 
mus külföldön. U. o. 1895. Szer
kesztette 1879.—86. a „Naeli dér 
Schicht“ (később „Nach dér Arbeit*),

1889. pedig az „ Apostol * ez. hóna
ponként megjelenő vallásos néplapo
kat. Az előbbinek tiszta jövedelmét 
állandóan jótékonyczélra forditá.

G raw er Albert, tlieol. doktor, né
met ev. püspök, szül. 1575. Branden
burgban. Tlieol. és bölcsészeti tanul-o
mányait Rostockban kezdte s Witten- 
bergben végezte, hol magisteri czi- 
met nyert. 1595. Magyarországba 
jött s először neérei tanár lett. E 
minőségében kiváló részese volt a 
késmárki eolloquiumnak. 1597. ele
jén Kassára ment iskola-igazgató
nak, honnan két év múlva visszatért 
külföldre. Eislebeni giran. igazgató, 
miután pedig 1609. tlieol. doktorsá- 
got szerzett, jénai egyetemi tanár, 
majd weimari püspök lett. Itt halt 
meg 1617. Az orthodox lutherismus- 
nak egyik legelfogultabb védelme
zője volt s müvei többnyire a kálvini 
elvek ellen intézett vitairatok: 1. 
Argumenta de persona Christi. Bárt- 
fa, 1596. 2. Kurze aber docli griind-
liclie Entdeckuiig und Wiederlegung 
etlicher graulichen calvinischen Ir- 
thumben. U. o. 1596. 3. Belliim J. 
Calvini et Jesu Christi Nazareni. U. o.
1597.(Újabb kiad.Magdeburg, 1605.)
4. Disputationes duae, quarum prior 
ágit de orali manducatione corporis 
Christi in coena sacra, posterior de 
passione et morte domini nostri Jesu 
Christi. U. o. 1598. 5. Declarationis 
circumstantiarum gemini colloquii in 
arcé Keismarcensi habiti, evulgatae 
a S. Lamio... solida et modesta con- 
futatio. U. o. 1598. 6. Absurda, absur- 
doruni absurdissima calvinistica ab
surda. Magdeburg, 1606. (III. kiad. 
Jena, 1656. „Polemica sacraM ez. a.)
7. Antilubinus. U. o. 1607. 8. Exa- 
men praecipuarum sophisticationum, 
quibus recentiores Photiniani, F. Da- 
vidis, G. Blandrata etc. argumenta \ 
aeternam Christi deitajem . . . .  con- 
finnantia oppugnant. Jena, 1613.



G régoire  (olv. Grégoár) Hen
rik, franczia kath. theologus, szül. 
1750. decz. 4. Velióban Luneville 
mellett. A nancyi jezsuita-collegium- 
ban tanult s mint embermesnili plé
bánost a nancyi papság 1789. az 
alkotmányozó nemzetgyűlésbe vá
lasztotta, hol a jakobinusok közé tar
tozott. Ő volt az első pap, aki 1791. 
esküt tett az alkotmányra. Ugyanez 
évben a nép blois-i püspökké válasz
totta, de csak kevés ideig működött 
a lelkipásztorkodás terén, miután 
már 1792. újból politikai pályára 
lépett, mint a konvent tagja. Ö tett 
indítványt a királyság eltörlésére s 
köztársaság alapítására; 1 794. azon
ban elszakadt a keresztyénséget meg
tagadó elvtársaitól s ettől fogva a 
vallás helyreállításán fáradozott. Mi
után 1799.-től elnöke volt a törvény
hozó testületnek, 1801. lemondott 
püspöki hivataláról s a senatus tagja 
lett. Mint ilyen, rettenthetlen ellen
sége volt Napóleonnak s tiltakozott 
császárrá választása ellen. A restau- 
ratio után 1819. újra képviselővé vá
lasztatott, de mandátumát a royalis
ták megsemmisítették. Ezután csak 
irod. téren működött 1831. máj. 2H. 
történt haláláig. Müvei közül legfon
tosabb a „Histoire de sectes religi- 
euses (6 k. II. kiad. 1828.— 1845.) 
Összes munkáit 1886. kezdték kiadni. 
V. ö. Böliringer: G., ein Lebensbild 
aus dér französischen Revolution 
(1878.); Mayyiolo: La vie et les oeuv- 
res de l’abbé G. (1885.).

Griesbach János Jakab, né
met prot. theologus, szül. 1745.jan.
4. Butzbachban. A theologiát 1762.- 
től Tübiligában, 1 764.-tól Halléban,
1766.-tól Lipcsében, 1767.-től ismét 
Halléban hallgatta. 1769—70. tudo
mányos czélú utazást tett Német-, An
gol-, Francziaországban s Németal- 
íöldön. 1771. magántanári képesítést 
szerzett Halléban, hol 1773. tlieoí.

rk. tanár lett. Innen 1 775. Jenába 
ment rendes tanárnak s itt 1 782.-től 
praelatus volt. Mh. 1812. márcz. 24. 
Maradandó érdeme az újszövetség 
szövegének nagyszabású revisiója, 
melynek egész írói működését szen
telte. Némelyik műve több kiadásban 
is megjelent. V. ö. Auyusti: Ueber
G.—sVerdienste(1812.) \Holtzmann: 
Lehrbuch dér historisch-kritischen 
Einleitung in das Neue Testament 
(II. kiad. 1886.).

Grimm Károly Lajos Wilibald, 
németprot. theologus, szül. 1807. nov.
1 .Jenában, hol 1827.—32. theologiát 
hallgatott, 1833. licentiatus, 1837. 
rk., 1844. tb. rendes tanár s 1885. 
titkos egyli. tanácsos lett. Mh. 1891. 
febr. 22. Sok könyvet irt, különösen 
a bibliai tudományok köréből. Legna
gyobb elterjedésnek örvend: Lexicon 
graeco latinum in libros N. T. (III. 
kiad. 1888.).

GrootGellért,l. Gellért(Nagy).
GPopper (Groepper) János re- 

formáczió-kori kath. theologus, szül. 
1503. Soest-ban. A jogot Kölnben ta
nulta s mint az Erasmus-féle reformtö
rekvések hívét gróf Wied Hermán köl
ni érsek 1 526. választófejedelemségi 
pecsétőrré tette. Ennek kísérete közt 
ment az 1530.-iki ágostai birodalmi 
gyűlésre, hol először foglalkozott a 
bibliával s egyh. atyák irataival. Fő
nöke megbízásából egy decretum ter
vezetét készítette el, mely az 1536.-iki 
kölni tartományi zsinaton volt bemuta
tandó, amelynek megbízásából aztán 
15,38.-ban,,Enchiridion“ ez. művetirt, 
mely a tridenti zsinat előtti időszak
nak legkitűnőbb kath. dogmatikája. 
Az 1540.—41. Hagenauban, Worms- 
ban és Regensburgban tartott vallá
sos értekezleteken tevékeny részt 
vett, de később a reformáczió ellen
ségeként lépett föl s álláspontját „ An- 
titagma seu christianae et catholicae 
religionis propugnatio“ (1544.) ez.



müvében hevesen védte. Buzgólko- 
dása jutalmául a pápa 1547. bonni 
préposttá nevezte ki. Miután 1551.—
1552.a tridenti zsinaton résztvett, oly 
nagyra emelkedett tekintélye Rómá
ban, hogy IV. Pál 1555. bibornokká 
nevezte ki. Csakhogy e méltóságot 
visszautasítván, 1558. Rómába ment, 
hogy e tettét kimentse s hogy Mans- 
feld grófnak kölni érsekül megerősí
tését megakadályozza. De itt Delphi- 
nus Zakariás, pharusi püspök, az in- 
quisitio elé állíttatta, mert kétféle 
igazságot különböztetett meg 1550. 
megjelent „Institutio catholica, ele- 
menta christianae pietatis succincta 
brevitate complectens" ez. müvében.
G. oly fényesen védte magát, hogy 
miután u. o. 1549. márcz. 14. mh.,
IV. Pál másnap aconsistoriumban me
leg hangon emlékezett meg róla. Ha
nem azért az „Enchiridion* 1596. 
mégis belekerült VIII. Kelemen in
dexébe. Még más munkái is jelentek 
meg. V. ö. iÁessén: J. Groppers Lé
ben und Wirken (akölni Vilmos csá
szár-gimnázium húsvéti programm- 
jábanl876.); Schwarz: RömischeBei- 
tráge zu G. J. s Leben und Wirken 
(Historisches Jahrbuch 1886.); Jos- 
tes : Dániel von Soest (1887.). T.

Grosseteste (angolul Great- 
head,fc latinul Cajúto) Róbert, angol 
egyház nagy, szül. 117.5. kör. Strad- 
brookban. Oxfordban theologiát, ká
nonjogot és orvostant hallgatott; va
lószínűleg Párisban is tanult. 1200. 
kör. az oxfordi egyetemnek kanczel- 
lárja lett s előadásokat is tartott. 
Számos javadalomnak volt haszonél
vezője, melyekről azonban egynek, 
a lincolni apátságnak kivételével 
1234. lemondott. A köv. évben u. o. 
püspökké levéli, nagy buzgóságot fej
tett ki a papság s a nép visszaélé
sei és erkölcstelensége megszünte
tésére. Ám ez viszályt okozott közte 
és a szerzetesek, valamint kápta

lanja közt. A pápa 1245. neki adott 
igazat, de midőn 1250. újra össze
tűzött a barátokkal, G. már a pá
pai dispensatiók, provisiók, collatiók, 
sőt a curia megvesztegethetősége 
ellen is kikelt. Midőn III. Henrik egy 
keresztesháborura az összes egyh. 
jövedelmek egytizedét követelte, és 
pedig három évre, G. vitte a vezér
szerepet az angol püspökök ez ellen 
irányuló küzdelmében. Megfélemlit- 
hetlenségét különösen akkor mutatta
meg egész teljességében, amikor IV. 
Incze 1253. a saját unokaöcscsének 
ajándékozott egy lincolni kanonok- 
ságot. Ez alkalommal készített tilta
kozása a legélesebb hangú mind- 
ámaz iratok közt, amikben valaha 
katli. püspök az egyház fejének mű
ködéséről elitélőleg nyilatkozott; de 
a pápa mégse mert fellépni vele 
szemben. Nem sokkal ezután, 1253. 
okt. 9. mh. Roppant nagy Írói műkö
dést folytatott, nemcsak atheologia, 
hanem más tudományok terén is. 
Néhány prédikáczióját s levelezése 
egy részét a „Fasciculus rerum ex- 
peteiidarum et fugiendarum“ (1690.) 
függelékében B rőtén közölte, inig le
veleit (Roberti Grossetesti episcopi 
quondam Lincolniensis epistolaejélet- 
rajzával bővítve újabban Luard adta 
ki a „Rerum britannicarum medii 
aevi scriptores“ (1861.) ez. gyűjte
ményben. V. ö. Pegge (1793.) és Pen g 
(1871.) angol s Pauli (1864.), Lecli- 
ler (1867.) és Féltén (1887.) német 
müveit.

Grotius (de Groot) Hugó, híres 
holland jogtudós, államférfi és ref. 
theologus, szül. 1583. ápr. 10. Delft- 
ben. Tizenkétéves korában a leideni 
egyetemre ment jogot és klassika 
philologiát tanulni. 1601.-től fogva 
különféle közhivatalokat viselt. Az 
arminianusok és gomaristák vitájá
ban az előbbiek pártján volt, miért 
is az utóbbiak 1618. börtönbe vettet-



ték. 1619. élethossziglan való fog
ságra s javai elvesztésére lett Ítélve, 
(le 1621. sikerült Parisba szöknie, 
ahol azonban a szigorú reformátusok 
szintén- üldözték. Miután itt Riclie- 
lieutől is sok bántalmat kellett tűrnie, 
1631. visszatért Rotterdamba, ahon
nan már a köv. évben kénytelen volt 
Hamburgba vonulni. 1634. a svéd 
királynő szolgálatába lépett, aki őt 
követül küldte Párisba. 1645. lemon
dott hivataláról s hazájába akart köl
tözni, de útja közben Rostockban 
1645. aug. 28. mk. Theol. művei 
közűi emlitendők .* Annotationes in 
nóvum testamentum (2 k. uj kiad. 
1769.), Annotationes in vetus testa
mentum (3 k. uj kiad. 1775.—6.), 
De veritate religionis ehristianae (3
k. 1627., utoljára 1734.— 1739.; 
nem csupán német, angol, francziá 
és magyar, hanem arab, chinai és 
maláji nyelvre is le van fordítva, — 
magyarra Diószegi Kis János ford. 
1742.) és Defensio fidei catholicae

* I •

de satisfactione Christi adversus F. 
Socinum (1617., utoljára 1730.). A 
katll. és prot. hitüek közti kiegye
zés érdekében szintén több munkát 
adott ki, melyekben a katli. egyház 
tanáról igen kedvező nyilatkozato
kat tevén, arra a gyanúra adott okot, 
hogy tervbe vette az áttérést s ebben 
csak halála gátolta meg. (V. ö. Diest 
Lorgion 1857., Van Gilse 1858. és 
Broere 1871. megjelent erre vonat
kozó holland müveit.) Összes theol. 
müvei 1679. Amsterdamban és 1732. 
Bázelben 4 kötetben jelentek meg.
V. ö. Luden: H. G. (1806.); Kreu- 
zer: Luther und H. G. (1846.); 
Caumont: Etűdé sur la vie et les 
travaux de G. (1862.); Rogge: Bib- 
liotheca Grotiana (1883.); Neu
mann: H. G. (1884.).

Grundtvig Miklós Frigyes Se- 
verin,dán prot. theologus, szül. 1 783. 
szept. 8. Udly-ban (Seeland); ideo

lógiát 1800.— 
miit. 1810. lelkész-atyjának segédje, 
majd 1821. prástöei, 1822. kopen- 
hágai lelkész lett. Lelkesen küzdve 
az uralkodó rationalismussal szemben 
az atyák hite mellett, heves vitába 
keveredett Clausen tanárral. 1826. le
mondott hivataláról s ettőlfogva erős 
harczot folytatott az államegyház el
len, minek helyébe népegyházat akart 
tenni, amely az apostoli hitvalláshoz, 
aszentségeket elrendelő szavakhoz és 
a miatyánkhoz tartsa magát, nem pe
dig az általa gyűlölt németektől szer
zett symbolikus iratokhoz. 1839.-től
1872. szept. 2. bekövetkezett halá
láig ismét Kopenhágában lelkészke- 
dett s ekkor is mindig az egyháznak 
az államtól való teljes fiiggetlenítése 
volt Írói munkálkodásának eszménye. 
A király 1863. püspöki méltósággal 
tüntette ki. Az ő működésének tulaj
donítható úgy a felekezetek polgári 
egyenlősége (1849.), mint a kereszte
lési kényszer megszüntetése (1857.). 
A tőle kiindult mozgalom, melynek a 
„Danske Kirketidende“ volt a közlö
nye, idővel kihatott Svéd- és Norvég
országra is. Az egyházi téren kiviil a 
költészetés történelem mezején mun
kálkodott nagy sikerrel. V. ö. Hansen: 
Wesen und Bedeutung des Grundtvi- 
gianismus (1863.); Prg: N. F. S. G., 
biografisk skizze (1871.); Kaftan : G. 
dér Prophet des Nordens (1876.); 
Nielsen: N. F. S. G.—-s. religiose 
Udvikling (1889.).

GrynaeilS (Gryner) Simon, refor
mátor, szül. 1493. a svábországi Veh- 
ringenben. Mint a pforzheimi iskola 
növendéke,Melanchthonnal benső ba
rátságot kötött. A klassikus nyelve
ket és a bölcsészetet 1511.-től Bécs
ijén tanulta, hol 1520. elejétől tanár- 
kodott is. Itt a reformáczió híve lett; 
mint ilyen a hitjavítás ellen foga
natba vett intézkedéseket kikerü
lendő, a Brandenburgi György meg-
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hívására 1521. Magyarországba jött 
s a budai iskola tanára lett. Mint
hogy a reformáczió érdekében buz
gón működött, adomokosrendiek vád
jára 1523. fogságba jutott, de párt
fogói csakhamar kiszabadították s elő
segítették Wittenbergbe való utazá
sát, honnan 1524.a heidelberg'i, 1529. 
a bázeli egyetem hívta meg a görög- 
nyelv tanárául. 1 536. az újszövetség 
tanszékére lépett át. Ő reformálta 
1534. a tübingai egyetemet, részt 
vett az első helvét hitvallás szer
kesztésében, valamint az 1540. évi 
wormsi colloquiumon. A theol. iro
dalom terén nem működött, de annál 
buzgóbban a klassikus nyelvekén. 
Mh. 1541. aug. 1. V. ö. Streubcr 
(Baseler Taschenbueh 1853.) róla 
szóló.tanulmányát, aki leveleit is ki
adta 1847.

Guastalinák, 1. Angelikák. 
Guericke Henrik Ernő Ferdi- 

nánd, kiváló német képviselője az 
ó-lutheri tannak, szül. 1803. febr. 25. 
Wettinben. 1820.—3. Halléban vé
gezte a theologiát s 1824. theol. li- 
centiatus, 1829. rk. tanár lett. Miután
1833. az unió ellen nyilatkozott s
1834. a hallei ó-lutheránus egyház 
lelkészeként kezdett működni, 1835. 
jan. felfüggesztették tanári állásától,
sőt 1838. a papi teendők végzésétől 
is eltiltották. Visszanyervén 1840. 
tanári hivatalát, erős harczot folyta
tott a „világosság barátai“ (1. Szabad 
egyházak) ellen. Mh. 1878. febr. 4. 
A theol. tudományoknak több ágára 
terjedt ki irói működése, irt például 
újszövetségi bevezetést (III. kiad.
1867.), egyháztörténetet, (IX. kiad. 
1866.—67.), symbolikát (III. kiad. 
1861 .)és kér. egyli. archaeologiát (II. 
kiad. 1859.).Rudelbach társaságában 
1840.-től szerkesztője volt a „Zeit- 
schrift fiir die gesammte lutherisehe 
Theologie und Kirche“ ez. folyóirat
nak. Frédikácziókat is irt.

Guibert (Nogent-i), 1. Nogenti-i 
Guibert.

Guido (Arezzói), 1. Arezzói Guidó.
Gllido de Bres (Bray), 1. Bres 

(de) Guidó.
Guizot (olv. Gízó) Ferencz Péter 

Vilmos, hirneves franczia államférfi 
és történetiró szül. 1787. okt. 4. Ni- 
mes-ben, 1805.-től jogot tanult Pá- 
risban, s 1812. az ujabbkori történet 
tanára lett a Sorbonne-ban. Miután
1815.-től igazságügyminiszteri főtit
kár s 1816.-tól államtanácsos volt,
1820. visszatért tanári állására, mely
től 1824. kormányellenes működése 
folytán fölfüggesztetett, de 1828. 
újra megnyerte az előadási jogot s 
egyúttal az államtanácsban is ismét 
helyet foglalt. Miután 1830. a Lajos 
Fülöp első minisztériumának rövid 
ideig tagja volt, 1832. újra belé
pett a kormányba s mint közokta
tásügyi miniszter 1836.-ig nagy ér
demeket szerzett. 1840. Londonba 
ment franczia követnek, de már okt. 
fölcserélte ez állását a küliigyminisz- 
terséggel. 1848. menekülnie kellett, 
de már a köv. évben visszatért Pá
risim, hol ezután hasztalan iparkodott 
politikai téren újra szerepet játszani. 
Annyival nagyobb befolyást gyako
rolt azonban doctriuarismusával aref. 
egyházra, melynek igazgatásába mint 
a párisi consistorium tagja, belevitte 
a katli. alaptételeket. 1864. kivitte 
Coquerel Athanáz letételét s az 1872. 
évi zsinaton a szabadelvűeknek az 
egyházból való kizárását s általában 
megteremtette az u. n. „orthodoxie 
parisienne“-t. Mh. 1874. szept. 12. 
Vallásos dolgokra vonatkozó művei 
közül említendők : L'Eglise et la so- 
ciétéchrétienneen 1861. (1861.), Mé- 
ditations sur l’essence de la religion 
chrétienne (1864.), Méditations sur 
l’état actuel de Ja religion chrétienne 
(1866.), Méditations sur la religion 
chrétienne dans ses rapports avec



rétatactuel dessociétés et des esprits 
(1868.). V. ö. De Witt-wé : Monsieur 
G., dans sa fainille et avec ses amis. 
(1880.); jiiles Simon : Thiers, G., Ré- 
ínusat (1885.); Trefort Ágostonnak 
róla irt tanulmányát az Emlékbeszé
dek és tanulmányok közt.

Gury (oly. Güri) János Péter, 
franczia katli. theologus, szül. 1801. 
jan. 23. Mailleroncourt-ban. 1824. a 
a jezsuiták közé lépett s 1 833. az er
kölcstan tanára lett a valsi (Le Puy 
mellett) jezsuita-kollegiumbán, 184 7. 
a római „ col legitim romanumu-ban. 
De Rómából már a köv. évben elűz
ték s ekkor előbbi állásába tért vissza, 
melyben 1866. ápr. 18. mii. Fő müve 
a „Compendium theologiae morális“ 
(1850., VI. kiad. 1882. ; németül V. 
kiad. 1874.) a katli. erkölcstannak a 
régi jezsuita casuistika, főleg a pro- 
babilismus alapján álló rendszere, 
mely az ifjú klerikusok tanulságára a 
házasélet titkaiba is behatol, de azért 
számos seminariumban szolgál tan
könyvül. Másik munkája a „Casus 
conscientiae in praecipuas quaestio- 
nes theologiae morális “ (VII. kiad.
1886.) a lelkészeknek gyónáskor való 
használatára készült. V. ö. Keller: 
Die Moraltheologie des Jesuitenpa- 
ters G. (II. kiad. 1869.); Götting: 
Wo wird in dem Lehrbuche des Jesui- 
ten G. Diebsthal,Urkundenfalschung, 
Ehebruch und Meineid für erlaubt 
erklárt ? (1882.).

Gusztáv Adolf, svéd király, 
a harminczéves háború hőse, szül. 
1594. decz. 19. Stockholmban. 1611. 
követte atyját a trónon s országát 
csakhamar a virágzás magas fokára 
emelte. Fényes sikereket ért el a kül
ügyi politikában, valamint a hadfoly
tatásban is. Már 1629. befejezett győ
zelmes lengyel háborújában megra
gadta figyelmét a Habsburg-ház trónj a 
alá tartozó protestánsok elnyomott 
.sorsa. Bethlen Gáborral 1626.-tól

diplomatiai összeköttetésben állott s 
úgy ennek és a franczia udvarnak 
biztatására, mint vallásos lelkének 
sugalatára 1630. jul. segélyére in
dult a német protestánsoknak. Egyre- 
másra vívta diadalait, melyek már ret
tegésre indították a császárt, midőn 
seregének liitzeni győzelmét a saját 
életével kellett megfizetnie. 1632. 
nov. 16. esett el a protestantismus 
hőslelkű bajnoka, kit még ellenfelei 
is csodálattal emlegettek. Emlékét 
születése háromszázados évforduló
ján mindenfelé ünnepelték a protes
tánsok, de legmaradandóbban őrzi 
azt a Gusztáv Adolf-egylet (1. e.). V. 
ö. a róla írott nagyszámú idegen 
nyelvű művön kiviil Fábián Mihály 
(f'ord.): G. A. svéd király életrajza 
(1874.); GyurátzFerencz : G. A. svéd 
király élete (1892.) és az ev. egyete
mes gyámintézet 1894. évi közgyű
lésén tartott emlékbeszéde.

Gusztáv Adolf-alap evangé
likus egyesülete a prot. egyház azon 
tagjaiból alakult, kik szivükön viselik 
az egyházi élet eszközeit nélkülöző 
testvéreik szükségeit. Az egylet czélja 
megfelel az apostol intelmének. (Gál.
VI. 10.): „Mindenekkel jót tegyünk, 
kiváltképen a mi hitünknek cselédi- 
vel“ s ennélfogva erejéhez mérten 
igyekszik segítséget nyújtani úgy Né
metországban, mint azon kívül ama 
hitsorsosok templomi szükségletei
nek fedezésére, kik a saját hazájok- 
ban vagy vidékökön nem tudnak kellő 
segélyt nyerni. Az alap 1832. nov. 
6. G. A. halálának kétszázados em
lékünnepe alkalmával alakult. Midőn 
összegyűlt a pénz az emlékszoborra 
s előre látható volt, hogy abból a ki
adások fedezése után is fog maradni, 
azt a javaslatot tették, hogy tőkésí
teni kell a fenmaradó összeget s a 
kamatokat szegény prot. gyülekeze
tek segélyezésére fordítsák. E czélból 
Lipcsében egy bizottság alakult, mely



1833. elején felhívást bocsátott ki e 
terv érdekében. Az alapszabályok a 
vezetést a lipcsei és drezdai főegy- 
letek kezébe tették le és pedig oly 
módon, hogy a lipcsei egyesület viszi 
az egyesület alapítványainak ügyét, 
amelyekről könyvet vezet s számolni 
tartozik, de a kamatok fölötti szabály- 
szerű felügyeletet a drezdai egyesü
let gyakorolja és ily módon az igaz
gatás közös. Az alap már 1835. elején 
4244 tallér volt ; 1840.—41. az ala
pítványi tőke már 12,850 tallérra rú
gott. Nagyobb arányú működést azon
ban csak akkor kezdett kifejteni az 
egylet, mikor Zimmermann udvari 
pap 1841. okt. 31. egy felhívást bo
csátottközre az„AllgemeineKirchen-
ZeitungM-ban. 0 a nélkül, hogy is
merte volna a lipcsei s drezdai G. A. 
egyesület állapotát, egy társulat ala
kítását sürgette épen oly czéllal, ami 
aztán azt a gondolatot ébresztette fel, 
hogy egyesíteni kell az összes ilyen 
törekvéseket. Ez gyűjtötte össze 1842. 
szept. 16. Lipcsében azt a 600 egyént, 
kik megalapították a „G. A. alap evan
gélikus egyesületét* s ettől fogva az 
egylet munkássága kiterjed a luth., 
ref. és egyesült prot., sőt ama gyüle
kezetekre is, melyek a prot. egyház 
tanaival összhangzásban vannak. Az 
egylet czélját előmozdítják az alapít
ványok kamatai, önkéntes pénzbeli 
adományok, végrendeleti hagyomá
nyok, ajándékok, templomi felszere
lések stb. A rendes adózó tagok egy 
szövetséget alkotnak, melynek köz
pontja Lipcsében van. Az alapnak 
csak évi kamatai használhatók föl. 
Nagygyűlések minden harmadik év
ben tartatnak Németország más-más 
vidékén. Veszély fenyegette az egyle
tet ama törekvésben, mely a dogmá
kat is működésébe akarta beleerő
szakolni. Az 1846.-iki berlini nagy
gyűlésen Rupp dissidens prédikátor
nak, ki mint königsbergi követ jelent

meg, nagy vitát idézett elő a jelen
léte. Végre is kizárták a gyűlésből, 
mi csaknem az egyesület meghason- 
lását eredményezte, de a köv. évi 
darmstadti nagygyűlés az ügyet ked
vezően intézte el. Az 1851 .-iki ber
lini nagygyűlésen azt az eszmét ve
tették fel, hogy nőegyleteket is kel
lene alakítani a G. A. egyesület ke
belében. Az eszme csakhamar élénk 
visszhangra talált. A nőegyletek fela
datát képezi a konfirmál! dusokról s az 
ev. papok özvegyeiről és árváiról 
való gondoskodás, a templomok belső 
felszerelésében való segédkezés, a 
lelkészeknek s tanítóknak a diaspo- 
rákban személyes segélynyújtás stb. 
— 1854. óta Berlin példája után 
sok városban nyilvános előadáso
kat tartanak az egylet czéljaira. Ez 
most általános egész Németország
ban, sőt az 1861. ápr. 8.-iki prot. pá
tens óta Ausztriában is. Magyaror
szágon, S váj ez baji, Francziaország- 
ban, Németalföldön és Belgiumban, 
úgyszintén Orosz- és Svédországban, 
Rumániában és Itáliában fiókegyle
tek vannak a G. A. e. szolgálatában. 
A G. A. e. 44 főegyesületből, 1786 
fiókegyletből s 433 nőegyletből áll. 
Fennállása óta több mint 25,000,000 
márkát osztott ki. Nem kicsinylendő 
a G. A. e. ama szereplése sem, me
lyet a németországi ev. egyházak 
szétszakadozottságában az összetar
tás érdekében fejt ki. Az „Ev. Bulid* 
mellett ez a másik tényleges össze
kötő kapocs a prot. egyházak között. 
Ettől is csak az exclusiv lutheránusok 
húzódnak vissza. A G. A. e. érdekeit 
szolgálja a „Boté des ev. Vereins dér
G. A. Stiftung*, mely 1843. óta je
lent meg Darmstadtban, valamint a 
központi elülj áróság által évenként 
kiadott jelentések. Ezekhez járulnak 
még az u. n. G. A. naptárak, a foegy- 
letek időszaki kiadványai és egyéb 
egyesületi iratok. V. ö. Zimmermann:



Dér G. A. Véréin nach seiner Ge- 
schiclite, seiner Verfassung und sei- 
nen Werken (1878.) és Die Bauteu 
des G. A. Vereins in Bild und Ge- 
schichte (1860.—1870. 2 k .); Crie- 
gern: Dér G. A. V. in den ersten 50 
Jahren seines Besteliens (1882.) T.

Guyon (olv. Gűjon) Johanna 
Mária (Bouvier de la Motte), mystikus 
rajongó, az u. n. quietisimis egyik 
alapítója, szül. 1648. ápr. 18. Mon- 
targis-ban. Már fiatalon nagy hajla
mot mutatott contemplativ életre. Ti
zenhatéves korában ment férjhez s 
mint öt gyermek anyja 28.évében öz
vegyen maradt. Gyóntatójának, La- 
combe-nak tanácsára szerte utazott, 
mindenfelé a quietisimis terjeszté
sére törekedvén. Iránya sok támadás
nak volt kitéve, sőt 1685. egy párisi 
zárdába foglyul vitetett. Szabadságát 
visszanyerve, Fénelonnal is össze
köttetésbejutott, aki aztán védelmére 
kelt. Később két Ízben is újra fog
ságra vettetett, mig 1703. fiához, 
Blois-ba utasították, hol lemondással, 
önzetlen szeretettel s belső áhítattal 
teljes életet folytatott egészen 1717. 
jun. 9. történt haláláig. Munkáit Poi- 
ret adta ki (42 k. 1713.—22). V. ö. 
Tipli cím : Life, religious opinions and 
experience of Madame G. (II. kiad. 
1870); jKéppé: Gesch. dér quietis- 
tischen Mystik in dér katholisehen 
Kirche (1875.); Guerrier: Madame
G., sa vie, sa doctrine .. . (1881.).

Guzoian Domokos, 1. Domokos- 
rendiek.

Guzmics Izidor, theol. doktor, 
bakonybéli apát, szül. 1786. ápr. 7. 
Jánosfa határában. 1805. a benedek- 
rendiek közé lépett s 1812.- -̂43. Pes
ten hallgatta a theologiát. Miután
1815. nyarán felszentelték, Pannon
halmán azonnal theol. tanárul alkal
mazta rendje. 1832. bakonybéli apát 
lett s a magyar tud. akadémia, mely 
alapításakor r. taggá választotta,

1838. tiszt, tagságra emelte. Mh.
1839. szept. 1. Több tudományágat 
művelt, de egyh. irodalmi munkás
ságának vannak maradandóbb emlé
kei. A Báthory Gábor ref. püspök nyo
mán akath. és prot. egyház uniója kér
désében megindult vitában öt mun
kájával vett részt G., ki az uniót, 
mint a protestánsoknak a kath. egy
házba való beolvadását értelmezte. 
Theol. művei közül legfontosabbak : 
Theologia christiana fundamentális 
(1828.); Theologia dogmatica (3 k.
1828.—9.). Szerkesztője volt a „Val
lási és Egyházi Tár“ (1832.—7.) ez. 
folyóiratnak, melyben egyéb tanul
mányai mellett részletesen foglal
kozott Strauss nézeteivel. V. ö. Beélg 
Pidél (1 839.) és Zoltványi Irén (1884.) 
róla szóló életrajzi műveit.

Günther Antal, cseh születésű 
kath. bölcsész, szül. 1783. nov. 17. 
Lindenauban. Prágában 1803.—8. 
bölcsészetets jogot hallgatott és miu
tán a theologiát is tanulmányozta, 
1820. belépett Győrben a papirendbe, 
majd a jezsuiták közé, de ezeket két 
év múlva odahagyta. 1848.-ig a böl
csészeti s jogi müvek censora volt 
Pécsben. Visszautassá a müncheni, 
bonni s tiibingai theol., illetőleg böl
csészeti tanszékekre szóló meghívá
sokat s mint magánzó halt meg 1863. 
febr. 24. G. egyike volt azon kevés 
számú kath. theologusnak, akik az 
ujabbkori bölcsészet fejlődési mene
tébe egészen beletalálták magokat, 
sőt G. az ő „Vorschule zurspecula- 
tiven Philosophie des positiven Chri- 
stentums* (2 k. II. kiad. 1846.—8.)ez. 
művével egyúttal alapvetője is annak 
a Cartesiushoz szító speculationak, 
mely a Schelling és Hegel pantheis- 
musának gátat akart vetni, de maga 
dualistikusnak látszott, mert a vilá
got istennek „contrapositiou-ja gya
nánt fogta fel. Hanem azért G. meghó
dolt az egyh. tekintélyelv előtt, mi-



helyt iratai hosszas tárgyalás és vizs
gálat után 1857. az indexbe kerül
tek. Rendkívül furcsa czimű müvei 
nagy számmal jelentek meg. V. ö: 
Knoodt: A. G. eine Biográphie (2 k.
1881.); Kastner /Diephilosophischen 
Systeme A. G.-s und M. Deutingers 
(1873.); Flegel: G.-s Dnalismus von 
Geist und Natúr (1880.); Melzer: 
ErkenntnistheoretischeErörterungen
iiber die Systeme von Ulrici und G. 
(1886.). / T.

Giitzlaíf Károly Frigyes Ágos
ton, ev. hittérítő, szül. 1803. jul. 8. 
Pyritzben (Pommerania). 1823.ahol- 
land misszió-társulathoz jutott, mely 
Rotterdamból 1826.Bataviábaküldte.
1828. kilépett e társulat kötelékéből 
s Sziámba ment, hol a bibliának az 
ott lakók nyelvére való lefordításá
ban buzgólkodott. 1831. Chinába köl
tözött, melynek a keresztyénségre 
térítéséhez nagy lelkesedéssel fogott 
hozzá s csakugyan szerzett is érde
meket ez irányban. Hongkongban
1844. egy „Kér. egylet az evan
gélium .terjesztésére* nevű társu
latot alapított, mely később teljesen 
feloszlott. Számos vallásos és törté

nelmi müvet irt. Mh. 1851. aug. 9. 
Hongkongban.

Gvárdián (középkori latinság- 
ga l: guardianus, olaszul: guardiano 
=  felügyelő, őr), a ferenczrendieknél, 
kapucinusoknál s minoritáknál egy- 
egy konvent főnöke, kit három évre 
választanak. Angliában g. alatt azt 
értik, aki valamely egyházmegyében 
a püspöki szék üresen léte idején a 
jurisdictiót teljesíti.

Gyrovagi, — először valószí
nűleg Nursiai Benedektől használt el
nevezése a „clerici vagantes* mód
jára kóborló barátoknak. A g. minden 
kolostornak igénybe vették 3—4 na
pig a vendégszeretetét, de tovább 
semmi biztatásra nem maradtak. Ha 
egy ház megyéjüknek minden kolosto
rát bejárták, élűiről kezdték körútjo-
kat. E szakadatlan kóborlásukkal sze
rezték nevüket. A szent Benedek sza
bályai megpróbálták végét vetni ez 
életmódnak, midőn a kolostorba lé
pésekor minden szerzetest köteleztek 
az állandó helybemnaradás fogadal
mára. Átvitt értelemben a „clerici 
vagantes* is emlittetnek gyrovagi 
néven.

G y.

Gyakorlati theologia, az
egyháztudományok amaz ága, mely 
azt adja elő, hogy miképen kell és 
lehet az egyháznak a maga vallás- 
erkölcsi czéljai felé haladnia. Mint
hogy erre nézve egyidejűleg nem
csak egy és ugyanazon eszköz kínál
kozik, a gyakorlati theologia volta- 
képen több tudománynak gyűjtőneve. 
Ide tartozik a homiletika, liturgika, 
katechetika, poimenika, kybernetika, 
s vagy ezekbe foglalva vagy külön
tárgyalva a misszió elmélete, sőt bi
zonyos tekintetben az egyházjog is.

Gyalui ev. egyházmegye,
az erdélyi magyar luth. superinten-

dens hatósága alá tartozott s mind
össze addig követte az ágostai hitval
lást, mig általában az erdélyi magyar 
protestánsok (1. Erdélyi magyar ev. 
egyházkerület).

Gyámintézet a lelkészek öz
vegyei és árvái részére a legtöbb egy
házmegyében, illetőleg egyházkerü
letben volt eddig is. Segélyezésükről 
már Bethlen Gábor is igyekezett gon
doskodni, de rendszeres gyámolítá- 
suk voltaképen onnan kelteződik, 
hogy a tiszáninneni ref. egyházke
rület 1838. évi tavaszi közgyűlésére 
Szemere Bertalan indítványt (közölve 
Tud. gyűjtemény 1840.) adott be ily



czélú intézet létesítése iránt. A ma
gyarországi ev. egyháznak már hosz- 
szabb idő óta van egyetemes gyám
intézete, mig az ev. ref. egyház ha
sonló jellegű intézete most közeledik 
a megvalósulás felé.

Gyarmatin Biró Miklós, ref. 
esperes, sárosi születésű, 1568. irat
kozott be a wittenbergi egyetemre, 
melynek 1571. még hallgatójavolt. 
1581. jul. 29. újra előfordul a be
iratkozottak közt, de lehet, hogy ez 
hasonlónevű ugyan, de más egyén 
volt. Azonban valószínűleg ő volt a 
beregi egyházmegyének az az es
perese, aki a megyéjebeli papok
nak 1593. megtiltotta a kerületi 
gyűlésre való menetelt. 1597. mint 
királyhelmeczi lelkész és zempléni 
esperes irta a köv. évben Debre- 
czenben kiadott ily czimű polemi
kus müvét: „Keresztyéni felelet Mo- 
noszlói András. . . könyve ellen, az, 
melyet irt De Invocatione et Vene- 
ratione Sanctorum.“

Gyászbeszéd, 1. Temetés. 
Gyászmise, 1. Requiem.
Gyászt ized, az 1671—81. ter

jedő időszak, melyben a magyar prot. 
lelkészeket és tanítókat Kollonics 
Lipót a pozsonyi delegatum judicium 
elé idéztette, egy részöket hitok, hi
vataluk vagy hazájok elhagyására 
kényszerítette, más részöket gálya- 
rabságra hurczoltatta s általában 
mindnyájokat mód nélkül kinoztatta 
és sanyargatta, a lelkipásztor nélkül 
maradt gyülekezetek pedig ez idő 
alatt a legkülönfélébb nyomorgatta- 
tásokon mentek keresztül, ha hitük
höz hívek maradtak. E szenvedé
seket némileg az 1681. évi soproni 
országgyűlés enyhíté, amivel aztán 
a gyásztized véget is ért. L. Delega
tum judicium és Gályarabság.

Gyermek-istentisztelet, az
olyan istentisztelet, melyben a pré- 
dikáczió specialiter a gyermekek fel

fogásához, értelmi és érzelmi világá
hoz van mérve.

Gyermek-keresztelés,!. Ke-
resztség.

Gyertyaszentelés, a kath. 
egyházban gyertyaszentelő boldog- 
asszony ünnepén (febr. 2.) szokásos 
szertartás, melylyel ima és áldás köz
ben viaszgyertyák templomi vagy 
családi használatra avattatnak fel. 
Febr. 3., Balázs napján szintén 
szokásban van, valamint nagyszom
baton is, amikor azonban csak a hús
véti gyertya szenteltetik föl.

Gyertyaszentelő boldog- 
asszony, 1. Mária-tisztelet.

Gyónás, az egyházi nyelvben 
a bűnbeismerés, amelyet a keresz
tyén a lelkész előtt tesz, eredetileg 
abból a czélból, hogy az egyházzal, 
melyet parancsainak megszegésével 
megsértett, kibéküljön és újból egye
süljön. Már a keresztyénség első szá
zadaiban szokás volt, hogy a kire
kesztett egyháztagnak a visszafoga
dása érdekében teljesítendő vezek- 
lése első mozzanatát a kizáratást 
okozó bűn nyilvános beismerése ké
pezte. Sőt általában az egyháztagok 
is könnyítettek később lelkökön, mi
kor az úrvacsora élvezése előtt be
ismerték bűneiket és egyes püspökök 
250 és 390 között az ilyen vallo
mások átvételére külön presbytere- 
ket állítottak magok mellé (presbyter 
poenitentiarius). így keletkezett a 
ma gá ngyóná s  és apapifeloldozás. 
A papoknak ez által megnövekedett 
hatalma maga után vonta a gyónók 
szaporodását is, de még I. Leó pápa 
idejében is ez a titkos bevallás csak 
a nehéz bűnökre vonatkozott s a pap 
csak úgy szerepelt, mint közbenjáró 
az istennél, ki a bűnt előbb és min
den előtt ismerte. Később azonban 
az egyszerű vétkek, sőt gondolati bű
nök is bevonattak a magángyónás 
körébe, amely abban a mértékben
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növekedett jelentőség tekintetében, 
amint fejlődött az az elv, hogy az egy
ház az isteni megbocsátásnak kizá
rólagos szerve, azaz, hogy a pap, 
mint biró, isten helyett jogosult a 
bűnöket megbocsátani s a megfelelő 
vezeklési eljárást megállapítani. Ez 
az u. n. f ü l be g . y  ó n ás  (confessio 
auricularis), melyet a IV. laterani 
zsinat aként rendelt el 1215., hogy 
minden katli. keresztyén, mihelyt el
érte az „annus discretionis “-t, éven
ként legalább egyszer köteles a papja 
előtt összes bűneiről titkos vallomást 
tenni, aki pedig elmulasztja ezt, ki
zárandó az egyházból, valamint a 
kér. temetés is megtagadandó tőle. 
Mint a poenitentia-tartás szentségé
nek szükségszerű alkatrészétől, meg- 
kivántatik a gyónástól, hogy benne 
foglaltassék minden sűlyosabb ter
mészetű bűn (peccata mortalia), le
gyenek azok akár gondolat- vagy 
szóbeliek, akár cselekedetlek, inig a 
kisebb hibák (peccata venialia) be
vallása üdvös, de nem szükségképen 
való. Ha valaki tudva elhallgat va
lami sűlyos bűnt, a gyónás sem
missé lett s szentségtörés következik 
be. Csak fölszentelt pap gyóntathat 
s adhat föl mentést, de szigorú köte- 
lessége a hallgatás. A papoknak, szer
zeteseknek s apáczáknak többször 
kell gyónniok, mint másoknak. Külö
nösen halálos veszedelemben, vagy 
ha valaki valamely szentségben akar 
részesülni s bűn nyomja lelkét, áll 
be a gyónás szüksége. Helye szabály 
szerint a templom • fizetni nem kell 
érte, de önkéntes adományok elfo
gadtatnak. A g ö r. kel .  e g y  h á z 
időfolyamán hozzájárult a nyugati 
tan lényegesebb határozataihoz, s 
szakadár-pártjai közül a monophy- 
sita jakobitáknál Syriában a legszi
gorúbb gyónási gyakorlat van meg, 
mig a nestoriánusok teljesen meg
szüntették. Az örmények és majro-

niták csak a gyilkosság, házasság
törés és lopás megvallását követelik. 
A raskolnikok a papi föloldozást ve
tették el. A 1 u t h. e g y h á z  kezdet
től fogva ellene nyilatkozott ugyan 
a fiilbegyónásnak, mint amelynek 
nincs bibliai alapja, de azért a ma
gángyónást a lelkipásztori hivatal 
tulajdonát képező kulcshatalommal 
összefüggésben fentartotta, annyira, 
hogy e nélkül senkit sem eresztett 
az úrvacsorájához. E rendszabály 
azt akarta elérni, hogy a tömeggel 
az egyház vallás-erkölcsi tekintélyét 
éreztesse. De egyes helyeken mind
járt kezdetben teljesen elvetették, 
máshol pedig egyszerű formaságnak 
tekintették. Mikor a berlini pietista 
prédikátor Scliade J. K. 1695. az 
egész addigi gyónási intézményt, 
mint a megigazulás tanának a pro
testánsok közti érvényével feltűnő 
ellentétben állót, teljesen elvetette, 
az ezen keletkezett vitában a bran
denburgi választó-fejedelemségben 
mindenkinek szabad tetszésére bíza
tott: gyón-e vagy nem a communio 
előtt? A múlt század közepe óta aleg- 
többnyire a közgyónás van szokásban, 
amely abban áll, hogy a pap egy 
általános vallomást tesz a gyüleke
zet bűnös volta felől s annak hoz
zájáruló nyilatkozata után kihirdeti 
a bünbocsánatot. A magángyónást 
azonban újabban ismét behozta a 
mindenáron restaurálni kívánó egy- 
háziasság. A re  f. e g y h á z mindig 
tagadta, hogy szükség volna a ma
gángyónásra az úrvacsorájához való 
járulás előtt, azonban az általános 
bűnbevallást életbe léptette. A z a n- 
g o 1 p ü s p ö k i  e g y li á zban nincs 
semminemű előkészületi ájtatosság 
az úrvacsorájához, hanem megvan az 
általános gyónás s feloldozás a va
sárnapi istentiszteletek alkalmával. 
A s k ó t p r e s b y t e r i  e g y h á z  
gyáltalán elvetette a bűnbeisme-

konyvtak
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rést, gyónást és feloldozást. Megvan 
bizonyos neme a gyónásnak a z s i 
dók  nál is, amennyiben ügy a nyil
vános, mint a magán istentiszteletek
nél szokásban van egy kisebb és egy 
ünnepélyes gyónási formula, péld. 
a nagy engesztelési nap előestéjén. 
V. ö. Kliefoth : Die Bei elité und Ab- 
solution(1856.); Steitz: Das römische 
Busssakrament (1854.). T.

Gyónás (Teljes), 1. Teljes 
gyónás.

Gyónási könyvek, 1. Libri
poenitentiales.

Gyóntatószék, a r. katli. tem
plomban az az elül rendesen félig be
zárt, egy vagy két oldalán rácscsal 
ellátott fülke, amelyből a pap a 
fülbegyónást hallgatja. T.

Gyöngyösi Kisiri András, ref. 
lelkész, Debreczenben tanult, hol 
1613. főisk. contrascriba, majdsenior 
lett. Mint az erdélyi fejedelem alum- 
nusa, 1614. jun. 17. a heidelbergi 
egyetemre iratkozott be, honnan ha
zatérve, kolozsvári lelkész s idővel 
esperes lett. Mh. 1622. decz. 28. Mű
vei : 1. De praedestinatione divina. 
Heidelberg, 1614. 2. De sacra seri- 
ptura. U. o. 1615. 3. Positiones theo- 
logicae de unó verő Deo et S. S. Tri- 
nitate. U. o. 1615. 4. Két magyar be
széde Bethlen Gáborné Károlyi Zsu- 
zsánna temetésén (Exequiarum Cae- 
remonialium . . . Lib. II) Gyulafehér
vár, 1624.

Gyöngyösi Pál (Pettyéni), theol. 
doktor, ref. lelkész, majd egyetemi 
tanár, szül. 1668. Gyöngyösön, ahol 
eleinte tanult is. Azután Debreczenbe 
ment s itt befejezvén tanulmányait,
1696. külföldre indult s nagyszámú 
angol, holland és német egyetemet 
látogatott meg. Londonban „presby- 
terecclesiae anglicanae“ czimet szer
zett. Legtöbbet azonban Franekerben 
időzött, hol 1697. aug. iratkozott be 
az egyetemi hallgatók közé s 1700.

márcz. theol. doktori vizsgálatot tett. 
Ezután tért vissza hazájába s először 
derecskéi lelkész lett. Minthogy azon
ban a tiszántúli egyházkerület kül
földön történt felavatását nem is
merte el érvényesnek, ő maga pedig 
a felsőbb határozatoknak engedel
meskedni nem akart, sőt elülj árói
val szemben tiszteletlenül viselkedett, 
hosszas herczehurcza után 1709. 
végre is meg kellett válnia állásától 
s a tiszáninneni kerületben keresett 
alkalmazást. Háromévi bolyongás 
után 1713. elején Kassára választot
ták meg. Zaklatott napjai voltak itt 
is, de most már a katholikusok miatt, 
akik sokszoros ármánykodásuknak 
1 725. sikerét is látták, amennyiben 
gyűlölt ellenfelük száműzetett. Odera- 
Frankfurtba ment ekkor, hol 1727. 
jan. az egyetem theol. fakultásán ta
nári állást nyert, melyen 1743. be
következett haláláig működött. Mun
kái : 1. De fatis sexta N. T. aetate 
militantis Dei ecclesiae. Franeker, 
1 700. 2. Dissertatio ethico-scriptura- 
ria in [ivr^ioveviiy.ov amoris Christi 
et christianorum (I. r.). U. o. 1700. 3. 
Altare pacis pro votis irenicis erec- 
tum (Vita-irat). Bázel, 1722. 4. Sanc- 
tissimi Dei contratheologos zelithea- 
trum. Odera-Frankfurt, 1727. 5. Cho- 
rea castroruin sub tessera Gedonis 
miíitári. U. o. 1730. 6. Speculum ex- 
cellentiae mulierum prae viris. U. o. 
1734. 7. Tuba sanctuarii. U. o. 1736.
8. De lapidibus Samariae. U. o. 1736.
9. De glorificatione Christi. U. o. 
1 738. 10. De sacramentis initiationis 
sub diversis tempómul oeconomiis. U.
o. 1738. 11. Mysterium pietatis et 
iniquitatis. U. o. (év n.). Elnöklete alatt 
sok értekezést tartottak hallgatói. V. 
ö. Paikoss Endre: A kassai helvét 
hitv. egyház megalakulásának tör
ténete. (1889.)

Gyöngyössi János, ref. lel
kész, szül. 1741. nov. 4. Krasznán.
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Tanult Kolozsvárit, hol 1766. főisk. 
senior volt. 1 767. szept. 14. aleideni 
egyetemre iratkozott he, honnan há
rom év múlva tért vissza hazájába. 
Előbb alsórákosi lelkész lett, de itt 
csak 1771. máj.—decz. működött, 
amikor aztán Uj-Tordára ment, hol 
1818. már ez. 15. mh. Leoninus ver
selésével lett általánosan ismeretessé 
s a magyar irodalomtörténet érdekes 
alakjává. A helytartó-tanács által 
I 790. tervezett akadémia tagjául ő 
is ki volt szemelve. Az egyh. iroda
lom terén is munkálkodott, ily irányú 
művei a következők: „Dissertatio 
physico-theologica, in qua causam 
mortis proximam eamqué physicamí 
et naturalem in primis parentibus in- 
tegris adfuisse . . . demonstratur; in
áé mortem naturaeintegraesequelam 
esse, salva reformatae fidei doctrina 
deducitur“ (Claudiopoli, 1767.), to
vábbá amaz emlék- és gyászbeszédei, 
melyeket Mária Terézia halála után, 
illetőleg Zeyk Elekné Domokos Anna, 
Egri Farkasné Korda Kata, Katona 
Zsigmondné gr. Bethlen Juliánná te
metésén tartott.

Gyöngyössy Sámuel, ref. lel
kész, szül. 1833. nov. 22. Miskolczon. 
Tanult szülőföldjén, honnan 1851. 
Sárospatakra ment a theol. tanfo
lyamra, melyből egy évet itt, egyet 
pedig Debreczenben végzett. Tanul
mányait 1853. befejezvén, Szikszón 
akad. rektor lett. 1855.-től Berettyó
újfaluban, majd Debreczenben káp- 
lánkodott, hol közel két évig helyet
tes lelkész is volt. 1861. téglási,
1864. nyíregyházai, 1870.nagykállói,
1876. miskolezi, 1880. tiszanánai lel
kész lett. hol 1886. máj. 20. mh. Az 
Egyházi Könyvtár első évfolyamában 
„Jeruzsálem végnapjai“ és „Az ön
kény áldozatai“ ez. egyháztört. ta
nulmányai jelentek meg. Egyéb mü
vei : 1. Imák és egyházi beszédek 
tgra (I. f.) Debreczen, 1862. 2. Ma

gyar prot. egyh. szónoklatok (4 k.). 
Miskolcz, 1871. 83. 3. Gyászbeszéd
Szathmáry Király Pál felett. Buda
pest, 1879.4.Köznapi imák templomi 
használatra. Debreczen, 1894.

György (Anhalti), 1. Anhalti

György (Kegyes vagy Hitvalló), 
brandenburg-ansbachi őrgróf, a ma
gyar és német reformáczió kiváló 
alakja, szül. 1484. márcz. 4. Az 
1 506. évtől Magyarországon tartóz
kodott, hol II. Ulászlóval való ro
konsága folytán nagy befolyásra tett 
szert. Korvin János özvegyével kel
vén egybe, ennek halála után a Hu
nyadi-birtokok örökösévé lett. 1516.- 
tól II. Lajos királynak gyámja és ne
velője volt. A reformácziót mindjárt 
kezdetben pártfogásába vette s min
dig nagyon sokat tett annak érdeké
ben. Folytonos összeköttetésben ál
lott a jelesebb reformátorokkal s ma
gával Lutherrel is. A magyar nem
zeti párt rossz szemmel nézte politi
kai működését s több Ízben kikelt 
ellene. Végre 1525. elhagyta az or
szágot s ettőlfogva, mint Ansbaclmak 
egyik, 1527.-től pedig egyetlen ural
kodója, Németországban lakott. Az 
ágostai birodalmi gyűlésen egyik leg
lelkesebb támogatója volt a protes- 
tantismus ügyének. 1541.—2. Dévai 
Biró Mátyás nála is tartózkodott. Mh. 
1543. decz. 27. V. ö. Neustaclt: Mark- 
graf Georg von Brandenburg (1883.); 
Fr aknái: Brandenburgi Gy. II. Lajos 
nevelője (Budapesti Szemle 1883.).

Gyö rg y  (Polentzi), 1. Polentzi 
György.

György (Szent), a szükségben 
segitő 14 szent egyike, kit a kath. 
egyház rendesen szent György lovag 
néven említ, mivel egy kappadociai 
keresztyén herczeg volt. A legenda 
szerint megölt volna egy sárkányt s 
ennélfogva szép ifjú képében, pán- 
czélozott lovon, sárkánynyal vias-
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kodva szokták festeni. A Diocletia- 
nus-féle üldözések idejében 303. Ili
iéért állítólag lefejezték. Tisztelete 
nyugaton még magasabb fokra há
gott, midőn a keresztes vitézek azt 
liiresztelték, hogy a veszély perczé- 
b e n m eg-m égj e 1 e n t s e gé ly ö kr e. Nap j a 
ápr. 24-e néhol 23-a.

G yörgy  (Szent) ren d je i kü
lönböző papi rendek, melyek kö
zül nevezetesebbek: 1. a S z e n t  
G y ö r g y  k a n o n o k r e n d j  e,me
lyet 1404. Corrario Antal és Condol- 
mieri Gábor alapítottak Velenczében 
s 1407. XII. Gergely is megerősített, 
de ez annyira elvilágiasodott, hogy 
IX. Kelemen 1668. kénytelen volt 
feloszlatni; 2. a S z e n t  G y ö r g y  
o s z t r á k  p a p i -1 o v a g r e n d j e, 
melyet III. Frigyes császár alapított 
1468. s II. Pál erősített meg. Tagjai 
kötelesek voltak Isten s szűz Mária 
tiszteletéért, a kath. hitért s az osz
trák házért küzdeni. Feloszlott lo
vagokra és papokra, kik egy nagy
mester alatt állottak. Megszűnt a 16. 
században; 3. aSz é n t  György ba
j o r  l o v a g r e n d j e ,  állítólag még 
a keresztes hadjáratok idején állott 
elő s Miksa császár csak fölelevení
tette. Károly Albrecht bajor választó 
fejedelem, a későbbi VII. Károly csá
szár, 1729. egészen újonnan szer
vezte. A rend czéljául a kath. hit 
védelme s a Mária szeplőtlen fogan
tatásának oltalmazása volt kitűzve. I. 
Lajos bajor király alatt 1827. a rend
szabályokat átdolgozták. Hogy tagja 
legyen valaki, 16 őst kell kimutatnia. 
Az 1871. kelt uj szabályok kiterjesz
tették a rend czélját arra is, hogy 
béke idején kórházakat létesítsen, há
borúban pedig a betegekről és sebe
sültekről gondoskodjék. V. ö. : Des- 
touches : Gesch. des bayrischenHaus- 
ritterordens vomheil. Georg(l 871).T.

Győri ev. esperesség, a du
nántúli kerületben, mai alakjában e

század elejétől fogva létezik, amikor 
t. i. a mosonygyőri esperesség mo- 
sonymegyei egyházai különváltak s 
a dunáninneni kerülethez csatoltat- 
tak. Egyházainak legnagyobb része 
-a türelmi rendelet óta alakult s szá
muk most 17, a Mosony- és Vesz- 
prém-megyében fekvő egy-egy ki
vételével mindannyian Győrmegye 
területén. A lelkek száma 18000 kö
rűi van. Legnevezetesebb egyháza 
a győri, mely csak a budapesti zsi
nat óta olvadt bele.

Győri ref. egyházmegye,
a tatainak olykor régebben használt 
neve.

Győri róni. kath. püspök
ség, I. István alapította s eredeti
leg Győr-, Sopron-, Vas- és Mosony - 
m egy ét s Veszprém és Komárom- 
megye egy részét foglalta magában. 
A török hódoltságtól csaknem min
dig mentve volt s püspökei ez időben 
többnyire a kalocsai érsek czimet is 
viselték. Területéből 1777. a vesz
prémi részt a veszprémi, a vasit a 
szombathelyi püspökséghez csatol
ják. V. ö. Károlyi: Specimen eccle- 
siae Jaurinensis (1747.)

Győrött a protestantismus
csakhamar virágzani kezdett a re- 
formáczió után. Hathatósan pártját 
fogta Rueber János, az ottani német 
lovasság kapitánya, ki az ezred pré-

ismert Magdeburgi Joachimot hívta 
meg. A ref. egyház külön alakulása 
a 17. század elején bekövetkezvén, 
nem egyszer tűzött össze egymással 
a két felekezet, melyek azonban a 
gyásztizedtől együtt szenvedték az 
üldözéseket. A 18. században még 
hivatalos funetióiktól is eltiltattak 
egyidőre a lelkészek. Mindamellett 
a ref. egyház e század folyamán érte 
el legvirágzóbb korát. Két lelkésze 
hirdette az igét 1735. felépült uj 
templomában, s gimnáziumot is tar-
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tott fenn. 1749. mindentől megfosz
totta az erőszak s csak a türelmi 
parancs támasztotta fel mindkét egy
házat, melyek ma újra tekintélyben 
állanak, bár híveik száma nem nagy, 
amennyiben mintegy 3300 ev. és 
1200 ref. lélek tartozik hozzájok. 
Az ev. egyház két lelkészt és szá
mos tanítót, a ref. egy lelkészt és 
két tanítót tart. V. ü. Liszkay József: 
A győri ev. ref. egyház múltja és 
jelene (1868.); Cserhalmi István: A 
győri ev. egyház története (1885.).

Györy Vilmos, ev. lelkész, 
szül. 1838. jan. 7. Győrött, ahol 
meg is kezdte tanulását, melyet az
tán Pesten folytatott. 1854. a jogi 
pályára lépett, azután nevelősködött, 
végre 1856.-tól a pesti prot. tlieol. 
intézet hallgatója volt. 1860. kül
földre ment s a berlini egyetemről 
egy év múlva visszatérvén, 1861. 
szept. a Székács káplánja lett, mig 
1862. szept. az orosházai ev. egy
ház lelkészévé választotta. 1868. a 
Kisfaludy-társaság rendes, 1872. az 
akadémia lev. tagjául, 1873. a bá
nyai egyházkerület főjegyzőjéül vá- 
lasztá. 1876. nov. budapesti lelkész 
lett s 1885. ápr. 14. mii. Műfordítá
sai és eredeti dolgozatai úgy a próza, 
mint a vers terén kiváló hivatottság- 
ról és roppant szorgalomról tanús
kodtak. Egyházi téren is buzgó mun
kásságot fejtett ki. Kisebb e fajta 
dolgozatait a Prot. Pap, a Prot. Egyli. 
és Isk. Lap s az Egyházi Beszédtár 
közölte. Az újszövetség átdolgozott 
kiadásában (1878.) a négy evan
gélium s az apostoli cselekedetek 
könyve az ő munkája. Egyéb ily irá
nyú müvei: 1. Emlékkönyv a konfir- 
máczióhoz készülő prot. hajadonok 
számára. Pest, 1866. 2. Iktári Beth
len Gábor (a Fabó-féle Rajzokban) 
U. o. 1868. 3. Egy apostol az újabb 
korban. U. o. 1873. 4. Székács Jó
zsef életrajza (a „Nagy papok életraj

záéban). Budapest, 1878. 5. Krisz
tus és az irás (Saphir után ford.). 
U. o. 1879. 6. Dr. Luther Márton kis 
kátéja. U. o. 1884. 7. Egyházi be
szédei. U. o. 1886., — továbbá amaz 
alkalmi beszédei, melyeket Koll- 
mann Gyula és Haviár Dániel te
metésén, 1866. óév estéjén, Oros
házáról való kibúcsuzása és Buda
pestre beköszöntése alkalmával tar
tott. Kiadta a bányai ev. egyház- 
kerület 1874. évi felügyelő-beikta
tási ünnepélyének emlékkönyvét s 
szerkesztette a Prot. árvaházi ké
pes naptár 1876.—86. évi folya
mait Farkas Józseffel együtt. V. ö. 
Bérezik Árpád és Szász Károly em
lékbeszédeit s Badnai Rezső-irta élet
rajzát.

GyÖZÖ (Victor), pápák neve. I. 
Győző (189.— 199.), a quartodecima- 
nusokat kizárta az egyházból s Theo- 
dotust kiátkozta. Harnack neki tulaj
donítja a „De aleatoribus* ez. ál-cypri- 
anusi iratot; ellenében Wölfflin, Fűnk, 
MindonskiésHilgenfeld foglalt állást.
— II. Győző (1055.— 7.), Eichstátti 
Gebhard, III. Henrik nevezte ki pá
pává. Mikor meghallotta, hogy a csá
szár halálán van, Goslarba ment s 
annak elhunyta után ő rendezte Né
metország viszonyait, melynek a III. 
Henrik megbízásából már egyszer, 
még páp asága előtt kormányzój a vo 11.
— III. Győző (1086.—7.), megvá
lasztatását a leghatározottabban el- 
utasitá s azonnal visszatért a monte- 
cassinoi zárdába, melynek apátja volt, 
később azonban a capuai zsinaton 
1087. rávették a pápai jelvények át
vételére, de pár hónap múlva mh.
— IV. Győző néven két ellenpápa is 
szerepelt. Az egyik 1138. II. Anak- 
letus utódja s II. Incze ellenfele volt. 
A másik, mint III. Sándor ellenfele,
1 1 59—64. tette vitássá a pápai szé
ket ; 1160. úgy a paduai zsinat, mint
I. Frigyes császár elismerte.



Gyula, pápák neve. I. Gyula 
(337.—52.), úgy elegyedett bele az 
ariusi vitákba, hogy az eusebianusok 
339. ítélettételre kérték fel az Atha- 
nasius elleni panaszok ügyében. A 
341. évi római zsinaton azonban 
mégis felvette ezt az egyház kötelé
kébe. A római primátus történetének 
egy fontos mozzanata van vele össze
köttetésben ; az ő kívánságára össze
ült sardicai zsinat ugyanis 343. a „Pé
ter apostol emléke iránti kegyeletből “ 
kimondá, hogy a tartományi zsinatok 
által letett püspökök Rómába feleb- 
bezhetnek. V. ö. Hefele: Kontroversen 
iiber die Synode von Sardica (Tübinger 
Theol. Quartalschrift 1852.); Friecl- 
rich: Zűr áltesten Geschichte des Pri- 
mates in dér Kirche (1879.).— II. 
Gyula (1503.—13.) a pápai állam 
érdekében háborúkat folytatott s ma
ga is a hadak élére állt. Velencze 
ellen Spanyol-, Franczia- és Német
országgal 1508. a cambray-i ligát 
szervezte s amazt átok alá vetette. De 
miután követeléseit Velencze telje- 
síté, 1510. feloldozta alóla s a ligá
tól elszakadva legelkeseredettebb el
lensége lett XII. Lajos, franczia ki
rálynak, aki még abban az évben 
felmondatta neki az engedelmességet 
egy franczia nemzeti zsinattal s Miksa 
német császárnál lépéseket tett egye
temes zsinat összehívására. Az 1511. 
évi pizai zsinat csakugyan a pápa 
letétele végett ült össze, ennek te
kintélyét azonban az 1512. évi late- 
ráni zsinat ellensúlyozta. A francziák 
ellen 151 1. a szent ligát hozta létre, 
melyhez előbb Spanyolország és Ve
lencze tartozott, de később Német- 
és Angolország is csatlakozott hozzá. 
Midőn közeledni érezte halálát, arra 
kérte a bibornokokat, hogy ne Ba- 
kóczTamást válaszszákutódjává. Újra 
építtette a Péter-templomot, meg- 
alapítá a vatikáni múzeumot s álta
lában nagy pártfogója volt a művé

szetnek és tudománynak. V.ö. Brosch: 
Papst Július II. und die Griindung 
des Kirchenstaates (1878); Höfler: 
Die romanische Weltundihr Verhált- 
nis zu den Reformideen des Mittelal- 
ters (1878);FraknóiVilmos: Magyar- 
ország és a cambray-i liga (1882). —
III. Gyula(\ 550.—55.), ki V. Károly 
sürgetésére 1551. újra megnyitá a 
tridenti zsinatot, éles ellentétben állt
II. Henrik, franczia királylyal. Pole 
bibornokot Angliába küldte, hogy 
az egyház fejéül való elismertetését 
a parlamentben kivigye. A nepotis- 
must nagy mértékben űzte. V. ö. 
Léva: La elezione di papa Giulio III. 
(Rivista storica italiana 1884.); Bes- 
son: Consultation de trois évéques 
sur les moyens de soutenir l’église 
romaine, présentée au papé Jules
III. en 1553. (1885.)

Gyula (Szigeti) István, 1. Szigeti 
Gyula István.

Gyulaíehérvár-fogarasi gör. 
katli. érsekség alapját az 1715. 
alapított fogarasi püspökség képezé, 
melynek székhelye 1738. Balázsfal- 
va lett. 1850. mai neve alatt érsek
séggé emeltetett, melyhez a lugosi, 
szamosujvári és nagyváradi püspök
ségek tartoznak.

Gyulafehérvári colloquium,
az 1543. jun. 3. kezdődött erdélyi 
országgyűlés alkalmával folyt le. 
Fráter György ugyanis az ország- 
gyűlés elé idézte Hontert, akit azon
ban a brassaiak nem engedtek oda
menni, hanem helyette Fuchs János 
bírót és Glatz Mátyás lelkészt küld
ték el. Magokkal vitték a Honter-irta 
„Apológia Reformationis“-t, melynek 
bírálatába a rendek nem bocsátkoz
tak bele, hanem Izabella királyné 
vitát rendelt el a gyulafehérvári 
káptalan és a protestánsok jelenlevő 
képviselői (lelkészek és világiak) 
közt. A vita folyamán egyfelé a 
hagyományok, szent atyák és zsina-
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tok, másfelé a bibliai könyvek szol
gáltatták az érveket. Eredménye nem 
lett az egésznek, legfeljebb annyi, 
hogy a prot. hitnek bántatlanul tá
vozhattak. Némelyek szerint oz or
szággyűlés s vele együtt acolloquium 
Marosvásárhelytt, mások szerint Ko
lozsvárit volt.

Gyulafehérvári hitviták (A)
e l s e j e  1566. ápr. 24.—27. folyt le 
ref. részről Melius, unit. részről Dá
vid F. és Blandrata vezérlete alatt. 
Itt terjesztették elő ez utóbbiak a 
Tordán már előzőleg megállapított té
teleket, melyek fölött aztán nagyará
nyú vita indult meg. Ez következmé
nyeiben a reformátusoknak szolgált 
előnyére, mivel az unit. elvek tkö
vetői a nemsokára (máj. 19.) tartott 
marosvásárhelyi zsinaton indíttatva 
érezték magokat tételeiken enyhítni; 
Melius viszont a hitvita után feje
delmi adományban részesült. — A 
m á s o d i k a t eredetilegTordáratűz
ték volt ki Dávidék, de a fejedelem 
megváltoztatta a helyet. A vita 1568. 
márcz. 8.— 18. folyt le a fejedelem 
és udvara jelenlétében s mindkét fél 
részéről számos hittudós részvéte
lével, kik közül nehányan mint bí
rák szerepeltek. Vitájok semmi ered
ményre nem vezetett, nem győzte 
meg egyik fél sem a másikat. — 
Mindkettőnek meg volt Írva és ki is 
nyomatva a lefolyása, de csak az 
utóbbié maradt fenn, még pedig két
féle előadásban, amennyiben úgy 
Dávid, mint Heltai közzétette, az 
utóbbi kétszer is.

Gyulafehérvári ref. colle-
giuni, 1. Bethlen-collegium.

Gyulafehérvári ref. egyház
megye, az erdélyi kerületben, a 17. 
század folyamán vált el valamikor a 
nagyenyeditől, melylyel addig egy 
egyházmegyét képezett. Bőd idejében 
18, a Benkőében 17 anyaegyházból 
állott, jelenleg 12-ből áll, melyek

mindannyian Alsófehérmegyében fe- 
küsznek. Népessége valamivel felül
haladja a 3000-et. Nevezetesebb egy
házai : az alvinczi, magyarigeni s fő
kép a gyulafehérvári, mely a Bethle
nek és Rákóczink idejében élte leg
fényesebb korát. Az egyházmegye 
történetét az erdélyi egyházkerület
1864.—6. névkönyve közölte.

Gyulafehérvári róni. kath.
püspökség (másképen Erdélyi), va
lószínűleg I. László alapította s ha
tásköre századokon át Erdély nagy 
részén kívül Szatmár- és Ugocsame- 
gyékre is kiterjedt. A reformácziónak 
Erdélyben győzelemre jutása után 
egy századnál tovább szünetelt s csak 
1715. lett újjászervezve. Ma egész 
Erdélyt magába öleli s bizonyos fokú 
autonomikus jogköre van. V. ö. Beke 
Antal: Az erdélyi egyházmegye képe 
a 14. század elején (Magyar Sión
1894.).

Gyurátz Ferencz, ev. lelkész, 
szül. 1841. ápr. 30. Alsóbükön (Sop
ronul.). Tanult Sopronban és Hallé
ban, honnan hazatérve, 1867. kővágó
őrsi káplán, 1868. beledi, 1872. pá
pai lelkész lett. Az egyházkerület fő
jegyzővé, a gyámintézet kerületi el
nökké, az egyetemes gyűlés aljegy
zővé, a budapesti zsinat jegyzővé, a 
veszprémi esperesség esperessé vá
lasztotta s mindenik hivatalában nagy 
érdemeket szerzett. Sokoldalú mun
kássága kiterjed az irodalom terére 
is. Czikkei a Prot. Egyli. és Isk. Lap
ban s Protestáns Papban jelentek 
meg. Többi művei: 1. A szabadkőmű
vességről. Pápa, 1886.2. A hit oltára. 
Budapest, 1887. (II. kiad. u.o. 1894.).
3. Luther Márton, Pápa, 1888.4. Kézi 
agenda. U. o. 1889. 5. Gusztáv Adolf 
svéd király élete. U. o. 1892. 6. Lelki 
vezér. U. o. 1894.; valamint amaz 
alkalmi dolgozatai, melyeket Deák 
Ferencz gyászünnepén, Káldy Gyula 
elhunytakor, Radó Kálmán felügyelői



beiktatásakor s Gusztáv Adolf szüle
tésének liáromszázéves emlékünne
pén adott elő.

Gyülekezet, az újszövetségi 
„ecclesia* fordítása, ezzel ellentét
ben azonban csak a helyileg szerve
zett egyházközségre és pedig azért 
használatik, mert e név különösen 
emlékeztet a demokratikus szerve

zetre, a klérus aristokratiájával és 
a hierarchiai tagokkal ellentétben. 
Ebben az értelemben az u. n. gyüle
kezeti elv az az elv, mely szerint 
az egyház-szervezet alulról indul ki 
fölfelé s az egyház önmagát igaz
gatja és kormányozza. Rácz

Gyümölcsoltó boldogasz- 
szony, 1. Mária-tisztelet.

Haan Lajos, ev. lelkész, szül. 
1818. aug. 13. Sámsonházán. Tanult
1829.-től Mezőberényben, 1834.-től 
Eperjesen, honnan 1839.nevelőségre 
ment. 1841 .külföldreindult,hol Hallé
ban és Berlinben egy-egy semestert 
töltött. Hazájába visszatérve, békés
csabai polgári isk. tanító s egyszer
smind lelkész-atyjának káplánja lett. 
Miután a szabadságharczból is kivette 
a maga részét, 1849.anagylaki, 1855. 
a békéscsabai egyház választotta lel
készül s mint ilyen halt meg 1891. 
aug. 12. Az ev. egyetemes gyűlésnek 
főjegyzője, a magyar tud. akadémiá
nak s a dorpati tudós társaságnak 
lev. tagja, a magyar tört. társulat
nak s a heraldikai és genealógiai tár
saságnak választmányi tagja volt s 
a király is részesítette kitüntetésben. 
Mindezt buzgó irói működésével ér
demelte ki. Egyh. irányú munkái a 
békésmegyei régészeti s művelődés- 
tört. társulat évkönyveinek III. kö
tetében (Szegedi K. I. élete) s a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban közölt apróbb 
dolgozatain kívül: 1. Magyar énekes
könyv. Szarvas, 1847. 2. Beköszöntő 
beszéd Békéscsabán. U. o. 1855. (tótul 
is megjelent). 3. Jena hungarica. 
Gyula, 1858. 4. Időszaki tábla a ma
gyar prot. egyház történetéhez. Pest,
1859. (Németül u. o. 1860.). 5. Ke
resztyén egyház története. U. o. 1865. 
(II. kiad. 1885.). 6. Gyászbeszéd Ha
viár Dániel temetésén. U. o. 1868. 7.

Cithara Sanctorum (tótul; azev. éne
keskönyvek története). U. o., 1873.8. 
Bél Mátyás. U. o. 1879. 9. A magyar
honi ág. hitv. evangélikusok egyete
mes gyűlései és az egyetemes világi 
felügyelőihivatal.U. o. 1883.10. Bart- 
holomaeides uhorszkai lelkész nap
lója. Szarvas, év n. Sok egyh. vonatko
zással bir Békéscsaba (1845.), Nagy
lak (1853.) és Békésmegye (1870.) 
története is. Szerkesztette a bányai 
kerület 1868. s a magyarországi négy 
kerület 1880. és 1885. évi névtárát. V. 
ö. Márki Sándor és Zsilinszky Mihály
1893. felette tartott emlékbeszédeit.

Habakuk, egyike az ószövet
ség tizenkét kis prófétájának. A bá
beli sárkányról szóló mű mesés 
dolgokat beszél életkörülményei
ről. Jojakim uralkodása idejében irt, 
midőn Nebukadnézár a karchemisi 
csata után az egész Palesztinát végig 
rabolta és pusztította. Nyelvezete 
gazdag és erőteljes ; különösen a III. 
fejezet, mely lyrai elem, a héber 
költészetnek legszebb virágait hal
mozza össze. V. ö. Baumyartner: Le 
prophéte Habakuk (1883.) Rácz

Habanok, zárkózott életmód
járól ismert anabaptista szekta, Po
zsony- és Nyitrainegye tótjai közt. 
1547. körűi említtetnek először. Is- 
tentiszteletöket a szabadban vagy 
csűrben tartják.

Habemus pápám (lat. =  van 
pápánk), a legidősebb bibornok által



a pápaválasztás megtörténtéről a nép 
előtt tett jelentés legfontosabb szavai.

Haberern Jónathán, tanár, szül. 
1818. jan. 17. Felkán (Szepesin.). 
Késmárkon és Miskolczon tanult.
1839. külföldre ment s miután a 
jénai, tiibingai és berlini egyeteme
ken egy-egy évet töltött, 1842. hazá
jába visszatért. Tizévi nevelősködés 
után a szarvasi ev. főgimnáziumnál 
tanár, 1854. igazgató lett. 1858.— 
1866. a pesti prot. tlieol. intézet böl- 
csészettanára volt. 1867. a tud. aka
démia lev. taggá választotta; 1871.- 
től mint magántanár az egyetemen 
előadásokat tartott a görög bölcsé
szet történetéből. Mh. 1880. ápr. 8. 
Görög nyelvtanok kiadásán s Aristo- 
teles müveinek fordításán kívül köv. 
egyli. érdekű müveivel tűnt k i: 1. 
Adatok a szarvasi gimnázium történe
téhez (az 1854. évi Értesítőben.) 2. 
Emlékbeszéd Alolitorisz Adolf tanár 
felett. Szarvas, 1856. 3. Melanchthon 
Fiilöp. Pest, 1860. 4. Az erkölcsböl
csészet alapvonalai (Martensen után 
Molnár Aladárral ford.). U. o. 1864.
5. Bibliai kézikönyv (Angus után 
ford.) U. o. 1866. 6. Edvi Illés Pál 
emléke. U. o. 1872. 7. Báró Prónay 
Gábor emléke. U. o. 1876. V. ö. 
Hunfalvi/ Pál : Emlékbeszéd H. J. 
felett (1881.).

Habitus clericalis, a kath.
papok öltözete, melyet ha valame
lyik nem visel, a püspök van jogosít
va rendreutasitólag fellépni ellene. T.

Hackeborni Gertrud, 1251.- 
től apátnője volt az Eisleben melletti 
helftai cistercita apáczazárdának s 
mh. 1291. Sokat foglalkozott a szent- 
irással.

Hackeborni Mechthildis,az
előbbi húga, mystikus látnok, szül. 
1242. Helftában s ugyancsak ott volt 
apácza. Mh. 1299. nov. 19. Szentté 
avatták s napja febr. 26. Látomásait 
barátnői „Liber speciális gratiae“

névre méltatták. Az az állítás, hogy 
a cselekedetek érdemtelen voltának 
ev. tanát hangoztatta, alaposan meg 
van czáfolva. Némelyek azt hiszik, 
hogy a Dante „Divina comoediá“- 
jának Mateldáj ához nem a Magde- 
burgi, hanem a H. M. szolgált min
tául. A „Liber speciális gratiae* a 
solesme-i benczésekáltal kiadott „Re- 
velationes Gertrudianae et Mechthil- 
dianae“ II. kötetében (1877.) van 
közzé téve. V. ö. Jundt: L’apocalypse 
mystique du moyen-áge et la Matelda 
de Dante (1886.).

Hades, 1. Halhatatlanság. 
Hadrianus, 1. Adorján.
H aeresis (cdneoig =  választás), 

nem szószerinti értelmében fordul elő, 
jelenti ugyanis a választás tárgyát 
is, p. o. azt a véleményt, melyet vala
ki követ, — vagy valami társaságot, 
melyhez valaki tartozik, — innen 
jelenti aztán különösen a maga-vá- 
lasztotta élet- és tanmódot, iskolát 
vagy felekezetet. Az újszövetségben 
a h. párttöredékeket jelent (I. Kor.
XI. 19. Gál. V. 20.), különösen pedig 
olyanokat, melyek hamis tanon ala
pulnak (Tit. III. 10; II. Pét. II. 1.) 
A kér. egyházban Ignácz óta h. a 
neve az eretnekségeknek s tévtanok- 
nak, — innen aztán h a e r e t i k u s 
=  eretnek; h a e r e s i a r c h a  =  
feje az eretnekeknek, főeretnek; 
h a e r e s i o m a s t i x -= eretnekség 
ostora; h a e r e s i o 1 o g i a =  az 
eretnekségek leírása; h a e r e s i o -  
1 o g i u m =  az eretnekek névjegy
zéke. T.

Hafnica confessio, 1. Refor- 
máczió Dániában.

Haftarák, 1. Biblia.
Ha gén János, 1. Bursfelde-i 

szövetség.
Hagenaui colloquium,l. Val

lási értekezletek.
Hagenbach Károly Rezső, a 

német közvetítő theologiának jeles



munkása, szül. 1801. márcz. 4. Bá
zelben. Miután szülőföldjén, Bőimben 
és Berlinben a theologiát tanulmá
nyozta s az utóbbi helyen a Schleier- 
macher iskolájához csatlakozott, a 
bázeli főiskolán 1823. habilitálhatván 
magát, 1824. u. o rkv 1828. rendes 
theol. tanár lett. Mh. 1874. jun. 7. 
Müvei közül prédikációin (9 k.
1830.—75.) kiviil legnevezeteseb
bek : Encyklopádie und Methodologie 
dér theologischen Wissenschaffen 
(XII. kiad. 1889. magyarra ford. Ré
vész Imre 1857.), Lehrbuch dér Dog- 
mengeschichte (VI. kiad. 1888. ma
gyarra átdolgozta Balogh Ferencz
1878.), Vorlesungen iiber die Kir- 
chengeschichte (7 k. uj kiad. 1885.). 
V. ö. Stalielin-Stochneyer (1875.) és 
Eppler (1875.) róla szóló műveit.

Hag’gada (héber, szokottabb 
aram alakjában: Aggada), a zsidó 
hagyomány mindama részei, ame
lyek nem törvényre vonatkoznak (Ha
lakba), nevezetesen azon most dog- 
mai-ethikai, majd theosophiai, majd 
gyakorlati-építő magyarázatok, me
lyekkel arabbinikus theologia az ószö
vetséget értelmezte. Ezek leginkább 
a midrás-művekben maradtak fenn. 
A h. keresztyén alakzatai láthatók 
p. o. I. Kor. IX. 9 s köv.; X. 1 s köv.; 
Gál. IV. 22 s köv. (L. Midrás.) V. ö. 
Baclier: Die Agada derpalastinischen 
Amoraer (1892.) Rácz

Haggeus, zsidó próféta, idős 
korában lépett fel (K. e. 520.) Jeru
zsálemben, hogy a templomépítésnél 
megcsappant buzgalmat újra feléb- 
reszsze. Ez iránt tartott beszédei czi- 
czomátlanok, bár rythmikus nyelve- 
zetiiek. Rácz

Hagiographa, 1. Biblia.
Hagyomány (traditio), az írott 

történelemmel ellentétben szóbeli 
közlés utján az utókorra átszálló, kü
lönösen zsidó és kér. tanok, melyek 
nincsenek a bibliában megállapítva,

azonban szóbeli közléssel a zsinagó
gában és asy nedriumban vagy az egy
házban fenmaradtak s tovább adattak. 
A zsidóság a templom szétrombolása 
után kezdte az előbb csak szóbelileg 
átszármaztatott második törvényt, a 
jogi hagyományt vagy halakhát (1. e.) 
följegyezni s bizonyos, nagyon álta
lános szempontok szerint rendezni. 
Ezzel foglalkoztak az u. n. „than- 
naim“, vagyis a Gamaliel és Szent 
Juda közt élt rabbinusok (L. Talmud). 
A keresztyénségnél a hagyomány te
kintélye némileg megelőzte az ujszöv. 
iratok tekintélyét. Azonban a refor
mátorok ezen hagyomány biztonsá
gát, melyre a róm. kath. egyház nem
csak hitczikkei és szertartásai meg
állapításánál, hanem Írásmagyarázati 
eljárása igazolásánál is támaszkodik, 
megtámadták s a hagyományt az Írás
nak föltétlenül alárendelvén, legfö- 
lebb az első kér. századok hagyomá
nyát vették figyelembe. Ennek elle
nében a tridenti zsinat a hagyományt 
az írással teljesen egyenrangúnak 
jelentette ki s ugyanez az álláspontja 
a görög dogmatikának is. V. ö. Holtz- 
mann: Kanon und Tradition (1889.); 
Weiss: Zűr Geschichte dér jüdischen 
Tradition (1871.— 76.). A.

Hahn Ágoston, az újabb con- 
fessionalisinus egyik főalapítója, szül. 
1792. márcz. 27. Grossosterhausen- 
ben. A theologiára 1810.—13. Lip
csében készült s 1817. a witten
bergi prédikátorképző intézetbe lé
pett. 1819. königsbergi esperes és 
theol. rk. tanár, 1821. pedig rendes 
tanár lett. Innen 1826. hasonló ál
lásra, de egyúttal lelkésznek is, Lip
csébe ment. Székfoglaló értekezésé
ben s egy másik müvében azt a ta
nácsot adta a rationalistáknak, hogy 
lépjenek ki az egyházból, amiért 
aztán Bretschneiderrel heves vitába 
keveredett. 1833.-tól bor oszlói tanár, 
1844.-től sziléziai püspök volt s e
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minőségében újra kötelezővé tette az 
uj lelkészekre nézve az ágostai hitval
lásra való fölesküvést. Mh. 1863. máj. 
13. Dogmatikai rendszerét „Lehrbuch 
des christlichen Glaubens" (2 k. II. 
kiad. 1856.—9.) ez. művében körvo- 
nalozta. Más munkái is jelentek meg.

Hajnal Mátyás, jezsuita, szül. 
157.8. ápr. 23. Nagyszombatban. Húsz
éves korában lépett rendjébe s tanári 
és 29 évi hittérítői működésével so
kat tett egyháza érdekében. Azután 
Eszterházy Miklós nádornak volt ud
vari papja, akinek rendeletére 1627. 
decz. 27. Hodik Jánossal Bittsén nyil
vánosan vitázott. Mh. 1644. máj.
28. Bécsben. Alii vei: A Jézus szivét 
szerető sziveknek áj tatosságára szi
ves képekkel kiformáltatott. . . köny
vecske. Bécs, 1629. (III. kiad. 1644.); 
Kitettezégér (Polemikus mű Keresz
túri Pál ellen). Pozsony, 1640. Való- 
szinüleg az ő tollából eredtek még : 
Az igaz isteni tiszteletnek tiszta tű
köre (Pozsony, 1638.) és A kitett ezé- 
gérnek feljebb emelt ezégére (Cson
kán maradt fenn).

Hajnali mise, 1. Matutina' és
Rorate.

Hajnóczy Dániel, ev. tanár, 
szül. 1690. ápr. 9. Vágbeszterczén. 
Tanult Sopronban s 1715.-től Wit- 
tenbergben, hol még 1718. is egye
temi hallgató volt. Hazajőve, soproni 
tanár, majd 1742. igazgató lett. Mh. 
1747. febr. 26. Tanári működése 
tette hiressé, de irói munkássága sem 
volt jelentéktelen. Egyli. érdekű mű
vei : 1. De pharisaeis et seribis in 
cathedra Mosis sedentibus. Witten- 
berg, 1718. 2. Epistola gratulatoria 
ad J. Sipkovics Tóth, aura is ad pro
vinciám sacram superattendentis . . . 
consecraretur. Halle, 1742.; továbbá 
Telekesi Török István (1723.), Lie- 
bezeit György Zsigmond (1739.), 
Kramer György (1742.) temetésén és 
Jenő Fer.encz főherczeg emlékére

tartott beszédei, valamint néhány 
gyászverse. A felette Deccard J. K. 
és Oertel J. G. által tartott beszédek 
ki vannak nyomtatva.

Hal, az ó-ker. művészetben fest
ményeken, metszeteken stb. gyakran 
előforduló jelképe Krisztusnak, mert 
a hal görög neve (1%&vq) öt betűből 
áll s e betűk kezdőbetűi ennek a gö
rög mondásnak: „Jézus Krisztus, Is
tennek fia, szabadító." Egyébiránt 
kérdéses, hogy a hal mindenütt csak
ugyan symbolumi jelentésű volt-e s 
még inkább az, hogy e jelentése váj
jon az „ember-halászás" (Máté IV.
19.) kifejezésre való vonatkozásában 
kiterjedt-e a hivőkre is? Vonatkozha
tott a hal az ismeretes csodás ven
dégségre, sőt közvetve még az úr
vacsorájára is, annyival inkább, mi
vel a katakombák kápolnáiban levő 
képek (az „urvacsorai hal") egyene
sen erre utalnak. V. ö. Achelis: Das 
Symbol des Fisches und die Fisch- 
denkmaler dér röm. Katakomben 
(1888.) T.

Hálaáldozat, az az öröm teljes, 
Isten iránti hálát kifejező régebbi ál- 
dozási forma, amelynél az áldozó 
család élvezi a húst, leviták és sze
gények pedig részt vehetnek a kö
zös örömben. A törvény úgy szabá
lyozta az áldozást, hogy pontosan 
meghatározta azon darabokat, me
lyeket elégetni (az u. n. kövérjét) 
vagy a papoknak adni kellett s a ma
gános hálaáldozat mellett életbe lép
tette a nyilvános áldozást is, ahol az 
áldozok a papok javára teljesen ki
zárattak az élvezésből. Ezek a köte
lezett gyülekezeti áldozatok lassan
ként háttérbe szorították az ősi né
pies ünnepélyt, melyet alapjában 
már ama kivánalom kiirtott, hogy 
a hálaáldozatot csak Jeruzsálemben 
lehet végezni. Rácz

Hála-istentisztelet, 1. Te 
Deum.



Halakba (héber), vcíftaképen
„járás44, azaz „ami jár és forgalom
ban van44, gyakorlat, a haggadával 
(1. e.) ellentétben a hagyománynak 
törvényi alkatrésze, mely mindazt 
magában foglalja, ami a magyarázás 
utján a zsidó törvény továbbképző- 
déséhez tartozott s alkalmas volt arra, 
hogy megszilárdítsa az oly jogi és 
erkölcsi szabályok kijelentésszerű 
jellegét, amelyeknek nincs ugyan 
támpontja a pentateuchban, de a fog
ság utáni zsidóságban mégis általá
nos érvényre jutottak. A h. az iskolák 
dolga volt, ahol a rabbik tovább fej
lesztették, mig a tálmudban végleg 
megállapittatott. Bácz

Halál alatt a múlandóságnak 
s végességnek az egyénre vonatkozó 
törvényét értik. Azzal a felfogással, 
hogy az embernek a halálban telje
sen vége lesz, szemben áll a vallá
sos felfogás, mely részint a feltáma
dást, részint a halhatatlanságot ta
nítja. A kér. egyházi tanban a halál 
úgy szerepel, mint az eset föltétien 
és természetes következménye s bün
tetése, melyet a megváltás sem szün
tetett meg. T.

Halálos bűnök, 1. Bűn. 
Halászgyürü (Annulus pisca- 

toris). Székesegyházával való ösz- 
szeköttetése jeléül minden püspök 
visel egy gyűrűt. A pápáé pecséttel 
van ellátva, mely Péter apostolt ha
lászás közben mutatja fel s a pápa 
aláírását is magában foglalja. Még a 
13. században elkezdték használnia 
pápák. Mindig maga a pápa vagy 
egy bibornok őrzi s midőn amaz meg
hal, a bibornok-kamarás azonnal ösz- 
szetöri.

Haldoklók szentsége, az utolsó
kenet, melyet a kath. egyház az ol- 
tári szentséggel kapcsolatban halálos 
betegeknek szolgáltat ki.

Halesi Sándor (Alexander Ha- 
lesius), scholastikus, szül. a Glouces-

ter grófságban, melléknevét az ezen 
grófság területén levő halesi kolos
tortól kapta, hol az első oktatásban 
részesült. Később Párisban tanult s 
mint a Ferencz-rend tagja, 1225.-től 
tanított is. Mh. 1245. Párisban. Ő 
érvényesítette először az Aristoteles 
philosophiáját az egyház dogmatikai 
rendszerében. A „doctor irrefraga- 
bilis44 néven ismert tudósnak „Summa 
universae theologiae44 (4 k.) ez. müve 
1576. jelent meg.

Halhatatlanság (t. i. a léleké), 
a személyiségnek a test elhalása után 
is fenmaradása, melynek hite a ter
mészetivallások fokán majdnem min
denütt a szellemek és kisértetek lö
vésével, az ókor vallásaiban vagy a 
lélekvándorlás (India), majd a Ha- 
desben folytatandó erő és érzés nél
kül való élet (Görögország, Seol a 
hébereknél) alakjában jelen meg, 
mig a későbbi zsidóságban, a kér. 
vallásban és az iszlamban majdnem 
elválhatlanul össze van kötve a fel
támadás eszméjével. Ez utóbbi alak
jában a halhatatlanság hite a jó és 
rossz jutalmazásának itt e földön lát
ható visszásságát egy tulvilági Íté
lettel szünteti meg, mig előbbi alak
jaiban a halhatatlanság gyakran nem 
egyéb, mint a földi életnek folyta
tása magasabb fokon, amivel azon
ban az ítélet eszméje ismét kapcso- 
lódhatik. Tudományos alakban a hal
hatatlanság fogalmát először Plató 
fejtegette, majd Cicero s az ókor 
több bölcsésze. Módszerökre támasz
kodva a későbbi metaphysika a 
halhatatlanságot különféle módokon 
igyekezett bebizonyítani. Az o n t  o- 
1 o g i a i (metaphysikai) bizonyíték a 
halhatatlanságot a lélek anyagnélkü
liségéből, egyszerűségéből s osztha
tatlanságából vezeti le ; a t e l e o l ó 
g i a i  bizonyíték pedig az ember ren
deltetéséből, hogy t. i. magát a kül
sőleges térben és időben levő föl-



tételektől mindinkább függetlenítse, 
folytonosan tökéletesedjék s összes 
képességeit kifejtse, mely feladat 
megvalósítására a földi viszonyok 
elégtelenek. A t h e o l o g i a i  bizo- 
nyiték Isten bölcseségére, jóságára 
és igazságosságáratámaszkodik, me
lyekből következik, hogy Isten azt a 
czélt, amelyért az embert életre hívta, 
realizálja is, ami azonban a földi élet
ben nem történik meg. Az e r k ö 1 c s i 
bizonyíték egyrészt az erkölcsi tör
vény megvalósítására a földi élet
nél hosszabb időt postulál, másrészt 
hivatkozik annak szükségességére, 
hogy az erkölcsi ember belső értéke 
és külső állapota közt az összhang 
meglegyen. Az a n a l ó g i a !  bizo- 
nyiték a földi természet tüneményei
ből van véve, amennyiben itt a ha
lálból mindig új élet fejlődik. A k ő s
in i k u s bizonyíték okait a számta
lan világ létezéséből meríti, mely vi
lágok egymással összefüggésben van
nak s a lények folytonos fejlődésére 
megannyi gyakorló helyül szolgál
nak. A t ö r t é n e t i  bizonyíték a 
halhatatlanság hitének általános vol
tára támaszkodik, másrészt adatokat 
keres a halhatatlanság bizonyossá
gának igazolására (Krisztus feltáma
dása) s legtöbbnyire a kijelentés 
szavaira hivatkozik. Végelemzésben 
mindé bizonyítékok azon kívánalom
ra mennek vissza, hogy az erkölcsi 
személyiség az anyagi természetnek 
ura legyen, s ezt a felsőbbségét a 
végesség törvényével szemben is do- 
cumentálja és a szabadság világában 
magasabb törvényeknek engedel
meskedjék, nem pusztán a mindent 
szétromboló természeti mechanismu- 
sénak. A halhatatlanság hitének leg
veszélyesebb ellensége mindenkor a 
materialismus volt, mely ezen igénye
ket, mintönáltatásts egoismust igyek
szik föltüntetni. Ha a lélek nem más, 
mint a test puszta működési formája,

az öntudat az agy működésének kísé
rője : úgy a testtel együtt az is meg
szűnik. Azonban idealistikus állás
pontról is tagadták a halhatatlansá
got, igy különösen Hegel iskolájában, 
amennyiben az egyed fenmaradása el
lenmondani látszék a logikai idealis- 
mus következményeinek, mely előtt 
csak az általános a reális. A balol
dali hegelianusok iskolája szerint 
Hegel rendszerében csak az egyedi 
szellemnek az általánosba visszaté
résére van hely. Ezen nézetet hatá
rozottan kifejezte Richter, melynek 
ellenében a Hegel-féle bölcsészetet 
ezen ellenvetéssel szemben igazolni 
Göschel igyekezett. Más előfeltéte
lekből kiindulva bizonyítják a lélek 
halhatatlanságát az u. n. speculativ 
theismus követői. Ezek a bölcsészek 
és theologusok (köztök Rőtbe) fejtet
ték ki különösen a már Goethe által 
hangoztatott s újabban Hollandiában, 
Angolországban és Francziaország- 
ban is vitatott „feltételes halhatatlan
ság" hypothesisét. Legkönnyebben 
összeegyeztethető volt a halhatatlan
ság eszméje a pluralisticus metaphy- 
sikával, mely a különöset tartja re
álisnak (Herbart), vagy a lélekben 
fejlődés-képes monas-okat lát, mint 
Krause, Ulrici, Carriere, Lotze, Teicli- 
miiller és különösen Fechner, ki e 
kérdést természettudományi szem
pontból tárgyalta. Tisztán tudomá
nyos szempontból tekintve az egész 
kérdés jelentéktelen, amennyiben 
nem nehéz belátni, hogy ép oly ke
véssé lehet reá igenlőleg, mint taga- 
dólag felelni, s aztán a személyes 
lénynek az idői-téri létezésfölöttiségét 
logikailag tökéletlenül juttatja kife
jezésre, amennyiben egy a jelenlegi 
időn túl levő időt (örökkévalóság) és 
ajelenlegi téren túl levő tért (menny
ország) feltételez. így tehát kizáró
lag a vallás keretébe tartozik s egy
általán nem tárgya a tudásnak, ha-



nem igenis tárgya az ideális törek
vések tekintetéből paedagogiailag is 
fontos hitnek, amely azonban e mel
lett tudatával bírhat annak, hogy a 
rendelkezésére álló kifejezési eszkö
zök és formák tökéletlenek. V. ö. Rit- 
ter;Unsterblichkkeit (II. kiad. 1866.); 
Arnolcl: Die Unsterblickheitder Seele 
(1870.); Spiess: Entwickelungsge- 
schichte dér Vorstellungen vöm Zus- 
tandenach dem Tode(l 811 .)Hermann 
ám Rliyn: Das Jenseits (1880.)\Paulik 
János: A halhatatlansági eszme tör
ténete (Prot. Szemle 1895.). A.

Halleluja (héber =  „dicsérjé
tek a Jáhvét“), a héber költészetben 
olyan kifejezés, melyet a bibliafor
dítások eredeti alakjában megtartot
tak és amely a keresztyének isten- 
tiszteleti szertartásába is átjött. A 
113.—118. zsoltárok képezik a pas- 
sáh-vendégségnél énekelt „ hallel u-t 
vagy „hallelujáw-t, a Máté XXVI. 30. 
emlitett „dicsőitő ének“-et. A római 
misében a h. az az énekdarab, amely 
a graduáléhoz fűződik, de böjt ide
jében elmarad. Rácz

Haller Berthokl, Bern refor
mátora, szül. 1492. Aldingenben. Ta
nulását Pforzheimban kezdte, hol ba
rátságot kötött Melanchthonnal. Miu
tán 1510.-től theologiát hallgatott 
Kölnben, előbb rottweili, 1513. pedig 
berni tanító lett. Itt 1519. prédiká
tori tisztségre lépett elő s 1520.-tól 
egyúttal kanonok volt. A reformáczió 
miatt 1522.-től örökös harczban ál
lott a klérussal s részt vett az 1526. 
évi badeni s 1528. évi berni disputa- 
tióban.Mh. 1536.febr.25. V. ö. Kirch- 
hofer (1828.) és Pestcilozzi( 1861.) róla 
szóló műveit.

Halottak napja, r. katli. em
léknap az elhaltak tiszteletére, ami
kor is előestéjén a temetőt kivilágít
ják, a sírokat megkoszorúzzák s szen
telt vízzel meghintik. Legelőször 993. 
Odilo clugny-i apát ülte megs 998. II.

Sylvester az egész egyháznak aján
lotta. Minden szentek napja (nov. 1.) 
után következik. T.

Halotti beszéd, 1. Temetés. 
Halott-ünneplés, a meghal- 

takról való ünnepélyes megemléke
zés. A régi kér. egyházban szokás
ban volt, hogy a meghaltnak rokonai 
s barátai a halott elhalálozásának 
évfordulóján communióhoz járultak. 
Később a gyülekezetben egy év alatt 
elhalt összes halottaknak tartottak 
egy közös ünnepet. A katli. egyház 
most a halottak napját ünnepli e 
czélra, a keleti a 2., 3., 4. bőjthét 
nek, valamint piinköstnek a szombat
ját, az orosz egyház ehhez hozzá 
veszi még okt. 21-ét, is, melyet a 
háborúban elesett katonák emlékére 
szentel. A luth. egyház néhol az egy
házi év utolsó vasárnapján ünnepel 
e czélból,inig a ref. egyháznak semmi 
ilyféle ünnepe nincs. T.

Hamaliár Márton, ev. püspök, 
szül. 1750. nov. l.Báthon (Hontm.). 
Tanult Prándorfon, Selmeczbányán, 
Lőcsén és Pozsonyban. 1774. nyarán 
a jénai egyetemre iratkozott be, hon
nan három év múlva jött haza. Itthon 
eleinte nevelősködött; azután sel- 
meczbányai conrector, 1781. nagy
kürtösi, 1784. selmeczbányai lelkész 
s egyszersmind honti esperes, 1796. 
pedig a bányai kerület superinten- 
dense lett. Mint ilyen ment 1803. 
lelkésznek Szarvasra, hol miután 
1806. végén betegsége miatt püspö
ki állásáról lemondott, 1812. aug. 3. 
mh. Tagja volt a pesti zsinatnak. Fő
pásztori működése emlékezetes az 
u. n. „H.-féle utasítások"-ról, melye
ket 1863. dolgoztak át a változott 
egyházi viszonyokhoz képest. írói té
ren is jelesen munkálkodott. Müvei : 
1. Materialien zum öffentlichen Reli- 
gions-UnterrichtinKirchen und Schu- 
len. Selmeczbánya, 1790. 2. Epis- 
tola pastoralis superintendentis. U. o.



1796. 3. Az egyh. teendők rendje 
(tót agenda). U. o. 1 798. 4. De gra- 
dibus consangvinitatis et adfinita- 
tis in matrimonio. Beszterczebánya,
1803. 5. Passió-versek (tótul). Po
zsony, 1805. 6. Két vallásos ének 
(tótul). U. o. 1806.; továbbá egy 
nagycsütürtöki s egy bójtfo-vasárnapi 
prédikácziója, a püspökké iktatása
kor mondott latin beszéde s több isko
lai és halotti alkalomra Írott verse.

Hú illán, Ahasvérus persa ki
rály kedvencze, az összes zsidókat 
le akarta gyilkoltatui, de Eszter le- . 
álczázta s azóta, amint ma is min
den Parim (Hámán-ünnep) bizonyítja, 
a zsidó nemzeti gyűlöletnek úgy
szólva eszményi tárgya maradt, Rácz

Ham ami János György, „észak 
magusa“,sziil. 1730. aug. 27.Königs- 
bergben. Jóllehet szülővárosa egye
temén humán tudományokkal foglal
kozott, sokáig kereskedői pályán élt. 
Később hírlapíró, majd állami hiva
talnok volt. 1787. nyugalomba lépett 
s mh. 1788. jun. 21. Míinsterben. A 
„ Sturm und Drangw korszakban a 
keresztyénség apologetái közé tarto
zott s a rationalismussal és felvilá
gosodással ellentétes álláspontnak 
volt a képviselője. Szellemes, de bi
zarr eszmékkel telt műveit Rotli F. 
(8 k. 1821.—43.) gyűjtötte össze. 
V. ö. Pfléiderer; Zwei Glaubensphi- 
losophen (Jahrbücher fiir prot. Theo- 
logie 1876.); Arnold: H., Auswahl 
aus seinen Briefen und Schriften 
(Bibliothek theol. Ivlassiker XI. k.
1888.); Gr mi: Über J. G. H.—s 
Stellung zu Religion und Christen- 
tum (1888.).

Ha mi lton  (olv. hemiltn) Pat- 
rick, a reformácziónak első vértanúja 
Skócziában, szül. 1504. előkelő, a 
királyi házzal rokon családból. Már 
gyermekkorában birtokába jutott a 
ferne-i apátságnak. Párisban és Lö- 
wenben philosophiát és theologiát

hallgatott. Skócziába 1522. vissza
térve, St.-Andrewsben tanult, majd 
tanított. Megnyeretve a lutheri re
formácziónak, 1526. Wittenbergben 
meglátogatta Luthert s Marburgban 
közeli viszonyba lépett Avignoni 
Lamberttel, akinek buzdítására irta 
meg tételeit a törvény és evangéli
um közti különbségről. 1527. hazá
jában kezdett a reformáczió érdeké
ben működni. A főpapság egy Camp
bell nevű dominikánussal való dis- 
putatióra szólította fel, mi Szt.-An- 
drewsben meg is történvén, ez alka
lommal a hitből való megigazulás 
tana mellett foglalt állást. Ezért az
tán mint eretnek 1528. febr. 29. 
máglyán végezte életét. V. ö. Lóri- 
mer: P. H. (1857.; angolul); Coli
máim : P. H.-s Leben (Zeitschrift für 
historische Theologie 1864.)

Hamvazó szerda, az Esto 
mihi vasárnap utáni szerda, a nagy 
böjt első napja, amikor a r. katli. 
egyház hívei a bűn bánat jeléül régi 
szokás szerint hamuval hintik fejő
ket. Pálmafa hamuját imaközben 
szentelt vízzel s füstöléssel megszen
teli s a térdelő híveknek egyenként 
fejére hinti a pap e szavak kíséreté
ben: „Memento, quia pulvis es et in 
pulverem reverteris.w T.

Hanaui biblia, 1. Színezi Mol
nár Albert.

Handel Vilmos, ev. lelkész, 
szül. 1837. febr. 2. Szepesváralján, 
ahol tanulni is kezdett. Nyíregyhá
zán, Miskolczon és Eperjesen foly
tatta tanulmányait. Egyévi nevelős- 
ködés után 1859. a jénai, 1860. a 
hallei egyetemre iratkozott be s 1861. 
nyarán tért haza. 1862. febr. a sel- 
meczbányai német-magyar egyház 
lelkészül választotta s azóta ott mű
ködik, jelenleg mint egyúttal a lionti 
egyházmegye főesperese s előbb a 
bányai, most a dunáninneni egyház- 
kerület főjegyzője. Tagja és egyik



jegyzője volt a budapesti ev. zsinat
nak. Irodalommal is foglalkozik ; em
lítésre méltó művei: 1. A kér. egy
ház története (tankönyv.) Selmecz- 
bánya, 1877. 2. A nagyhonti egyház
megye községeinek rövid története 
(Evang. Egyház és Iskola 1883.—4.).
3. A gyermek imái. Selmeczbánya,
1890. Szerkesztette a dr. Sz eb erényi 
Gusztáv gyászünnepélyére s a Sár
kány Sámuel beiktatásakor kiadott 
egyházkerületi emléklapokat. Egyéb 
dolgozatai a selmeczbányai ev. ly- 
ceum 1881. évi értesítőjében s a 
Margócsy-féle Egyházi Beszédtár
ban jelentek meg.

Haner György, ev. püspök, 
szül. 1672. ápr. 28. Segesvártt. Ha
zai tanulmányainak befejezése után 
Wittenbergbe ment, hol 1691. ma- 
gisteri czimet nyert. Visszatérte után 
1695.—r98. segesvári gimn. igazgató 
volt. Ekkor u. o., 1701. Apóidon, 
1706. Kisden, 1708. Nagysinken, 
1713. Medgyesen lett lelkész. Mint 
idevaló első lelkész, 1719. generális 
dékánná, 1736. püspökké és beret- 
halmi lelkészszé választatott meg. 
Mh. 1740. decz. 14. Müvei: 1. Sub- 
jectuin philosophiae morális speciale. 
Wittenberg, 1691. 2. Pentecostalis 
pneumatologiaparadisiaca.U.o. 1692.
3. Lustratio Hebraeorum. U. o. 1692.
4. História ecclesiarum transsylvani- 
carum. Frankfurt és Lipcse, 1694. El
nöklete alatt tanítványai számos ér
tekezést tartottak. Összegyűjtötte az 
egyház történetére s a papok kivált
ságaira vonatkozó okmányokat. Sok 
müve maradt kéziratban. V. ö. Witt- 
stock H. Aus Briefen des M. Georg H. 
(Archív des Vereines fíir siebenbür- 
gische Landeskunde. N. F. XVI. k.)— 
Fia,H. Gy ö rgy J er emi  ás(l 707— 
77.) szintén püspök volt (1759.-től) s 
mint történetkutató tűnt ki.

Hanne János Vilmos, német 
prot. theologus, szül. 1813. decz. 29.

Harberben. 1833—7. Göttingában, 
Halléban és Berlinben tlieologiát ta
nulmányozott. Több helyen lelkész- 
kedett, inig 1861. greifswaldi theol. 
tanár s egyszersmind lelkész lett.
1886. nyugalomba lépett s 1889. 
iípv. 21. mh. „Dér moderné Nihilis- 
mus“ (1842.) ez. munkája nagy fel
tűnést keltett. A prot. egyletben való 
részvétele miatt sok támadásnak volt 
kitéve. Számos müve őrzi nevét.

HányokiLo.soitólstván, 1. Lo- 
sonczi István (Hányoki).

Harangok. Kis h. már az 
egyptomiak, görögök s rómaiak cul- 
tusában is szerepeltek, nagyobb h. 
azonban először csak a kér. egyház
ban. Feltalálását Pál, nolai püspök
nek tulajdonítják (mh. 431.), — de 
minden biztos alap nélkül. A 7. szá
zadban Rómában s Francziaország- 
ban is használták, —̂ amoda állítólag 
Sabinianus pápa 604. vitte be. Nagy 
Károly erősen buzgólkodott közhasz
nálatba vétele érdekében. Keleten 
csak a 9. század vége felé jöttek 
használatba. Helyet a templomok 
mellett épített tornyokban adtak szá
mukra, melyeket aztán később egy
beépítettek a templomokkal. A ha
rangöntés mestersége 1500. kör. érte 
el virágzása tetőpontját. V. ö. Otte: 
Glockenkunde (1858); Böckeler: Bei- 
tráge zűr Glockenkunde (1882); 
Waltér Gyula: A harang (Magyar 
Sión 1885.) T.

Harangozó, aki a harangokat 
húzza. Néhol az egyházfi, vagy a sek
restyés teljesíti e kötelességet. Ré
gebben nem egy helyen a tanító vé
gezte ; sőt az is megtörtént hogy 
épen a lelkész dolga volt. T.

Harangszentelés (v. h.-ke
resztelés), a harangok egyházi felava
tása, mi a 8. században jött szokásba. 
Abban állott, hogy a harangot először 
megmosták, azután a püspök kívül is, 
belül is megkente szentelt olajjal. T.

KO



Hardenberg (voltaképen Ri- 
zaeus) Albert, szül. 1510. Harden- 
bergben. A „közös élet testvérei“ 
groningeni iskolájában neveltetve,
1527. körűi az aduardi kolostorba 
lépett s 1530.-tól Löwenben felsőbb 
tudományokat hallgatott. Itt nyerte 
meg* Lasko János a reformácziónak. 
Eretnekség miatt 1540. Eriisselben 
bepanaszoltatván, el kellett Löwent 
hagynia s miután egyidőre az aduar
di kolostorban menedéket talált, 1543. 
Wittenbergbe ment. Innen Melanch- 
thon ajánlatára 1544. a reformál 
cziót pártoló gr. Wied Hermán, köl
ni érsekhez jutott, ki kempeni lel- 
készszé nevezte ki. A kölni refor- 
máczió dugába dőlte után 1547. bré
mai apát lett, mely állásáról a szigorú 
lutheránusok, mint sacramentariust
1561. elűzték. Ettől 1565.-ig a ras- 
tedei kolostorban időzött. Mh. 1574. 
Emdenben, hol 1567.-től áldásos lel
kész! működést folytatott. V. ö. Spie
gel (1869.) róla szóló művét.

Hardouin (olv. arduen) János, 
tudós franczia jezsuita, szül. 1646. 
Quimperben (Bretagne), tizenhatéves 
korában a jezsuiták közé lépett s 
1683. a Nagy Lajos párisi collegiu- 
mának könyvtárnoka lett. Mh. 1729. 
szept. 3. Müveiben, melyek közül 
jelentékenyebbek: „Chronologia Ve- 
teris Testamenti ad vulgatam ver
sionéin exacta“ (1697.), „Commenta- 
rius in Nóvum Testamentum* (1741.), 
„ Collectio regia maxima conciliorumu 
(12 k. 1715., II. kiad. 23 k. 1728.— 
1732.)—itt-ott a leghallatlanabb állí
tások fordulnak elő, igy p. o. hogy 
az újszövetség eredetileg nem görög, 
hanem latin nyelvű volt, Krisztus és 
az apostolok latinul beszéltek, a tri
denti előtti zsinatok általában véve 
nem megtörtént dolgok, s úgy ezek 
okmányait, mint az egyli. atyák leg
több munkáját, sőt a latin és görög 
klassikusok valamennyi müvét kö

zépkori barátok hamisították. H. fel
sőbbjeinek e hallúeinatiók elleni nyi
latkozata után kénytelen volt visz- 
szavonni állításait, melyek müveinek 
úgy „Opera selecta“ (1709.), mint 
„Opera varia* (1733.) ez. gyűjtemé
nyeit az indexbe juttatták. Nagyon 
találó reá a Huet mondása, hogy „40 
évig fáradott tudományos reputatiója 
tönkretételén, a nélkül, hogy az tel
jesen sikerült volna.* V. ö. Híirter: 
Nomenclator literarius recentioris 
theologiae catholicae (II. k. II. ré
sze 1879.—81.)

Hari Péter (Bethleni), ref. ta
nár, szül. 1762. Nagyidán (Kolozsm.)
1770.-től Kolozsvárit tanult, hol az
után praeceptor is volt. Innen 1784. 
Máramarosszigetre választották ta
nárnak, 1787. pedig u. o. igazgató 
lett. A köv. évben külföldre ment s 
német és holland egyetemek.meglá
togatása után 1792. nyarán tért visz- 
sza tisztébe.A vezetése alá adott inté
zetet egészen újjászervezte, s a mel
lett, hogy szellemileg a virágzás ma
gas fokára emelte, még anyagilag is 
előmenetelt szerzettannak. Sok mun
kával járó állását 1818. odahagyva, 
számvevői hivatalt vállalt. Mh. 1828. 
jan. 1. Munkái: 1. Egy a teremtőhöz 
felemelkedett elmének szabad gon
dolkodásai. Bécs, 1789. 2. Erkölcsi 
és mezei három énekek. U. o. 1789. 
(II. kiad. Marosvásárhely, 1794.) 3. 
A szigeti h. vallástételt tartók főis
kolájának tanitásbeli systemája. Ko
lozsvár, 1802. Nehány kisebb verse is 
van kinyomtatva. V.ö. Szilágyi István: 
Bethleni H. P. emlékezete (1861.).

HarleSS Gottlob Kristóf Adolf, 
kiváló német képviselője a luth. or- 
thodoxiának, szül. 1806. nov. 21. 
Nürnbergben. 1823.-tól Erlangen- 
ben, 1826.-tól Halléban tanulta a 
theologiát és bölcsészetet; 1829-ben 
a bölcsészeti, a köv. évben pedig a 
tlieol. fakultás habilitálta Erlangen-



ben, ahol előbb gimn. tanár, majd 
1833. rk., 1836. rendes theol. tanár 
s egyszersmind egyetemi prédikátor 
lett. 1845. elfogadta a lipcsei egye
tem meghívását s 1847. egyúttal 
lelkész lett. Az által, hogy udvari fő- 
prédikátornak, cultus-minis zteri tit
kos tanácsosnak, valamint 1850. con- 
sistoriumi alelnöknek neveztetett ki, 
a lehető legnagyobb befolyás bir
tokába jutott Szászország egyházi 
ügyei felett. Ezt az állást 1852. nov. 
fölcserélte a müncheni prot. főcon- 
sistorium elnökségével. Itt aztán az 
egész bajor luth. egyházat szigorú 
felekezeti jelleggel ruházta fel s el
hárította a separatio veszedelmét, 
melyet Löhe és társai támasztottak.
1879. jan. 1. nyugalomba vonult s 
szept. 5. mii. „Sonntags\veihe“ (II. 
kiad. 4 k. 1859.—60.) ez. a. kiadott 
egyli. beszédein kívül még számos 
müve jelent meg. Nevezetesebbek : 
Theol. Encyklopadie und Methodo- 
logie vöm Standpunkte dér prot. 
Kirche (1837.) ; Die cliristliche Etliik 
(VII. kiad. 1875.); Kirche und Amt 
nach luth. Lehre (1853.); Das Ver- 
haltnis des Christenthums zu Kultur- 
und Lebensfragen dér Gegemvart 
(II. kiad. 1866.); Jákob Böhme und 
die Alcliimisten (II. kiad. 1882.); 
Staat und Kirche (1870.). V. ö. Rau- 
mer K. és Harless A .: Erinnerungs- 
blatt(1880.) és Stdhlin czikkét (Zeit- 
schrift für kirchliche Wissenschaft 
und kirchliches Leben 1880.) T.

Harminczéves habom (1618.
—48.), az újkor egyik legnevezete
sebb háborúja, mely abban a tekin
tetben bír kiváló fontossággal, hogy 
indító okai első sorban vallásos jel
legűek voltak. Csehországban tört ki, 
de nemsokára Német- és Magyaror
szág, illetőleg Erdély, továbbá Dánia, 
Franczia- és Svédország, sőt másod
sorban Spanyol-, Lengyel-, Angol
ország s Németalföld is belevonattak

e háborúba, melynek folyamán a val
lási szempontok lassanként háttérbe 
szorultak s a politikai érdekek lép
tek előtérbe. A cseh (1618.—20.), 
a pfalzi (1621.—4.), az alsó-szász és 
adán(1625—9.), asvéd(l 630.—32.), 
a svéd és franczia (1632—48.) had
járatok képezik az egyes korszako
kat a háború lefolyásában. A west- 
phaliái béke vetette végét, melynek 
legfontosabb határozata egyfelől a 
ref. és ev. vallás szabadsága, más
felől a földesúri jog fentartása volt. 
V. ö. az ide tartozó nagy irodalomból 
a Gusztáv Adolf életét tárgyalókon 
kívül Gindely: Gesch. des 30-jahri- 
gen Kriegs (4 k. 1869.—80.) Bethlen 
Gábor (1890.) és Gesch. dér Gegen- 
reformation in Böhmen(1893.); Droy- 
sen: Gesch. des 30-jahrigen Krieges 
(1888.); a Bethlen G. s I. Rákóczy 
Gy. diplomatiai összeköttetéseire vo
natkozó kiadványokat.

Harmonistika, az a meddő 
törekvés, mely a négy evangélium 
ellentéteit teljesen meg akarja szün
tetni. Tudományos modorban Ebrard 
és Wieseler foglalkozott vele. (L. 
Evangéliumok összhangja.) T.

Harmoniták, 1. Rapp. 
Harmonius, a gnostikus Bar- 

desanes (1. e.) fia.
Hamis Kolos, híres német ev. 

theologus, szül. 1778. máj. 25. Fahr- 
stedtben. A theologiát 1799.-től hall
gatta Kiéiben. Négyévi házitanítós
kodás után 1806. lundeni diakónus,
1816. pedig kiéli esperes lett. Az 
egyetemen rationalismusból schleier- 
macheri érzelemvallássá módosult 
hitbeli felfogása Lundenben lassan
ként orthodoxiává változott. A refor- 
máczió háromszázados jubileuma al
kalmával Luther thesiseinek mintá
jára kiadott szintén 95 thesise épen- 
ugy ellene volt intézve a rationalis- 
musnak, mint az uniónak, s uj ösz
tönt adott a restauratio theologiájá-



nak, mely ettőlfogva csakugyan eré
lyesebben működött. E müve számos 
megtámadtatásban részesült; mint
egy 2Ó0 könyv jelent meg mellette 
és ellene, őmaga is több válaszában 
védte amabban elfoglalt álláspontját.
1835. első lelkész és prépost, 1841. 
fő egyházi tanácsos lett s miután 
I 849. nyugalomba lépett, 1855. febr.
1. mii. Többnyire gyakorlati és építő 
irányú munkái vannak, amazok álta
lános nagy elismerést vívtak ki, ilye
nek : „ Winterpostille" és „Sommer- 
postille" (mindkettőnek VI. kiad.
1845.), továbbá „Neue Winterpos- 
tille" (1824.) és „Neue Sommerpos- 
tille" (1827.), valamint a halála után 
kiadott „Des Christen Glauben und 
Leben“ (1869.). Tudományos müvei 
közül a „Pastoraltbeologie“ (III. kiad. 
3 k. 1878., megjelent a „Bibliotbek 
theol. Klassiker" ez. gyűjtemény 5. 
és 6. köteteként is 1888.) érdemel
említést. V. ö. önéletrajzát („Bib- 
liothek theol. Klassiker" 7. k.,mely 
thesiseit is tartalmazza) s Baumgar- 
ten (1855.), Kaffan (1875.) és Liide- 
mann (1878.) róla szóló müveit.

Harnack Károly Gusztáv Adolf, 
jeles német ev. theologus, szül. 1851. 
máj. 7. Dorpatban, ahol 1869.—72. 
a theologiát is hallgatta. 1874. habili- 
táltatta magát Lipcsében, 1876. rk., 

. 1879. rendes theol. tanár lett Gies- 
senben, honnan 1886. Marburgba 
ment. Innen 1889. az egyházi főta
nács heves ellenzése daczára Ber
linbe tétetett, ahol jelenleg is mű
ködik, az egyháztörténeti tudomá
nyokat adva elő. 1890. tagja lett a 
berlini tud. akadémiának. Irodalmi 
téren rendkívül nagy és becses mun
kásságot fejt ki. Történelmi-bírálati 
alapon irt kitűnő müvei közül leg
fontosabbak : Martin Luther in sei- 
ner Bedeutung für die Geschiclite 
dér Wissenschaft und dér Bildung 
(II. kiad. 1886.), Lelirbuch dér Dog-

mengescbichte (3 k. II. kiad. 1888.—
1890.), Grundriss dér Dogmenge- 
schichte (2 k. 1889. 9 1 .),Gesch. dér
altchristlichen Literatur bis auf Euse- 
bios (I. k. 1893.), melynek mintegy 
mellékletéül 1882. óta Gebhardttal 
együtt a „Texte und Untersuchun- 
gen zűr Gescb. des altcbristlichen 
Literatur" ez. többkötetes forrás-ta
nulmány gyűjteményt adja ki. „Das 
apostolische Glaubensbekenntniss" 
(1892.) ez. müve egy egész irodal
mat vont maga után. Hasonlóan nagy 
feltűnést keltett „Bruchstiicke des 
Evangeliums und dér Apokalypse des 
Petrus" (1892.) ez. dolgozata, mely 
az ősker. irodalmat uj felfedezések
kel gazdagította. Kiadta Hatch-nek 
(1. e.) két müvét németül és Geb- 
hardt s Zahn társaságában „Patrum 
Apostolicorum opera" (3 k. 1876.—
1878. )cz.gyűjteményt. 1881 .óta részt 
vesz a Schürer „Theol. Literatur- 
zeitung“-jának szerkesztésében. — 
Atyja H. T h e o d o s i u s  (1817.-—
1889.) szintén, theol. tanár volt s szá
mos müve jelent meg.

Három czikkely feletti vita
(A) a chalcedoni (IV. egyetemes) zsi
nat azon három határozata követ
keztében tört ki, melyek a nestoria- 
nismussal vádolt Mopsuestiai Tódor, 
Cyrusi Theodoretus és Edessai Ibas 
püspököket igazhitüeknek nyilvání
tották. Justinianus császár 544. e 
három czikkelyről kárhoztatólag nyi
latkozott ; mikor pedig Vigilius pápa 
nagyon ingadozónak mutatkozott a 
vita folyamán s végre maga is el
itélte a három czikkelyt, egy kartlia- 
gói zsinat meg őt zárta ki az egyház 
közösségéből. A konstantinápolyi (V. 
egyetemes) zsinat 553. a Justinia- 
nus császár akaratához képest, hely
benhagyta a három czikkely elkár- 
hoztatását. V. ö. Punkes: Papst Vigi
lius und dér Dreikapitelstreit(1865.); 
Chamard: Les papes du Vl-e siécle
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et le seconde concile de Constanti- 
nople (Revue des questions histori- 
ques 1885.).

Három férfi a tüzes ke- 
menczében. Dán. III. előadása sze
rint Sadrakh (Sidrák), Mesakli (Mi
sák) és Abednego (előbb Azárja) nevű 
zsidók, kik állhatatosan vonakodtak 
a bálványok imádásától, Nebukad- 
nezár idejében Babylonba lmrczol- 
tatva, tüzes kemenczébe vettettek, 
de egy angyal oltalma alatt sértet
lenül maradtak. A septuagintában 
még két toldaléka is van ez elbeszé
lésnek : Azarja imája s a három férfi 
éneke a tüzes kemenczében.

Három király a Mát. II. ré
szében előforduló keleti bölcsek kö
zépkori neve. Királyokká a LXVIII. 
Zsolt. 32., Ézs. LX. 3. 6., Jel. XXI. 
24. alapján lettek; hármas számuk 
pedig Semre, Hámra és Jáfetre em
lékeztető. Bedánál Gáspár, Menyhért 
és Boldizsár a nevök. A monda sze
rint Kölnben vannak eltemetve. A 
vizkereszt nekik is .emlék-ünnepök.

Három király ünnepe, 1. Viz
kereszt.

Háromság, 1. Szentháromság. 
Háromszéki prot. egyház

megye, a reformáczió elején léte
zett, mint az összes háromszéki egy
házközségek egységes hivatalos tes
tületé. A ref. egyház 17. századbeli 
újraéledésekor oszlottak többfelé.

Háromszéki unit. egyház
kor, a hasonlónevü prot. egyházme
gyéből alakult át unitáriussá s igy a 
17. század elejéig nagyon népes volt. 
1622. azonban egyszerre 62 egyháza 
tért át a ref. hitre, s még a megma
radtak is kivétettek a saját főhatósá
guk alól, amennyiben ezentúl nem 
az unit., hanem a ref. püspök tartott 
bennök visitatiót. Ez állapot 1693.-ig 
tartott. Jelenleg 9 anyaegyháza van 
mintegy 6000 lélekkel s hatásköre 
Brassómegyére is kiterjed. Legneve-
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zetesebb egyháza a nagyvagyonu 
bölöni. Ez egyházmegye „ sepsi-mik- 
lósvárszéki" néven is gyakran for
dul elő.

Hai ‘sánvi Móricz István, a gá
lyákra hurczolt ref. lelkészek egyik 
legkiválóbbika, szül. 1630. Baranya- 
megyében. Tanult Debreczenben, az
után külföldre ment s 1656. az 
utrechti, 1657. febr. 10. a franekeri 
egyetemre iratkozott be s még 1663. 
is minta groningeni egyetem hallga
tója künn időzött. Hazatérte után 
rimaszombati lelkész lett. Innen 1674. 
febr. 18. a pozsonyi delegatum judi- 
cium maga elé idézte s ápr. 4. fej- 
és jószágvesztésre ítélte. Életének 
azután megkegyelmeztek, dé pozso
nyi és lipótvári ^fogsága, valamint 
gályarabsága súlyosabb szenvedése
ket okozott neki, mint okozhatott 
volna vértanúi halála. A nápolyi gá
lyákról a nagy- és hőslelkiiDe Ruyter 
tengernagy által kiszabadhatva, tár
saival együtt Svájczba ment, hol Zü
richben másfél évet töltött. Hosszas 
távolléte után 1677. utóján tért visz- 
sza hazájába a rimaszombati első 
lelkészi állásra. Nem sokkal ezután 
esperessé választatott s mint ilyen 
valószínűleg 1690. táján halt meg. 
Irodalmilag nem igen működött,mind
össze egy müve maradt, czime: Dis- 
putatio theologicá, qua disquiritur, 
quaenam sunt opera legis, quae fidei 
opponuntur. Groningen, 1663. Lehe
tett része a Kocsi Csergő Bálint (1. e.) 
„Narratió“-jában is. Arczképe fen- 
maradt. — Hasonlónevű fia, ki szin
tén lelkészi pályára készülve, kül
földről való hazatérte után losonczi 
pap lett, elhagyta vallását s Nagy
szombatban veres barát lett.

Hartmann Ede, a „tudattalan" 
(Unbewusste) bölcsésze, szül. 1842. 
febr. 23. Berlinben, ahol jelenleg is 
tartózkodik, miután 1865. katona- 
tiszti állásáról lemondott. Irodalmi



müvei nagy sorozatában legnagyobb 
elterjedtségnek örvend még mindig 
alapvető müve, a „Philosophie des 
Unbewussten* (1869.X. kiad.1890.). 
Itt csak két müve említendő, melyek 
közvetlenül a vallás és theologia te
rét érintik : „Die Selbstersetzung des 
Christenthums und die Religion dér 
Zukunft" (II. kiad. 1874.) és „Die 
Krisis des Christenthums im dér mo
dernen Theologie" (1880). A liberá
lis protestantismusnak azt veti sze
mére, hogy a felvilágosodás korsza
kának egyszerű theismusánál ma
radt, mig a jövő feladata szerinte a 
zsidó-keresztyén monotheismusnak 
az immanens monismussal, egyúttal 
azonban a Buddha vallás pessimis- 
musával való combinálásából áll. 
Theologus részről legalaposabb kri
tikát gyakorolt rendszere felett 
Schweizer: Nach Rechts und Links 
(1876.); Biedermann a Prot. Kirchen- 
zeitung 1882. évi folyamában és 
Pfleiderer: Religionsphilosophie auf 
geschichtlicher Grundlage (I. k.
1883.). f A.

Hasé Károly Ágost, német prot. 
theologus, szül. 1800. aug. 25. Stein- 
bachban. A theologiát 1818.-tól Lip
csében, 1821.-től Erlangenben hall
gatta s már 1823. Tübingában theo- 
logiai, 1829. Lipcsében bölcsészeti 
magántanár lett. A köv. évben a jé
nai egyetem hívta meg atheol. szakra 
r. tanárul. Miután 1883. hatvanéves 
előadói jubilaeumát megtartotta,nyu
galomba vonult, mint valóságos tit
kos tanácsos. Mh. 1890. jan. 3. Mü
vei közül említendők : Evangelisch- 
protestantische Dogmatik (VI. kiad.
1870.), Gnosis oder protestantisch- 
evangelische Glaubenslehre (2 k. II. 
kiad. 1869.—70.),Libri symbolici ecc- 
lesiae evangelicae (III. kiad. 1845.), 
Hutterus redivivus (XII. kiad. 1883., 
ez Röhrrel nagy vitába keverte), Das 
Leben Jesu (V. kiad. 1865.), Kir-

chengeschichte (XI. kiad. 1886., ma
gyarra átdolgozta Farkas József 2 k.
1865.—7.), Handbuch dér protestan- 
tischen Polemik gégén die römisch- 
katli. Kirche (V. kiad. 1891., ma
gyarra ford. Hegedűs János 2 k.
1874.—5.), Des Kulturkampfs Ende 
(III. kiad. 1879.), Kirchengeschichte 
auf dér Grundlage akademischer 
Vorlesungen (4 k. 1888.—93.). Ösz- 
szes müveinek gyűjteményét 1890. 
kezjlték kiadni. V. ö. Szlávik M. : H.
K. Á. emlékezete (Prot. Szemle 1890.) 

Hasmoneusok, előkelő papi
család, amely mintegy száz évig irá
nyozta a zsidó nép eseményeit. Ne
vét Asamoneustól, azon Matathiás 
pap ősatyjától nyerte, aki öt fiával 
(János, Simon, Judás, Eleázár s Jó- 
nathán) K. e. 167. harczot kezdett 
az ősi vallásnak s azzal Izráel nem
zetiségének fentartása érdekében 
(L. Makkabéusok). Miután Judás, Jó- 
nathán és Simon (utóbbiak már fő
papi czímmel és tekintélylyel) egy
másután a hadakozó pártok élén ál
lottak, Simon meggyilkoltatása után 
az ő fia János (Hirkánus J.) vette át 
a kormányzást. Ez a békében és há
borúban egyiránt nagy férfi körül
belül ugyanazon határokig terjesz
tette országát,amelyek egykor a múlt 
legboldogabb idejében körítették, 
lerombolta a Garizimon levő samaritá- 
nus templomot, elfoglalta Sikkemet, 
legyőzte az iduméusokat, sőt beol
vasztotta őket a zsidóságba, ünnepe
ket rendelt s előmozdította a kereske-

sebb, a 106—105. uralkodó Aristobu- 
lus (melléknevén „Philhellen“) kirá
lyi czimet vett fel; az ifjabb, Alexander 
Jannéus huszonhétéves uralkodását 
háborúkkal töltötte, melyeket ki- és 
befelé változó szerencsével folyta
tott. Ennek 79.-től uralkodó özvegye 
Alexandra, ugyanazon farizeusoknál 
keresett magának menedéket, akik-



nek különösen ellene fordult volt 
Alexander dühe. Azt a testvéri vi
szályt, mely Alexandrának 70. be
következett halála után Hirkánus 
(mii. K. e. 31.) és Aristobulus (mii.
K. e. ,49.) között kitört, Pompejus 
római vezér, ki Jeruzsálemet 63. os
trommal elfoglalta, Hirkánusnak vagy 
helyesebben a gyönge Hirkánuson 
egészen uralkodó Antipáternek javá
ra fejezte be, akivel aztán a Heró- 
desek családja jutott a kormányra. 
V. ö. Scliürer: Gesch. des jiidischen 
Volkes im Zeitalter Jesu Christi (I.
k. 1889). Rácz

Hassun bibornok, az egyesült 
örmények konstantinápolyi patri- 
archája (L. Örmény egyház.).

Hassunisták, a Hassun pat- 
riarchától függő örmény keresz
tyének.

Hatala Péter, theol. doktor, 
előbb kath., majd unit. hittudós, szül. 
1832. febr. 17. Tótmegyeren. Tanult 
Szombathelyen és Pesten, majd mi
után résztvett a szabadságharczban 
s ezért fogságot is szenvedett, pap
növendék lett, s mint ilyen a pesti 
egyetem hallgatója volt. 1855. föl
szenteltetvén, egy pár évig káplán- 
kodott. 1856. theol. doktori cziinet 
nyert s a kov. évben hittérítőnek 
ment Palesztinába, honnan 1860. 
tért vissza. 1861.—6.mint esztergomi 
papnöveldéi tanár működött, 1866. 
óta pedig a sémi nyelvek tanára a 
pesti egyetemen. A vatikáni zsinat 
idején sokat tartózkodott Rómában, 
s bizonyára ekkor fogamzott meg 
benne a szándék, melyet csak 1874. 
vitt teljesedésbe, amikor ugyanis az 
unit. vallásra tért. Számos kisebb- 
nagyobb theol. és philologiai müve 
közül nevezetesebbek: Az ó- és új
szövetségi 'szentifás (Riedl Szendé
vel, a vulgata után). Pest, 1869. A 
morál viszonya a valláshoz. U. o.
1874. Az én hitvallásom. U. o. 1875.

Mohammed élete és tana. U. o. 1878. 
Vándorlás Palesztinában (Kér. Mag
vető 1881 .)Afelekezetnélkiiliség és a 
felekezeti kényszer. Budapest, 1894. 
Irt jeles arab nyelvtant olvasókönyv
vel és szótárral.

Híltch (olv. becs) Edvin, angol 
theologus, szül. 1835. szept. 4. 
Derbyben. Oxfordban tanult, majd 
1859.—66. különféle tanügyi hiva
talokban működött Kanadában. 1867. 
aligazgató, 1884. az egyháztörténet 
tanára lett Oxfordban, hol 1889. 
nov. 10. mh. Munkái közül említen
dők ; The organisation of the early 
christian churches (III. kiad. 1888.; 
németre ford. Harnack), An intro- 
ductory lecture őri the study of eccle- 
siastical history (1885.), The growtli 
of cliurch institutions (1887.; német
re ford. Harnack), The iníiuence of 
greek ideas and usages upon the 
christian cliurch (1890.; németre 
Preuschen ford.)

Hat szabad királyi városi
ev. esperessé^, a tiszai kerületben, 
1734. keletkezett s egy 1877. uj 
életre ébredt kis gyülekezeten kivűl 
Bártfa, Eperjes, Kassa, Kisszeben
2—2 s Lőcse és Késmárk 1—1 
egyházát foglalja magában. Az igy 
összesen 11 -re menő anya- s a hoz- 
zájok tartozó leány- és fiókegyhá
zakban mintegy 12000 léleknek 11 
lelkésze van. V. ö. Linberger István : 
A VI szabad kir. városi ág. hitv. ev. es- 
peresség vázlatos történelme(l 882.).

Hatvani István, orvosdoktor, 
ref. tanár, szül. 1718. nov. 21. Rima
szombatban, ahol tanulását is kezdte. 
1733.-tól Losonczon, 1736. febr.-tól 
Kecskeméten folytatta tanulmányait. 
Körülbelül egy év múlva Komárom
ba ment segédtanárnak. 1738. tava
szán Debreczenben kezdett újra ta
nulni, de csakhamar visszameut Lo- 
sonczra, honnan három évvel később 
ismét Debreczenbe jutott, Itt 1744.
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főisk. köztanitó lett, majd külföldre 
ment s 1 746. máj. 13. a bázeli egye
temre iratkozott be, melyen 1748. 
ápr. 6. orvosi oklevelet szerzett. Mi
után még Németalföldet is megláto
gatta, 1749. elején Debreczenben a 
mathematika és philosophia tanári 
állását foglalta el. Orvosi működése, 
természettudományi búvárkodása s 
irodalmi munkássága csakhamar hír
nevet szereztek neki, még külföldön 
is. E hirnév azonban honfitársainál 
bizonyos babonás nymbus-szal páro
sult, innen veszi eredetét a reá al
kalmazott „Magyar Faust“ elneve
zés. A bázeli biblia kiadatására buz- 
ditásaival ő is befolyt. Az 1781. val
lási és isk. ügyek megbeszélésére 
összehívott országos tanácskozmány- 
ban a tiszántúli egyházkerületnek 
egyik képviselője volt. A Sinai-indi- 
totta küzdelemben ennek oldalán buz
gón harczolt, mig 1786. febr. hivata
láról lemondott s még azon évi nov.
16. mh. írói működése a természet- 
tudomány s a theologia és philoso
phia terén igen jelentékeny volt. 
Tlieol. és philosophiai dolgozatai 
egyes külföldi folyóiratokban s a köv. 
önállóan kiadott kötetekben jelentek 
meg: 1. Animadversiones theologico- 
criticae. Bázel, 1747. 2. Oratio de 
philosophiae utilitate in theologia. 
U. o. 1757. 3. Introductio ad principia 
philosophiae. Debreczen, 1757. 4. A 
fiúi és leányi iskolákban tanuló gyer
mekek számára Íratott rövid könvör-

•

gések. (U. o.), (1 758.). 5. Az úri szent 
vacsorára megtanító könyvecske. Bá
zel, 1760. 6. Modesta disquisitio: 
num in philosophia, eadem doctrinae 
capita tractari et sic eadem philoso
phia, quoadomnes ejus partes insclio- 
lis, gymnasiis et academiis rom.- 
catholicis, augustanis ac reformatis 
salva religione doceri possit ? Bécs,
1785. — Tanári székfoglaló érteke
zése a „mennyiségtan hasznáról a

hittudományban “ szólt. V. ö.Heinrich 
Gusztáv: Dér ungarische Faust (Un- 
garische Revne 1886.); Imre Lajos; A 
magyar Faust(Erdélyi Múzeum 1893.)

HailgQ János Nielsen, egy nor
vég vallási szekta alapítója, szül.
1771. ápr. 3. Istentől elhívott s meg- 
világositott prófétának tartotta ma
gát s miután 1795. szakított a ratio- 
nalismussal és 1796. belsejében egy 
hang az isteni ige terjesztésére hívta 
fel, 1 797.-től fáradhatatlanul hirdette 
a biinbánatot. Csaknem egész Nor
végiát, sőt Dánia egy részét is be
járta ; mindenütt sok követőre talált, 
akik aztán conventiculumokat alkot
tak. E miatt sokszor összeütközött az 
egyli. kormányzattal, mi nem egy
szer fogságba, egy ízben szinte tíz
évibe juttatta. Mh. 1824. márcz. 29. 
Nagy elterjedést nyert számos műve 
a szokásos pietistikus eszmekörben 
mozog. Szektája (haugianusok vagy 
„olvasók“), mely az egyháztól külső
leg nem szakadt el, nagyon elterjedt 
a norvég és dán nép alsóbb rétegei
ben s még ma is vannak követői déli 
Norvégiában. V. ö. Bang (II. kiad.
1875. ) és Belsheim (1881.) Haugeról 
irt műveit.

Hausrath Adolf, német prot. 
theologus, szül. 1837. jan. 13. Karls- 
ruhéban. Miután Göttingában, Berlin
ben, Jenában és Heidelbergben tlieo- 
logiát hallgatott, 1861. az utóbbi he
lyen magántanári képesitvényt nyert.
1864.-től a karlsruhei egyh. főtanács 
tagja volt, mig 1867. rk., 1872. 
rendes tlieol. tanár lett Heidelbergben. 
Művei közül legkiválóbbak: „Neu- 
testamentliche Zeitgeschichtew (4 k. 
II—III. kiad. 1873.;—9.), melynek 
a „Dér Apostel Paulus“ (II. kiad.
1872.) egy részletét képezi; „Strauss 
und die Theologie seinerZeit“ (2 k.
1876. —8.); „Arnold von Bresciatt 
(1891.). T a y 1 o r G y ö r g y álnév 
alatt több jeles regényt irt, melyek
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mindannyian számos kiadásban fo
rognak köz kézen.

Haymo, halberstadti püspök, 
Rabanus Maurüsnak tanulótársa volt, 
később hersfeldi szerzetes, 840. pe
dig halberstadti püspök lett. Mh. 853. 
márcz. 27. A bibliának számos köny
véhez készített compilált magyará
zatokat; „De christianarumrerum me
móriau ez. a. Rufinus egyháztört. mü
vét pedig kivonatolta. Müveit Migne 
(Patrologiae latinae CXVI—CXVIII.
k.) adta ki teljesen. Életrajzát egy
10. századbeli barát, Rochus irta 
meg.

Házasság, egy férfinak és egy 
nőnek teljes testi és lelki közösség 
czéljából való összeköttetése. Az ős iz
raelitáknál a rokontörzsű népekre em
lékeztető alakban nyilvánult, ameny- 
nyiben a menyasszonyt az atyjától 

' vagy legidősebb fivérétől megvették, 
vagy szolgálattal érdemelték ki. A 
törvényköuy v mindamellett arra ipar
kodott, hogy a házasság intézményét 
az egészséges népélet tiszteletre
méltó alapjául tüntesse fel s erőszak 
és sérelem ellenében megvédje. A 
férjnek szabadságában állott több fe
leséget tartani s utódait ágyasok által 
is szaporítni. De ezzel a joggal való 
visszaélés ismételten meg volt tiltva 
s a teremtés mondája és a példabe
szédek egyiránt a monogámiát jelöl
ték meg az egyetlen erkölcsös vi
szony gyanánt. A polgárosodással 
együtt a többnejűség mindinkább el
tünedezett s az újszövetség alapvető 
helyei az egynejüséget már egyene
sen úgy említik, mint magától érten
dőt. Sajátságos szokás volt a zsidók
nál a sógorházasság (1. e.). A feltét
len monogámián alapuló zsidó házas
élet tisztasága és méltósága, a zsidó 
közfelfogásnak és törvénynek a há
zasságtörés dolgában való szigora az 
őskeresztyénségbe is átment, sőt a há
zasság fensége még gyarapodott fel-

bonthatlanságának kimondása (Máté 
V. 32., XIX. 9., Márk X. 11.— 12., 
Luk. XVI. 18.) és ama neki tulajdo
nított sajátsága folytán, mely szerint 
Krisztusnak az egyházhoz való viszo
nyát jelzi (II. Kor. XI. 2., Eph. V. 
22.—33.). Ezért tiltotta el a biblia a 
zsidók és pogányok. valamint a ke
resztyének és nemkeresztyének közti 
házasságot. Az Eph. V. 32. téves 
értelmezése következtében Ágostono
már mint szentségről beszél a házas
ságról, a nélkül azonban, hogy a ke- 
resztséggel és úrvacsorájával egyen
értékűnek tartaná; hasonlóan vé
lekedett I. Leó és Sevillai Izidor 
is. A házasság szentségül tartása 
a 12. században St.-Viktori Hugó és 
Lombard Péter nyomán lett általá
nossá, de lényegét nem annyira 
a papi esketésbe, mint inkább a 
jegyesek kölcsönös akaratnyilvání
tásába vagy épen a nemi közösség 
tényleges végrehajtásába helyezték. 
A házasság szentségi jellegét hi
vatalosan előbb a florenczi (1439.), 
majd a tridenti zsinat (24. ülés) ál
lapította meg. Feltűnő ellentétben 
áll ezzel acoelibatus (1. e.). Afunctio, 
mely a lelkészek kezébe jutott, a 
papi eszme továbbfejlődésének folya
mán a pap teljhatalmának egy rész
letévé változott s ennek megfelelőleg 
az áldás régi kérő alakja („Deus con- 
jungat vos“) a 14. századtól fogva 
összekötő formulává („Ego eonjungo 
vos“) fejlődött. A házasságjog s há
zassági bíráskodás igy aztán teljesen 
az egyház hatáskörébe ment át. Lu
ther már „az egyház babyloni fogsá
gáról* szóló müvében megtagadta a 
házasságnak szentségi jellegét, an
nak világi vonatkozásaira való uta
lással. Másrészről azonban azt is hang
súlyozta, amiben vele a prot. con- 
fessiók szintén egyetértenek, hogy a 
házasságot Isten rendelte s annak 
törvényei felől a szentirási nyilatko-
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zatok tájékoztatnak. De amennyiben 
a házasság „világi dolog", a refor- 
máczió óta a világi hatalomnak és 
törvényhozásnak van alárendelve. V. 
ö. Elve: Die Éhe in dogmatischer, 
moralischer und sozialer Bezielning 
(1870.); Roskoványi Ágoston : Matri- 
monium in eccl. catli. potestati ec- 
clesiasticae subjectum (2 k. 1870.) és 
Supplementa ad collectiones monu- 
mentorum et litteraturae : de matri- 
monio in ecel. cath. protestati eccle- 
siasticae suhjecto ; matrimoniis mix- 
t is ; coelibatu et breviario etc. (4
k. 1887—8.); Strampjf: Luther iiber 
die Éhe (1857.); Kováts Gyula: 
A házasságkötés Magyarországon 
(1883.); br. Roszner Ervin : Régi ma
gyar házassági jog (1887.), s a közte 
és Kováts Gy. közt e felett kifejlett 
polémiát; Pokoly József: A magyar 
prot. házassági jog rövid története
1786.-ig (Prot.Szemle 1894.);továbbá 
a Házassági biráskodás és Házassági 
elválás alatti irodalmat.

Házasság (Kettős), 1. Kettős 
házasság.

Házasság (Morganatikus), 1. 
Morganatikus házasság.

Házasság (Polgári), 1. Polgári
házasság.

Házasság (Vegyes), 1. Vegyes 
házasság.

Házassági akadályok, olyan
körülmények, m elyek vagy csak gátol- 
ják a házasság megkötését, vagy pe
dig okul szolgálnak annak meg is 
semmisitésére. Szent Bernát óta ez 
alapon tiltókra (impedimenta impedi- 
entia) és bontókra (impedimenta diri- 
mentia) szokás felosztani a házassági 
akadályokat; amazok tiltják, de az 
ellenökre is megkötött házasságot 
nem teszik érvénytelenekké, mig az 
utóbbiak megszüntetik a házasság ér
vényét. Megkülönböztetik továbbá a 
közönséges és egyéni, a nyilvános 
és titkos, a feltétlen és viszonylagos

akadályokat. A kath. egyházjog sze
rint t i l t o k  a következők : 1. a val
láskülönbség (imp. mixtae religionis)’;
2. az egyszerű fogadalom (votum 
simplex); 3. a mással való élj egyezte
tés (sponsalia); 4. a szentes vagyis
u. n. tilalmas idő ; 5. az egyli. felsőség 
tilalma (interdictum seu vetitum ecc- 
lesiae); 6. a szülői beleegyezés hiá
nya (defectus consensus parentum). 
B o n t ó k  pedig ezek : a) egyéniek :
7. a házasságralépés iránti nyilatko
zat pillanatában való öntudat hiánya 
(amentia), p. o. lelki betegség, részeg
ség stb.; 8. a kényszer és megfélem
lítés (vis et metus); 9. a személyben, 
vagy állapotában s lényegbeli tulaj
donságaiban való tévedés (error se. 
personae, conditionis, qualitatis); 10. 
a házasságra lépés alkalmával nyíl
tan kifejezett feltétel be nem teljese
dése (imp. deficientis conditionis ap- 
positae); 11. a házasságot megelőző
leg is létezett gyógyíthatatlan nemi 
tehetetlenség (impotentia); b) közön
ségesek : 12. a házassághoz alkal
mas szükséges kornak, vagyis fiúnál 
a 14., leánynál a 12. életévnek hiá
nya (imp. aetatis seu impubertatis); 
13. a nőrablás (raptus); 14. a minő
sített házasságtörés (1. e.), azaz amely 
vagy az ártatlan házastárs halála 
utáni házasság Ígéretével, vagy a 
két házasságtörő akármelyiké részé
ről az ártatlan fél élete elleni sike
res merénylettel van összekötve ; 15. 
uj házasság kötésekor egy előbbi há
zasság érvényének fennállása (imp. 
ligaminis); 16. valamely rendbe lé
péskor tett szüzességi fogadalom (imp. 
professionis religiosae); 17. a sub- 
diakonusinál magasabb egyházi rend 
(imp. ordinis); 18. az egyik félnek 
megkereszteletlen volta (disparitas 
cultus) ; 19. vérrokonság (consan- 
guinitás); 20. sógorság (affinitás) ; 
21. örökbefogadás által előállott ro
konság (imp. cognationis legális);
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22. lelki rokonság (cognatio spirituá
lis) ; a házasságkötés törvényes 
módjának hiánya (imp. clandesti- 
nitatis).

A 16. századbeli protestantis- 
mus ezek közül elvetette a 2., 5.,
10., 16., 17. és 22. számuakat. A 
vegyes házasságot ő is elitélte s ezért 
bizonyítvány t követelt a jegyespártól, 
hogy semmi hitbeli különbség nincs 
köztök. A szülei beleegyezésre pedig 
még több súlyt fektetett, annyira, 
hogy a schmalkaldi czikkek ennek 
hiányát egyenesen bontó akadálynak 
jelentették ki. Az eljegyzést, ha szü
lei beleegyezéssel történt, hasonló
képen még szigorúbban vették. A 
minősített házasságtörés bontó aka
dályának Luther és Melanchthon 
ellene nyilatkozott, de a 17. század
tól fogva ismét a kanonikus állás
pont van érvényben. A vérrokonság 
akadályát a negyedikről a második 
izre szállították le, mig a házasság- 
kötés törvényes módja hiányát csak 
a kihirdetés és esketés mozzanataira 
korlátozva tartották akadálynak.

A magyar házasságjog felekeze- 
tenként csaknem egészen megfelelt 
e tekintetben az általános érvényű
nek. Az 1894. évi XXXI. t.-cz. az 
állam kezébe vevén át a házassági 
ügyek intézését, miként már előbb 
a legtöbb müveit államban, most ná
lunk is csak történeti érdekűvé lett 
az ezekre vonatkozó valamennyi egy
házi intézkedés. V. ö. Weber : Die ka- 
nonischen Ehehindernisse (III. kiad. 
1883.); Freisen : Gesch. des kano- 
nischen Eherechts (1888.).

Házassági bíráskodás, a per
beli egyházi törvénykezésnek a leg
újabb időkig dívott alkatrésze, mely 
Magyarországon csak 1 895. okt. 1. 
ment át teljesen az állam kezébe. Ad
dig a kath. egyház állandóan szent
székei által végeztette,mig a prot.egy- 
házban ez is tört. fejlődésen ment

keresztül. A szűkebb-magyarországi 
protestánsok kivétel nélkül gyako
rolták 1731.-ig a házassági bírásko
dást. Ekkor a Carolina resolutio a 
kath. klérusnak adta át a protestán
sok házassági pereiben való Ítélke
zés jogát is, ám azon illusorius kikö
téssel, hogy rájok nézve a prot. el
veket tartoznak szem előtt tartani. A 
tiszántúli ref. egyházkerület 1 768.-ig 
mindamellett birtokában maradt e 
jognak, melytől ez évben aztán vég
leg megfosztatott. Az erdélyi protes
tánsok házassági bíráskodása mind
össze a II. József házassági reform
jától (1786.) 1791.-ig szünetelt, ami
kor is visszanyerték s azóta folyton 
birtokában voltak, sőt az unitáriu
soké nehány évvel ezelőtt az egész 
Magyarországra ki lett terjesztve, 
ellentétben a királyhágóninnenitöbbi 
protestánsokéval, kik 1791. óta a vi
lági törvényszékek hatósága alá tar
toztak e tekintetben. Az erdélyi pro
testánsok két fórumon Ítéltek meg 
minden házassági pert, és pedig az e 
czélra alkotott egyházmegyei és egy
házkerületi törvényszékeken, me
lyeknek az unit. egyház al-papiszék, 
illetve fő-papiszék nevet adott. V. ö. 
a Házasság és Házassági elválás a. 
irodalmon kiviil Bőd Péter : Synopsis 
juris connubialis (1763; magyarra 
ford. Benkő László „Házassági tör
vényraj z“ ez. a. 1836.).

Házassági elválás, az ős egy
házban Máté V, 32. és XIX. 6.—9. 
alapján nem volt megengedve, noha 
már a keresztyénség első századai
ban is akadtak, kik a római jog ha
tása alatt a házasság felbontható
sága mellett nyilatkoztak. Gratianus 
decretumának ama tételét, mely a 
házasságot a sírig tartónak jelenti ki, 
a tridenti zsinat is megerősítette. 
Xem is engedi''meg a kath. egyház, 
csupán az ágytól és asztaltól való el
különítést (separatio quoad torum et
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mensam), ezt se mindig élethosszig 
(s. perpetua), hanem igen gyakran 
csak rövid időre (s. temporaria). A 
prot. egyház megengedte az elválást 
s meg az ártatlan fél újra való háza- 
sodását is, mit még a hibás félnek 
is lehetővé tett dispensatio mellett. 
A reformáczió-korabeli protestantis- 
mus a házasságtörést és a hütelen 
elhagyást fogadta el válási okokul, 
de később a hosszabb idei fegyház
büntetéssel sújtott bűnök eseteiben, 
valamint a házastársi kötelesség tel
jesítésétől való vonakodás okából is 
felbontotta a házasságot. Az észjog 
befolyása alatt a 18. században bib
liai alapon végképen nem álló oko
kat is elfogadtak, így p. o. az elme-, 
kórt, az engesztelhetetlen gyűlöletet 
és a kölcsönös beleegyezést. Ahol az 
állam a maga hatáskörébe vonta a 
házasságjogot, az elválhatás állás
pontját fogadta el s kisebb-nagyobb 
szigorúsággal többnyire az elősorolt 
okok alapján állapította meg annak 
eseteit. V. ö. Scheurl: Luther iiber 
die Ehescheidung (1873.); Szilágyi 
Tarpai András : Libellus repudii et 
divortii (1607.); DrégelypcilánJd ÜÁt 
nos : Praxis repudii et divortii (1682. 
és 1692.); Szilágyi Márton: Triga 
divortialis (1690.) ; Sztehlo Kornél: 
A házassági elválás joga Magyaror-

ben (1890.); valamint a Házasság és 
a Házassági bíráskodás a. irodalmat.

Házassági mentvény, 1. Dis
pensatio.

Házasságkötés (A) előtti leg
lényegesebb mozzanat egyházjogilag 
az eljegyzés és ajegyeseknek a vallási 
ismeretekből való megvizsgálása; 
már a házasságkötésnek lényeges 
kelléke viszont a kihirdetés (1. e.), a 
házasságra lépés szándéka felőli ha
tározott nyilatkozat és az esketés (1. 
e.), mely a prot. egyházban mindig 
több mint egyszerű ténye a házas

ságkötésnek. A jegyespár megvizs
gálásával már a legtöbb helyen fel
hagytak s a polgári házasság (1. e.) 
törvénybe hozatala folytán az egy
ház hatáskörében voltaképen csak 
az esketés maradt meg.

Házasságtörés. A mózesi tör
vény nemcsak a tényleges h.-t tiltja 
(II. Móz. XX. 14; III. Móz. XVIII.
20., XX. 10 ; V. Móz. V. 17.), hanem 
a más felesége utáni vágyat is (II. 
Móz. XX. 17 ; V. Móz. V. 18.), amit 
amazzal Mát. V. 28. világosan egyen
lőnek minősít. E helyek szerint há
zasságtörő az a házas vagy nőtlen 
férfi, aki másnak feleségét elcsábítja, 
illetőleg arra vágyik. A férfi csak 
idegen házasságot törhet meg, csak 
a nő a magáét. A nőnél a fajtalan
ság (porueia) és a h. (moicheia) bib
liai kifejezések összeesnek, a férfinál 
nem. Krisztus ama gondolatbeli bű
nön kívül a házasság felbonthatat- 
lanságának alapelvéből kiindulva,
li.-nek nyilvánítja az elvált férfinak 
vagy nőnek uj házasságát, illetőleg 
az olyannal való házasságkötést is 
(Mát. V. 32., XIX. 9.; Luk. XVI. 18; 
Márk X. 11— 12.). A római jog sem 
úgy bünteti a házasságtörést, ha a 
nő, mintha a férfi követi el. A ká- 
nonjog viszont már szentségnek mi
nősítvén a házasságot, a házasság
törő nőt vagy férfit egyenlően Ítéli 
meg s ennek folytán a modern jog 
is beszél egyszerű házasságtörésről 
(adulterium simplex), hol a bűnös 
személyek közül az egyik (akár a 
férfi, akár a nő) házasságban él, és 
kettős házasságtörésről (ad. duplex), 
ha mindkettő házas. — A mózesi jog 
(III. Móz. XX. 10 ; V. Móz. XXII. 22.) 
a házasságtörőre megkövezést szab 
büntetésül, halálra Ítélik még újabb 
törvények is. Az ennél szelidebb eljá
rásmód a Ján. VIII. 3— 11. előadott 
esetre támaszkodhatik, mely ismét 
(VIII. 7.) a Máté V. 28. megítélésével



függ össze. Zsid. XIII. 14. a li.-t az 
isten ítéletére utalja, az I. Kor. VI. 9. 
is azon dolgok közé sorozza, me
lyek isten országából kirekesztenek, 
miért is a ref. egyházjog a czégéres 
házasságtörőt eltiltja az úrvacsorá
jától. A h. bibliai fogalma az által 
nyert különös vallási színezetet, hogy 
a Hózseás utáni próféták előszeretet
tel nevezik a zsidó népnek Istentől, 
az ő frigytársától eltávozását li.-nek 
(ily értelemben szól még Mát. XII. 
39 ; XVI. 4 ; Jak. IV. 4. is „házasság
törő nemzetségiről.). Az ó egyház 
a férfi és nő házasságtörését, egy- 
iránt súlyos, gyakran élethosszig 
tartó büntetéssel sújtotta, amelynek 
tartama alatt a házasságtörők még 
az ártatlan házastárs halála után 
sem léphettek házasságra, se egy
mással, se egy harmadik személy- 
lyel. A h. azonban nem képezett há
zasságbontó akadályt. Máskép Ítélték 
meg a középkori joggyiijtemények 
az u. n. minősített h.-t (L. Házassági 
akadályok), amely házasságbontó lia- 
tálylyal ruháztatott fel. Luther és 
Melanchthon a h.-ben nem láttak há
zassági akadályt. A későbbi prot. 
egyházjog azonban a minősített h.-t 
ismét házasságbontó akadálynak is
merte el. Rácz

Házi istentisztelet, a család 
magán ájtatoskodása, mely az imád
kozás együttességének legősibb alak
ja volt, részint a bensőbb vallásos 
életnek egyik jelensége, részint a 
szokásos templomi istentiszteletnek 
mintegy függeléke. A nyilvános is
tentisztelet utánzása csak annyiban 
lehet, amennyiben ott, ahol nincs 
alkalom amazt gyakorolni, ez pótol
ja. Ide tartozik a háznál végzett es- 
ketés, keresztelés s urvacsorázás is. 
A kath. egyh. a két elsőt, t. i. az es- 
ketést s keresztelést nem helyesli, 
a ref. egyház a házi, de kivált a ma
gános urvacsorázást se helyesli, mint

amely hátrányára van az úrvacsorája 
közös jellegének. T.

Héber nevet a izraeliták való
színűleg eredetileg a kanaáni népek
től kaptak, azon okból, mert a Jor
dánon át vándoroltak be s ezért az ők

t

eszményi ősatyjokat, Abrahámot az
I. Móz. XIV. 13. a „héber“-nek, azaz

n

a túlról jöttnek nevezi.Ok szívesebben 
használták az „izraelita* s később a 
„zsidó* nevet; de mivel nyelvöket, 
melynek igazi élete különben a szám
kivetés után nemsokára megszűnt, 
még most is hébernek hívják, a h. 
név már az újszövetségi korban is 
a népet jelzi és vagy a zsidókat jelöli 
a pogányokkal ellentétben (II. Kor. 
XI. 22. Phil. III. 5.), vagy külön a 
palesztinai zsidókat (Csel. VI. 1.) a 
hellenistákkal szemben. V. ö. Kittel: 
Gesch.der Hebriier (I.k. 1888.). Rácz

Héberekhez irt levél, 1. Zsi
dókhoz irt levél.

Héber evangélium, a synop-
tikusok nyomán aram nyelven irt 
evangélium. Syriai zsidókeresztyé
nek használták s egyes töredékei 
Origenesnél, Jeromosnál s más egy
házi atyáknál maradtak fenn. Mióta 
a prot. theologia ezen elveszett mű
ről ismét tudomást szerzett, vitás 
kérdéssé le tt: vájjon az a mi szinop
tikusainknál korábbi lépcsőzete-e az 
evangéliumkészítésnek, vagy pedig 
a Mátéé alapján készített átdolgozása 
a synoptikus anyagnak? V. ö. Hil- 
genfeld: Nóvum testamentum extra 
canonem receptum (IV. k. II. kiad.
1884.); Handmann; Das Hebráer- 
Evangelium (1888.); Nichplson: The 
Gospel according to the Hebrews 
(1879.). Rácz

Héber régiségtan, 1. Régi
ségtan.

Héber vall ás, 1. Zsidóság.
Hebler Mátyás, ev.püspök, szül. 

Korponán (Zólyomul.). 154G-tól Wit- 
tenbergben tanult, hol a szabad mű-



vészeteknek s a bölcsészetiek magis- 
terévé lett. Hazatérve, előbb lőcsei 
lelkész, majd 1551-től a nagyszebeni 
iskola segédtanára volt. Ez állását, 
miután 1553. okt. 4. Wittenbergi 
ben felavattatta magát, 1554. a dia- 
konusival váltotta fel. Wiener Pál 
püspök halála után első pappá 
lépett elő s midőn 1556. jun. 25. 
a szász és magyar lutheránusok 
különváltak, amazok püspökké vá
lasztották. Püspökségének ideje a 
forrongás korszaka volt. Nemsokára 
a reformátusokkal, azután meg az 
unitáriusokkal is nagy harczokat kel
lett vívnia. Az 1561.évi medgyesi zsi
natnak az úrvacsorájáról szóló hit
vallását, melylyel Melius egy külön 
könyvben foglalkozott, ő szerkesz
tette. A gyulafehérvári második hit
vitán, mint a birák egyike szerepelt. 
Mh. 1571. szept. 18. Nagyszebenben. 
Egy munkája maradt fenn, az is 
csak kéziratban. Czime: Elleboron 
ad repurganda Phanaticorum quo- 
rundam spirituum capita. Kálmán- 
csehi ellen irta s először 1556., 
azután meg 1560. jelent meg.

HebraisillUS, a régi héber val
lástudomány ellentétben a judais- 
mussal vagyis a zsidók későbbi val
lásrendszerével ; továbbá mindaz, 
ami stylistikai vagy syntaktikai vo
natkozásban a héber nyelvből a hel
lenisták irmodorába, különösen az 
újszövetségébe átjött. V. ö. Sebes
tyén István: Hebraizáló etymologus 
(1835.) ; Guillemard: Hebraisms in 
the greek Testament (1879.); Scliil- 
ling: Commentarius exegetico-phi- 
lologicus in Hebraismos Növi Testa- 
menti (1886.). Rácz

H eck en astMihály, ev. lelkész, 
szül. 1774. jun. 14. Sopronban. Ha
zai tanulmányainak bevégezése után 
1796. őszétől a jénai egyetemet lá
togatta. 1803. elején a kassai német 
egyház lelkésze lett, s mintegy negy

venévi működés után nyugalomba 
vonulva 1849. jun. 19. halt meg Bu
dapesten. Munkái: 1. Die Leidensge- 
schichte Jesu mit Chor-Gesangen. 
Kassa,1812. 2. Augsburgisches Glau- 
bensbekenntniss nach seinem \ve- 
sentlichen Inhalte. U. o. 1830., — 
továbbá amaz alkalmi beszédei, me
lyeket Ujliázy Pulszky Anna, Vitzay, 
Sonntag Sámuel temetésén, I. Fe- 
rencz emlékére, lelkész-beiktatáskor, 
az ágostai hitvallás háromszázéves 
emlékünnepén s az ezzel összekö
tött konfirmáczión, valamint egyik 
karácsonkor tartott.

Hedio (Heid) Gáspár, Strasz- 
burg reformátorainak egyike, szül. 
1494. Ettlingenben. A theologiát 
Freiburgban hallgatta, honnan 1518. 
segédlelkésznek ment Bázelbe s itt 
Capitóval való megismerkedése után 
a reformáczió liivévé vált. Miután ez 
Mainz-czal cserélte fel Bázelt, őt
1520. szintén Odahívta, ahol aztán 
a választófejedelem udvari papja 
lett. 1523.-tól mint a straszburgi 
székesegyház papja működött a re
formáczió érdekében s jelen volt az
1529. évi marburgi colloquiumon, 
1543. pedig részt vett Köln refor
málásában. Irodalmi téren is nagy 
buzgóságot fejtett ki, németre for- 
ditá Ágoston, Ambrus s a legrégibb 
egyháztörténészek műveit, mely utób
biakat egész 1545.-ig vezetett le. Mi
dőn Straszburg 1549. elfogadó az in- 
terimet, előbbi állásáról lemondva, 
délutáni prédikátor lett egy kisebb 
templomban. Mh. 1552. okt. 17., mint 
a straszburgi egyháztanács elnöke. 
V. ö. Spindler : H., essai biographique 
(1864.) és Himmelheber tanulmányát 
(Studien dér prot. Geistlichen des 
Grossherzogtums Baden 1881.).

Hedsra (arab =  kivándorlás), 
specialiter Mohammednek Mekkából 
Medinába való menekülése 622. jul.
15. vagy 16., amely nap kiindulási



pontjául szolgál a mohanimedán idő- 
számlálásnak.

Hefele Károly József, német 
kath. tlieologus, szül. 1809. márcz.
16. Unterkochenben (Wiirttemberg). 
Miután 1827.—32. Tiibingában phi- 
losophiát és theologiát hallgatott, 
1833. fölvette az egyházi rendet s 
1836. in., 1837. rk., 1840. rendes 
tanár lett a tübingai kath. tlieol. sza
kon. 1869.-től rottenburgi püspök 
volt s részt vett a vatikáni zsinaton, 
erősen küzdve a csalatkozhatatlanság 
dogmája ellen, de amelynek 1872. 
mégis alávetette magát. Mh. 1893. 
jun. 5. Számos könyvet irt, főleg egy
háztörténetieket, melyek közül legne
vezetesebb : Konziliengeschichte (8 k.
1855.-87. II. kiad. 5 k. 1873.—86.).

Hegedűs István, bölcsészet- 
doktor, egyetemi tanár, szül. 1848. 
szept. 7. Kolozsvárit, ahol közép
iskoláit is végezte. Azután theologiát 
hallgatott a budapesti ref. tlieol. aka
démián. Innen külföldre ment, hol a 
berlini és lipcsei egyetemen gyara
pította ismereteit. 1872. a kolozsvári 
ref. főgimnázium segédtanára, a köv. 
évben r. tanára, 1881. igazgatója,
1887. kolozsvári, 1891. budapesti 
egyetemi tanár le tt; mint ilyen a 
classica philologiát adja elő. 1889. 
a kolozsvári egyházmegyének al- 
gondnokává választatott. 1893. óta 
a Kisfaludy-társaságnak, 1895. óta 
pedig a Magyar Prot. írod. Társaság 
választmányának is tagja. Csak mel
lékesen foglalkozott az egyh. iroda
lommal, de igy is több becses dolgoza
tot adott ki e téren. Számos czikkét 
közölte a Prot. Tudományos Szemle, 
Prot. Közlöny, Prot. Egyh. és Isk. 
Lap és a Hajnal. Többi müvei: 1. 
A hellen eszmék és a keresztyénség. 
Kolozsvár, 1878. 2. A pápák sírem
lékei (Gregorovius után ford.) Buda
pest, 1886. 3. A halhatatlanság kér
dése a klassikus irodalomban. Ko

lozsvár, 1887., továbbá gr. Mikó 
Imre, Sámi László és br. Bánffy 
Albert emlékére tartott beszédei. Ma
gyarra ford. az Apáczai „Oratio de 
summa scholarum necessitate“ ez. 
kéziratban maradt müvét (A kolozs
vári ref. főgimnázium 1876-iki érte
sítőjében.)

Hegedűs László, ref. lelkész, 
szül. 1814. nov. 13. Sárospatakon. 
Iskoláit szülőföldjén végezte, hol, 
miután két évet Eperjesen és Poprá- 
don töltött, 1838. a rhetorikai osz
tály tanítója lett. 1839. nyarán a sá
rospataki egyház lelkészéül válasz
totta, de mielőtt állását elfoglalta 
volna, egy évig a berlini egye
tem hallgatója volt. Visszatérte után 
szinte kezdettől fogva nagy szerepet 
játszott a tiszáninneni egyházkerület 
életében. A népoktatás emelése volt 
gondjainak legfőbb tárgya s tanár
barátjával, Erdélyi Jánossal együtt 
buzgó munkásságot fejtett ki e téren.
1855. az'alsózempléni egyházmegye 
esperessé választotta s e minőségé
ben nagy részt vett a pátens elleni 
küzdelemben, úgyszintén a sárospa
taki főiskola újjászervezésében, mint 
annak egyh. gondnoka. Az 1866. évi 
püspökválasztásnál nagy párt cso
portosult köréje, de nehány szava
zattal kisebbségben maradt. A köv. 
évben lemondott a lelkészségről s 
1870.—83. a sárospataki főiskolának 
világi gondnoka, ettőlfogva egyház
kerületi tanácsbiró volt. A képvi
selőháznak, melyben leginkább tan
ügyi dolgokhoz szólott hozzá, 1875.- 
től, a magyar tud. akadémiának 
pedig 1860.-tól volt tagja. Tagja 
volt a debreczeni zsinatnak, és 
több ízben az egyetemes konvent- 
nek is, mint az autonómiát sértetlenül 
őrző párt egyik vezére. Mh. 1884. 
febr. 28. Budapesten. A „Népiskolai 
Könyvtár*-nak (1853.) s a „Sáros
pataki Füzetek*-nek (1857.) egyik



megindítója volt. Tankönyveket, böl
csészeti és tlieol. tárgyú dolgozato
kat irt. Egyh. érdekiiek a Prot. Egyli. 
és lsk. Lapban, s a Sárospataki Füze
tekben megjelent kisebb czikkein és 
adatközlésein kívül: 1. Beköszöntő be
széd Sárospatakon. Sárospatak, 1840.
2. Erkölcsi és vallásos olvasókönyv. 
U. o. 1854. 3. Egyházfalkotmány 
(Spataki Füzetek 1857.). 4. Adatok 
és tanok a 17. századi magyar ref. 
egyház életéből (U. o. 1857.). 5. A 
prot. egyház viszonya az államhoz 
(U. o. 1858.). V. ö. Raddcsi Gy.: Sír- 
virágok (Spataki Lapok 1884.) és 
Emődy D. felette tartott emlékbe
szédét (1884.).

Hegedűs (Mikolai) János, 1. Mi- 
kolai Hegedűs János.

Hegedűs Sámuel, ref. lelkész 
és tanár, szül. 1781. aug. 26. Tordán. 
Tanult szülővárosában és 1791.-től 
Kagyenyeden, honnan 1801. nevelő
nek ment vidékre. 1805. Nagyenye- 
den a poétikai osztály tanítójául al
kalmazták, mig 1806. elején az egy
ház u. o. második lelkészszé válasz
totta. 1807. a göttingai egyetemre 
iratkozott be s egy év múlva tért 
vissza állására. 1810. kolozsvári lel
kész, 1812. u. o. theol. tanár, 1814. 
nagyenyedi történettanár, 1829. is
mét kolozsvári theol. tanár, 1830. 
tordosi, 1836. szászvárosi első lel
kész lett. Az 1837. évi szebeni or
szággyűlésnek ref. hitszónoka volt. 
A magy. tud. akadémia 1832. lev. 
tagjául választá. Úgy külső, mint 
belső szónoki képességei korának 
Erdélyben leghíresebb prédikátorává 
tették. Mii. 1844. ápr. 29. Szászvá
roson. Müveinek nagyrésze kézirat
ban maradt. Mindössze két kötet verse 
és egy csomó alkalmi dolgozata je
lent meg, melyek közül nehány 
gyász versen kívül egyházi jelle
gűek : egy házszentelő, egy tem
plomszentelési, valamint az I. Fer-

dinánd születésnapján 1837. tartott 
prédikációja, egy esketési beszéde 
és ama gyászbeszédei, melyeket gr. 
Wass Sámuel, gr. Teleki Lászlóné 
gr. Toldy Sára, Herepei János, He- 
repei Adám, Fodor Mózes, id. gr. 
Teleki József, gr. Bánffy György, gr. 
Bethlen Dániel, Pataki Sámuel, gr. 
Teleki Sámuel, Szilágyi Ferencz, gr. 
Bethlen Imréné gr. Bethlen Rozália, 
Sándor Jozéfa, gr. Toldalagi László, 
gr. Wass Sámuel és I. Ferencz halála 
alkalmából mondott el. V. ö. Sámuel 
Aladár: H. S. életrajza (Prot. Köz
löny 1894.).

Hegel György Vilmos Fri
gyes, az absolut idealismusnak és 
panjogismusnak typikus képviselője 
az újabb bölcsészetben, szül. 1770. 
Stuttgartban. A bölcsészet tanára volt 
Jenában 1805-től, Heidelbergben 
1816-tól és Berlinben 1818-tól. Itt 
halt meg 1831. nov. 14. Hegel épugy 
mint Fichte és Schelling, eredetileg 
theologus volt; azonban az a mysti- 
kus, később aesthetikus szempontok 
felé való gravitálás s egyáltalán az 
a romantikus színezet, mely amazok 
vallási felfogásánál észlelhető volt, 
Hegelnél teljesen hiányzott. Ellen
tétben Schleiermacher érzelmi irá
nyával is, H. a vallást egészen a 
tudás mezejéhez terelte, a nélkül, 
hogy ez utóbbit amaz utolérhetné, 
sőt a vallás nála arra van kárhoz
tatva, hogy az absolut tudás tartal
mát a transcendentia hamis szem
pontjából fogja fel. A „Vorlesungen 
über die Philosophie dér ReligioiP 
(II. kiad. 1840.), a vallásos képzete
ket logikai fogalmakká változtatja 
át. A vallás szerinte „az isteni szel
lemnek a véges szellemközvetitésével 
magáról való tudásaV-ami a világ
nak az Isten emberré léte által tör
tént megigazulását jelenti, s a Hegel
hez csatlakozó orthodoxok(p.Marhei- 
neke) szerint tökéletesen azonos az



egyházi dogmatika tartalmával, mig 
iskolájának baloldala, élén Strauss- 
szal, ez orthodoxiát illusiónak jelen
tette ki s a bölcsészet és theologia 
közt fennálló alaki különbségből tar
talmi különbséget vont ki. Tényleg 
Hegel rendszere Spinoza immanentia- 
tanának a későbbi Ficlite fejlődési 
tanával való összeköttetésén alapul 
s logikai pantheismusnak nevezhető 
oly értelemben, hogy a tünemények 
sokaságában, végességében s egyen- 
kéntiségébenegy absolut, általános és 
egységes nyilvánul, melyhez a véges 
szellem csak a módszeres gondolko
zás utján juthat el. Ezt a végtelent 
mint a véges szellemnek is tulajdon
képen való lényegét, a inindenséget a 
maga egységes, bölcs, az anyagtól az 
alakhoz, a természettől a szellem- 
hezirányulófejlődésében megismerni 
annyi, mint az isteni kijelentést meg
érteni. Követői Magyarországon is
számosán voltak, köztök Tarczy La
jos, Kerkápoly Károly, Erdélyi János, 
Heiszler József, Molnár Aladár. V. ö. 
Werner: Hegels Offenbarungsbegriff 
(1887).  ̂ A.

Hegesippus, kora haeretiku- 
sainak ostromlója, kinek „Hypomne- 
mata* ez. elveszett művéből egyes, 
egyház- és dogmatört. tekintetben 
fontos részleteket Eusebius őrizett 
meg. Ugyancsak őszerinte H. Palesz
tinában szül., — de ez nemigen való
színű —, 155. körül Rómában időzött 
s 1 77. táján szerezte a tévelygők, fő
leg a guostikusok ellen intézett mü
vét. A Chronicon paschale szerint 
Commodus császár idejében (180— 
192.) halt meg. V. ö. Dannreuther : 
Du témoignage d’H. sur l’église chre- 
tienne aux deux premiers siécles 
(1878.); Nős gén: Dér kircliliche Stand- 
punkt Hegesipps (Zeitschrift für Kir- 
chengesch. 1878.); Hilgenféld: H. 
und die Apostolgesch. (Zeitschrift für 
wiss. Theologie 1878.); De Boor;

Neue Fragmente des Papias, H. und 
Pierius (Texten und Untersuchun- 
gen 1888.).

Hegyaljai ev. esperesség, a
tiszai kerületben, 1 743. keletkezett 
s a Borsod-, Zemplén-, Abaujtorna-, 
Szabolcs-, Szatmár-, Hajdú- és Bihar- 
megyében fekvő, többnyire ujabbke- 
letii 1 0 anyaegyházat foglalja magá
ban, melyekben és a hozzájok tartozó 
számos leány- és fiókegyházban ösz- 
szesen mintegy 25000 ev. lélek van. 
Legnépesebb egyháza a két lelkészt 
tartó nyíregyházai, mely egymaga 
mintegy 14000 lelket számlál.

Hegy esi István (Borosjenei), 
alvinczi állami jószágigazgató, életé
nek semmi egyéb mozzanata nem is
meretes. „Kegyességnek nagy titka “ 
(Kolozsvár, 1686.) ez. müvén kívül 
egy polemikus munkát is irt a cocce- 
janismus védelmére, mely azonban 
nem jelent meg.

Hegyfalusy György, ev. lel
kész, szül. Hegyfaluban (Vasm.),
1692. jan. 8. a wittenbergi egye
temre iratkozott be s 1 706—8. rozs- 
nyói, később vázsonyi lelkész volt. 
Mh. 1 729. előtt valamikor. Munkái:
1. De conscientia. Wittenbergi 1692.
2. Centifolia, azaz : Százlevelű rózsa 
(Imakönyv). H. n. l 729. (Bővített kia
dása 1 730.) Verset irt a Bodó András 
superintendens halálára.

Hegyi beszéd, Jézus azon be
széde, amely Mát. V—ATI. fejezetei
ben mint Jézus messiási programm- 
beszéde az ő nyilvános működését 
megnyitja s Luk. AT. 17—49. töre
dékben is feltalálható. Elfogulatlan
magyarázói egyetértenek abban, 
hogy a beszéd, úgy amint azt az első 
evangélium közli, többé-kevésbbé 
szabadon vanszerkesztve oly czélból, 
hogy feltüntesse Jézus összképét, mint 
néptanítóét s az ő tanitásmódjának 
mintaszerű alakját adja. Nem ural
kodik már ily egyértelmű nézet a



Hí. evangélistánál látható rövidebb 
forma eredetiségének megítélésében, 
amely helyen a szükebb tanitványi 
körhöz intézett felavató beszéd gya
nánt hangzik az. Benne mindenbi
zonnyal az új istenország' alapfeltéte
lei vannak kimondva, a „mennyek or
szágának magna chartája* van adva. 
Az első evangélista álláspontjára kü
lönösen döntő Jézusnak a törvényhez 
való viszonyára vonatkozó azon kér
dése, melyet Mát. V. 17.— 10. apáli 
tantól eltérő értelemben old meg, s 
ebben az egésznek lényegét az a bí
rálat képezi, melyet Jézus a farizeusi 
törvénycselekvésekre s a jó tettek
nek és erénygyakorlatoknak abban 
az időben legkedveltebb formáira 
mondott. V. ö. Tholuck: DieBergrede 
Christi ausgelegt (V. kiad. 1872.); 
Achelis: Die Bergpredigt (1875.); 
Ibbeken: Die Bergpredigt Jesu(l 888); 
Peti József: A hegyi prédikáczió 
(Spataki Fiiz. 1860.); Pierson: De 
Bergrede an andere fragmenten dér 
Evangelien (1878.). Rácz

H eidanus Ábrahám, holland 
theologus és philosophus, szül. 1597. 
aug. 10. Pfalzban. Amsterdamban és 
Leidenben tanult. Az utóbbi helyen 
1627. lelkész s 1648. egyúttal theol. 
tanár lett.Cartesianus-coccejanus né
zetei miatt nem egy vitát folytatott, 
sőt „Consideratien over eenige zaa- 
ken onlangs vorgevallen in de uni- 
versiteit binnen Leyden* ez. művéért
1676. tanári hivatalát el is vesztette. 
Számos kiadást ért e mű, mely latin 
nyelvre is le lett aztán fordítva. Mh.
1678. okt. 15. „Corpus theologiae 
christianae* ez. munkája, melyben 
vallástudományi elveit legkimerítőb- 
ben fejtegeté, csak halála után, 1686. 
látott napvilágot. V. ö. Gr amer: A.
H. en zijn cartesianisme (1889.).

H eidegger János Henrik, sváj- 
czi jeles ref. theologus, szül. 1633. jul.
l.Bárentschweilban.Zürichben kezdte

tanulmányait, 1654-től pedig Mar- 
burgban keleti nyelvészetet, később 
Heidelbergben theologiát hallgatott. 
Ez utóbbi helyen a „Collegium Sapi- 
eutiae* nevű intézet tanára volt, inig 
1659. steinfurti, 1665. pedig zürichi 
theol. tanár lett. Mh. 1698. jan. 18. 
A ref. és lutli. egyházak uniója érde
kében irta „Demonstratio de augus- 
tanae confessionis cum fide reformata 
consensu“ (1674.) és „Manuductio in 
viam concordiae protestantium ec- 
clesiasticae* (1686.) ez. műveit. A 
pápások ellen azonban többször ki
kelt, igy „De fide decretorum concilii 
Tridentini quaestiones theologicae* 
(1664.),,, Anatome conciliiTrideiitini* 
(1 672.)és „História papatus* (1684.) 
ez. műveiben, melyek közül az utol
sóban külön fejezetet szentelt a ma
gyar prot. egyház üldöztetésének. A 
nápolyi gályákra hurczolt magyaror
szági lelkészek kiszabadulása érde
kében hathatósan közreműködött, s 
Svájczbantartózkodásuk alatt pártfo
gásában részesíté őket.Mint Coccejus 
Ilivé, sok támadást állott ki az ortho- 
doxok részéről, kik nem elégedtek 
meg azzal, hogy a részben általa szer
zett helveticus consensusban ellene 
nyilatkozott Amyraultnak, hanem azt 
követelték volna, hogy a coccejanis- 
mussal szemben is velők tartson. The
ol. rendszerét a halála után (1700.) 
kiadott „Corpus theologiae christia- 
nae“ (2 k.) foglalja magában. Önélet
rajza 1698. jelent meg.

Heidelbergi káté (catechesis 
palatina), a ref. egyház hittételeinek
III. Frigyes, pfalzi választófejedelem 
megbízásából Ursinus Zakariás és 
Olevianus Gáspár által készített tan
könyve, mely „Katechismus oder 
christlicher Unterricht, wie dér in 
Kirchen und Schulen dér kurfürst- 
lichen Pfalz getrieben wird* ez. a.
1563. jelent meg először s amelyet 
a dordrechti zsinat 1619. symbolikus



könyvül fogadott el. Ez a legterje
delmesebb ref. hitvall'ási mű; három 
szakaszra oszlik, melyek az emberi 
nem nyomoráról, yáltságáról és hálá
járól szólallak. A lutli. tantól való elté
réseket meglehetős szelíden adja elő. 
Csakhamar az összes reformátusok 
közt ismeretessé lett. Magyaror
szágra még 1504. magok a heidel- 
bergi hittudósok küldték meg a ko
lozsvári lelkészekhez, s 1577. már 
lefordítva adta ki Huszár Dávid,
1604. pedig Szárászi Ferencz ; ettől 
kezdve számtalan kiadást ért elég- 
gyors egymásutánban, kiválta szat
márnémeti zsinat (1640.) után, mely 
a Siderius kátéját s ezt jelölte ki a 
ref. lelkészek használatára. Symbo- 
lumi jellege azonban nálunk volta- 
képen csak a dordrechti, nem pedig 
valami magyar zsinat határozatán 
alapul s igy is csak nagy idő folytán 
jutott a maga nemében kizárólagos 
tekintélyre. A katolikusoknak nem 
tetsző 30., 57. és 80. kérdés miatt 
1748-tól kezdve több Ízben betiltotta 
használatát a helytartótanács s végre 
is csak módosítva nyomathatta ki a 
királyhágóninneni ref. egyház. Azóta 
ilyen alakban forgott közkézen, mig 
1801. úgy dr. Erdős József, mintRácz 
Károly,ez utóbbiKohlbriiggenyomán 
uj fordításban közre nem bocsátotta. 
Számos magyarázóra talált a hazai 
ref. hittudósok közt is; ilyenek voltak: 
Körösszegi H. István, Pósaházi János, 
Drégelypalánki János, Szatmárné
meti Mihály,Tatai Cs. Ferencz, Kecs
keméti Zsigmond, Kóczi Dávid, Hu
nyadi Ferencz, Vámosi Pa}) István, 
Varjú István, Zombory Gedő. V. ö. 
Schaff: The creeds of christendom 
(1884.); Dalton: Dér Heid. Katech. 
(1886.) ; van Oosterzee: De Heidel- 
bergsche catechismus (2 k. 1860— 
70.); Doedes : De Heidelb. catechis
mus in z. eerste levensjaren (1867.); 
Goo.ssen: De Heidelb. catechismus

(1800.); Szilágyi Ferencz : A h. k. s a 
magyar- és erdélyországi prot. auto
nómia a 18. században (1860.) ; Er
dős J . : A. h. k. története és irodalma 
(Prot. Szemle 1801.)

H einiburgi G ergely, német 
jogtudós, 1428. ügyvéd lett s mint 
Aeneas Sylvius (1. II. Pius) titkára 
részt vett a bázeli zsinaton, de midőn 
Zsigmond, osztrák herczegnek 1450. 
Mantuában követe volt, vitába keve
redett egykori főnökével, ki ezalatt 
pápa lett. A pápai túlkapások elleni 
bátor állásfoglalása miatt aztán szinte 
haláláig (1472.) ki volt átkozva. V. ö. 
Brockhaus (186-1.) és Joachimsohn 
(1880.) róla. szóló műveit, valamint 
Terhes Barna : H. G., a 15. század egy 
kulturharczosa (Spataki Lapok 1884).

Heinricianusok, 1. Lausan-
ne-i Henrik.

Heiszlei* József, convertita ref. 
lelkész, sziil. 1810. Nagykárolyban. 
A kegyesrendbe lépett s 1843. szen
telték áldozárrá. Ugyanekkor bölcsé- 
szetdoktori czímet nyert s rendje 
pesti gimnáziumában tanár lett. Az ál
tala is végigkiizdött szabadságharcz 
végeztével 1840. a ref. hitre tért s 
ekkor pécseli segédlelkész, a köv. 
évben pápai theol. tanár lett. 1854. 
lelkészi állást foglalt el Mocsoládon, 
másfélév múlva Gyönkön. 1850. újra 
theol. tanár lett, ez alkalommal Sá
rospatakon, honnan l860.Dombrádra 
ment lelkésznek, hol jelenleg is mű
ködik. Tevékenyen munkálkodik a 
prot. egyh. irodalom terén, mint az 
orthodox irány hegeli szellemű híve. 
Számos czikke és apróbb dolgozata 
jelent meg az egyli. lapokban és folyó
iratokban, nagyobb dolgozatai és ön
állóan kiadott művei pedig a követ
kezők : 1. A krisztianismus birkózása 
a világgal (Spataki Füzetek 1860.)
2. Gyászbeszéd gr. Teleky László fe
lett. Sárospatak 1861. 3. A keresz- 
tyénség és kér. egyház történelme



* *

(I. k.) U. o. 1861.4. Egyháztört. kézi
könyv (2 k.) U. o. 1 §62—3. 5. Egy
házi munkálatok (4 k.) U. o., Pest, 
Debreczen, 1862—77. 6. A magyar 
ref. egyház történelmének vázlata. 
Sárospatak,. 1864. (II. kiad. U. o.
1873.) 7. A római levél exegesise. U.
o. 1866. 8. Olaszqrszág egyházi re- 
formáeziójáliák története (Spatakí 
Fiiz. 1866.) 9. Az ultramontanismus 
és a salzburgi sószövetség (U. o.
1866.) 10. Adatok a jezsuiták törté
netéhez (U. o. 1867.) 1 1. Jakab kö
zönséges levele. Sárospatak, 1867.
12. Első korinthusi levél exegesise. 
U. o. 1 868. 1 3. Dogmatikai felolva
sások. U. o. 1860. 14. A kér. ember 
könyve. Pest, 1 872. 1 5. Halotti egyh. 
beszédek. U. o. 1876. 16. Konstan- 
tinusz hó Megász (Czelder Figyelője 
1 870.) 1 7. Észrevételek és elmélke
dések Preshyteri Jaiius röpirata fe
lett. Sárospatak, 1802. 1 8. Vallásböl
csészeti tanulmányok az isteneszme 
s a vele kapcsolt eszmék történeté
nek körében. Nyíregyháza, 1804. 
Szerkesztője volt a Sárospataki Fü
zetek 1866—8. évi folyamainak. Re
gényeket és elbeszéléseket is írt.

Heldi ng Mihály, akath. ortlio- 
doxia védője, szül. 1506-ban. Mainz- 
ban 1531. iskolaigazgató, 1533. pré
dikátor s 1537. sidoni fölszentelt 
püspök lett, amiről Sidonius néven 
is említik. V. Károly a protestán
sokkal való tárgyalásokban felhasz
nálta működését s igy vett részt 1548. 
az ágostai interim készítésében. Két 
év múlva a merseburgi püspökséget 
ajándékozá neki a császár ; 1557. je
len volt a regensburgi colloquiuinon. 
Mh. 1561. szept. 30. Irodalmikig is 
munkálkodott.

Hellenisták, a Csel. VI. 1.; 
IX. 29. szerint a görögül beszélő, s 
nyugati diasporákhoz tartozó zsidók, 
ahéberekkel ellentétben.A h.fö helye 
Alexandria volt, hol a zsidók az ot

tani görög népnyelvet mindjárt elsa
játították és sajátságos, hebraizáló 
ferdítéssel irodalmi czélokra is alkal
mazták (L. Hebraismus). Ilyen hel
lenista nyel ven írattak az ószövetség 
görög fordításai, főleg az u. n. Sep- 
tuaginta (1. e.), az ószövetség apok- 
rifus könyvei, főleg pedig maga az 
újszövetség. H e 11 e n i s m u s n a k 
nevezik tágabh értelemben a görög- 
nép nemzeti sajátságait a nyelv, szo
kás és műveltség tekintetében. Rácz

Hellopoeus (Szikszai) Bálint,
1. Szikszai Hellopoeus Bálint.

HeJniecziK. István, ref. püspök, 
szül. 1670. Királyhelmeczen. Debre- 
cz.enben tanult, hol contrascriba is 
volt, azután meg akadémikus rektor
nak ment Győrbe.Háromévi ittidőzés 
után külföldön folytatta tanulmá
nyait, hol az oderafrankfurti egye
temre 1697. jun., a franekerire pe
dig ez év őszén iratkozott be. Miután 
Angliát is meglátogatta, hazatért s 
1701. hadházi, 1703. nag'ykállói, 
1712. szatmári lelkész lett. Itt 1713. 
egyháznlegyei jegyzővé, 1 719. espe
ressé, majd a tiszántúli egyházkerü
let főjegyzőjévé választatott. 1723. 
a nagykőrösi egyház hívta meg lel
készéül, mig 1740. jun. 23. a duna- 
melléki kerület püspöke lett. Mint 
lelkész, 1747. nyugalomba lépett, de 
évenként hétszer azután is prédikált. 
Mh. 1753. febr. 22. Püspöki hivata
loskodása a ref. egyház életének igen 
keserves idejére esett, de ő szilárdan 
és bátran küzdött egyháza érdeké
ben, úgy az egyházi élet, mint az iro
dalom terén. Müvei: 1. De miraculis 
Christi. (3 r.) Franeker, 1700. 2. 
Igazság paizsa (Melianus Gnatereth 
álnév alatt). Miaburg(Utrecht), 1741. 
(Több katli. tudós irt ellene czáfola- 
tot, még félszázad múltával is.} Elő
szóval láttáéi az 1752. kiadott „Ének
lésben tanító mester"-t. A Pál kolos- 
séi levelére irt terjedelmes magya



rázata s nejlány prédjkácziója kézi
ratban maradt. Hányoki Losonczi Ist
vánnak felette tartott gyászbeszédét 
a Czelder Figyelője (1882.) közölte.

He ltíli (Heltli) Gáspár, magyar 
reformátor, valósziniileg Nagydisz
nódon szül. Szász nemzetiségű volt 
s csak 1536. kezdett magyarul ta
nulni. 1543. a wittenbergi egyetemre 
ment, inig 1 544. Kolozsvárra válasz
tatott plébánossá s e minőségében 
csakhamar nagy sikereket ért el a 
reformáczió tanainak terjesztése kö
rül. 1548. Besztercéére, 1557. pedig, 
mint már esperes, Brassóba hivatott 
lelkésznek, de Kolozsvárit maradt, 
hol 1550. Hofgreff György nyomdász 
társaságában sajtót alapított, melyet
1553. már csak maga vezetett, de 
egy év mnlva teljesen előbbi társára 
bízott. Miután azonban 1557. végén 
a plébánosi hivatalról lemondva, a 
szász prédikátori tisztet vállalta ma
gára, 1558. újra egyedüli tulajdonosa 
és kezelője lett nyomdájának, me
lyen számos müvet tett közzé, nem
csak a magáéit, hanem másokét is. 
Mh. 1574. vagy 1 575.Kezdetben lutli. 
elveket vallott és síkra szállott az 
antitrinitarius Stancaro ellen, majd 
Dávid Ferenczczel együtt Melius ha
tása alatt hosszas küzdelem után a 
Kálvin híve lett s mint ilyentaz 1560. 
évi medgyesi lutli. zsinat ki is rekeszté 
az egyházból, végül pedig a gyula- 
fehérvári második hitvita után, me
lyen még ref. részről volt jelen, unit. 
hitre tért s a nagyváradi hitvitán már 
Dávid oldalán jelent meg. Miiidenik 
felekezetnek egyiránt diszére szol
gált munkássága és ennek eredmé
nyei által. írói működése kiterjedt a 
történetírás és meseköltés terére is, 
de első sorban a theologiát ápolta, 
melyen több tekintetben kezdemé
nyező és úttörő volt, sőt másféle mun
káival szintén igyekezett egyházi 
czélokat előmozditni. Művei, melyek

magyar, német és latin nyelven je
lentek meg, a következők: 1. Cate- 
chismus minor, azaz a keresztyéni 
tudománynak rövideden való sum
mája. Kolozsvár, 1550. (Németül is 
megjelent „Summa christlicher Leh- 
re“ ez. a. u. o. 1551.) 2. Agenda. U.
o. 1550. (II. kiad. u. o. 1559.) 3. Bib
lia (magyarra fordítva, Vízaknai G., 
Ozorai I. és Gyulai I. közreműködé
sével) I. r. 1551. II. r. 1565. IV. r.
1552., az újszövetség 1562., mind
annyi u. o. (A III. r. nem jelent meg.)
4. frostbüchlein. U. o. 1551. (Ma
gyarul is inegjetent u. o. 1553. és 
Sicz, 1593.) 5. A részegség és tob
zódás veszedelmes voltáról. Kolozs
vár, 1552. 6. Evangéliumok és epis- 
tolák. U. o. 1550— 1552. közt. 7. 
Catechismus, melybe a mennyei tu
dománynak summája befoglaltatott. 
U. o. 1553. 8. A keresztyéni tudo
mánynak fundamentuma. U. o. 1553. 
9, Confessio de Mediatore generis 
hűinani Jesu Christo, verő deo et ho- 
mine (Stancaro ellen). Wittenberg, 
1555. 10. Zsoltár. Kolozsvár, 1560. 
(Még egy kiadása maradt.) 1 I. His
tória Inclyti Matthiae Hunnyadis, ex 
A. Bonfinir libris. U. o. 1565. 12. 
Száz fabula Aesopusból és egyebün- 
nen. U. o. 1566. (Uj kiad. Német- 
újvár, 1596.) 13. Disputatio in
causa SS. Trinitatis per decein dies 
Albae Júlia© liabita. Kolozsvár, 1568. 
(Némi változtatással u. o. 1 570.). 14. 
Isteni dicséretek és könyörgések. U.
o. 1568. után. 15. Háló (Hispániái 
vadászság.) U. o. 1570. (Gonsalvius 
Reginaidus után ford.) 16. Krónika 
a.magyaroknak dolgairól. U. o. 1575. 
Újra kiadta Verbőczi „DecretunV-át 
(U. o. 1571.) és nehány századabeli 
költő históriás énekeit „Cantionale* 
(U. o. 1574.) ez. a. Más műveket is 
tulajdoninak neki. V. ö. Zsilinszky 
Mihály : H. G. történelmi művei 
(Bpesti Szemle 1883.) és Imre La-



jós: H. meséinek eredete és nyelve 
(1885.)

Helvét egyezség, 1. Helve- 
ticus consensus.

Helvét hitvallás, 1. Helvetica 
confessio.

Helvetica confessio, a ref. 
egyháznak két, Svájczban keletkezett 
hitvallási irata szerepel e néven. A z 
e l s ő  h e l v e t i c a  c o n f e s s i o .  
Az összes helvét egyházak közös hit
vallásának hiánya különösen akkor 
vált érezhetővé’, mikor az egyh. sza
kadás elsimítására III. Pál pápa egye
temes zsinatot helyezett kilátásba. 
Erre számítva ült össze tanácsko
zásra 1536. jan. Bázelben a zürichi 
Buliinger és Judae Leó, a berni Me- 
gander, s a helyben lakó Myconius 
és Grynaeus, akikhez még a strasz- 
burgi Bucer és Capito is csatlakozott. 
Ezek szerzették aztán az eredetileg 
latinnyelvű, de Judae Leótól később 
németre is lefordított hitvallást, mely 
28 czikkből áll s eredete helyéről a 
második bázeli, érvénye terjedelmé
ről pedig az első helvét hitvallás
nak neveztetik. Az úrvacsorája kér
désében közvetítő állást foglal el 
Luther és Zwingli közt. 1536. márcz.
26. valamennyi svájczi egyház kö
vete aláírta. Magyarra fordította Eiló 
Lajos (Sárospataki Fiiz. 1858.) V. 
ö. HundesJiagen: Die KonŰikte des 
Zwinglianismus,Luthertums und Cal- 
vinismus in dér Bernischen Landes- 
kirche 1522.—58. (1842.); Schaff: 
The creedsofchristendom(I.k. 1884.).
— A m á s o d i k  h e l v e t i c a  con
f e s s i o .  Midőn II. Miksa császár 
meghagyására 1566. megnyílandó 
volt az ágostai országgyűlés, melytől
III. Frigyes pfalzi választófejedelem 
a ref. urvacsoratan iránti hajlandó
ságáért úgy a katli. mint a prot. 
rendek részéről, nem egy támadást 
várt, ezt megelőzőleg 1565. felhívta 
Buliingert egy hitvallás megírására,

amelylyel ő aztán a ref. egyházra 
szórt rágalmakat megczáfolja. Bul
iinger erre 1566. egy latin hitvallást 
küldött neki, melyet még 1564. a 
Zürichben pusztító dögvész idejében 
a végből állított össze, hogy halála 
esetére a felsőbbségnek adassék át. A 
választófejedelem elismeréssel adó
zott a munkálatnak, miből a ziirí- 
chiek bátorságot vettek magoknak 
arra, hogy a többi helvét egyházak
nak azzal az inditványnyal küldjék 
meg, miszerint közmegegyezéssel az 
egész svájczi ref.egyház hitvallásává 
tegyék azt. Genf és Bern azonnal 
hozzájárult az indítványhoz, példá- 
jokat azután a többi kanton is kö
vette, legutoljára Bázel. Ezt az u. n. 
második helvét hitvallást csakhamar 
magokénak fogadták az összes álla
mok ref. egyházai; a skót egyház 
1566., a magyar az 1567. évi debre- 
czeni zsinaton, a franczia 1571. La 
Rochelle-ben, a lengyel 1571. és 
1578. Az úrvacsorája kérdésében 
Kálvinnal tart, de a nélkül, hogy 
Zwingli tanának ellene nyilatkoznék; 
a praedestinatióra nézve jelentéke
nyen eltér Kálvin merev álláspont
jától. Magyarra fordította Szenczi 
Csene Péter 1616; azóta igen sok 
kiadást ért. Eredetiben való kiadásai 
közül kiváló becsű a Böhlé (1866.,) 
mely a magyar ref. egyházat köze
lebbről érdeklő iratokat is foglal ma
gában. V. ö. Witz: Die zweite Hel- 
vetische Konfession (1881.); Schaff: 
The creeds of christendom (I. k. 
1884.); Tóth Mihály: Emlékbeszéd 
a helvét hitvallás 300-ados évfordu
lóján (1867.)

H elveticus consensus (For
mula consensus helvetica, helvét 
egyezség), 1674. irta Heidegger zü- 
richisTurretinus Ferencz, genfi tanár 
főleg Amyrault-nak az általános ke
gyelemre vonatkozó tana ellen. A 26 
czikkelyből álló dolgozatot a helvét



reformátusok 1675. és 1676. hit- 
szabályul fogadták el, de az angolok 
és brandenburgiak, sőt svájcziak ré
széről is felhangzott ellenvetések 
folytán a 18. század elején elvesztette 
symbolumi tekintélyét. Magyarul is 
megjelent 1755.-ben „Egyező érte
lem formája" fő czim alatt.

Helvét-niagyar egyházi 
érintkezések (A) mindjárt a refor
máczió korszakában megkezdődtek, 
még pedig a helvét reformáczió el
veinek hazánkban való terjedésével, 
mi a 16. század második negyedé
ben, még a Zwingli befolyása alatt 
indult volt meg. Ez időszak utolsó 
tizedében, kivált hogy Dévai Biró 
Mátyás bázeli két látogatása alkal
mával, melyeket egy műve kiadása 
érdekében tett, személyes meggy őző- 
dést szerzett a svájczi reformáczió 
mibenléte felől s végre annak köve
tőjéül is szegődött, egyre nagyobb ará
nyokban kezdett az a magyarok közt 
is terjedni, inig aztán a század köze
pétől Kálmáncsehi Sánta Márton, 
Szegedi Kis István s főleg Melius 
Péter a magyarajkú protestánsok zö
mét mihamar a helvét irányhoz térí
tették. A S váj ez és Magyarország 
közti közvetlen érintkezésnek leg
első mozzanatát különben a Honter 
János bázeli tanulása (1533.) képezi, 
további jelei pedig egyes magyar 
reformátoroknak Buliingerrel 1551- 
től váltott levelei, melyek közül a 
legfontosabbak egyikét Huszár Gál 
1557. hozzája, és másikát 1559. 
ő az összes magyar ref. egyházakhoz 
és lelkészekhez intézte. Egyeteme
sebb jellegűvé egyelőre mégis a Beza 
hatása lett, amennyiben az 1562-r-3. 
évi tarezaltordai zsinat általánosan 
elterjedt hitvallása az ő 1560-iki 
„confessió“t-ja alapján készült. E 
többször megerősített hitvallás azon
ban később a Bullinger-irta második 
helvét hitvallás mellett tekintély dol

gában egyre hanyatlott, úgy hogy 
lassanként, habár csak pár évszázad 
múltával, el is vesztette egészen, 
mig emez még mindig symbolum- 
ként szerepel.

A 16. század közepe után a 
magyar ifjak gyakrabban kezdték 
látogatni a svájczi egyetemeket, és 
pedig Honter nyomán előbb erdélyi 
szászok a bázelit, melynek később 
is nem egy luth. hallgatója volt. Csak 
a hetedik évtized vitte ki aztán a ref. 
érzelmiieket is a helvét reformáczió

t

bölcsőjébe. Ám az érintkezésnek ez a 
módja még sokáig dívott csekélyebb 
mértékben a távolból való szellemi 
összeköttetésnél. Buliingeren kívül 
Simler Józsiás, Grynaeus Jakab és 
leginkább Beza tartotta fenn ezt, aki 
nemcsak előbb többekkel, de még a 
század végén is levelezést folytatott 
Ambrosius Lám Sebestyénnel, sőt 
egyes magyar theologusoknak ne
hány művét közre is bocsátotta.

A svájczi tudósok ez érdeklődése 
később se csappant meg a magyar 
ref. egyház ügyei iránt; ha és amikor 
tehették, testvéri érzületüket tettek
kel is igyekeztek kimutatni. Egye
temeiken a magyarokat segélylyel 
látták el s ritkán is voltak azokmagyar 
hallgatók nélkül, kiválta 18. század
ban. A gályarabságról hazatérő lel
készek szives fogadtatásra találtak 
helvét hitsorsosaiknál, kik szabadu
lásuk eszközlésében is részt vettek. 
A Svájczban ekkor amazok részére 
történt gyűjtés 16000 f'rtnyi ered
ménynyel járt s nem egy élvezte 
közülök a helvét vendégszeretetet ez 
alkalommal több évig. Áldozatkész
ségük később is segélyére sietett a 
magyar ref. egyháznak. A berni ta
nács 1730. az erdélyi szegény papok 
részére 720 frtot küldött; a debr.e- 
czeni collegiumnak 1752. a kantonok 

: együttesen 400—400 frt évi segélyt 
ígértek, meg pedig 18 évre; ezzel
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szinte egyidejűleg történt a bázeli 
biblia (1. e.) kiadása is. Tanácsukat se 
vonták meg, ha liozzájok fordult ez 
irányban valaki; 1 782. aheidelbergí 
káté (ke.) csőn kításatárgy ában aberni 
egyház vezetőitől kértek utasítást a 
debreczeniek. Általában a magyar 
ref. egyház azzal viszonozta jótéte
ményeiket, hogy buzgón működött a 
svájczi theologusok szellemének ter
jesztésén, amennyiben nem egy 
művök szolgált vezérkönyviil a fő
iskolai előadásokhoz. Már e század 
folyamán azonban — miként általá
ban a külfölddel — úgy közelebbről 
a Svájczczal való egyh. érintkezés 
is nagyon lanyhult, mindamellett 
egyik-másik egyetemükön többnyire 
hallgat magyar theologus is.

Helyettes lelkész, a rendes 
lelkész nyugalmazása vagy halála 
esetén az utód hivatalfoglalásáig mű
ködő s a rendes lelkész hatáskörével 
biró segédlelkész.

Helytartó (Apostoli), 1. Apos
toli helytartó.

Helytartó (Pápai), 1. Pápai
helytartó.

Henckel János, a reformáczió 
szellemében működő magyar huma
nista, szül. 1481. Lőcsén. 1496. a 
bécsi egyetemre iratkozott be, me
lyen miután 1508. magisteri czimet 
szerzett, 1510. a jogi szak hallgatója 
lett. Hazatérte után lelkészi állomást 
foglalt el s mint már esperest és ka
nonokot hívta meg szülővárosa 151 3. 
febr. 2. papjául. Innen 1522. őszén 
Kassára ment hasonló minőségben, 
két évvel később pedig, mint a refor
máczió híve Budán a Mária királyné 
udvari papja lett. A mohácsi vész után 
kassai állomására visszatérvén, a tor
nai főesperesi tisztség is reá ruházta
tott. Hovatovább erősebb hívévé levéli 
a reformácziónak, 1528. újra Mária 
papja lett. A köv. évben lemondott a 
kassai papságról s az év vége felé

ismét Lőcsére választatott meg, de 
tovább is a királyné környezetében 
maradt s épen úgy összeköttetésben 
állott Melanchthonnal,mintErasmus- 
sal. Midőn úrnője 1530. Németalföldre 
költözött, schweidnitzi lelkész és bo- 
roszlóikanonok lett. 1533. Boroszlóba 
is ment, de 1535-től újra Kassán lel- 
készkedett. Mh. 1539. nov. 5. Borosz
lóban, hol látogatóban járt. Művei: 
Aclit nützliche und fást trostliche Pre- 
digten (1534.); Soliloquium sive pre- 
catio pia( 1 535.).V.ö. Franki V.: H.J., 
Mária királyné udvari papja (1872.) ; 
Bandi G. : Dr. J. H., dér Hofprediger 
dér Königin Maria von Ungarn (Un- 
garische Revue 1884.)

Heng’Stenberg Ernő Vilmos, 
a jelenkori luth. orthodoxiának leg
befolyásosabb vezére, szül. 1802. okt.
20. Fröndenbergben. A theologiát 
Bonnban 1819—23. hallgatta; azu
tán nevelő lett Bázelben s itt vallásos 
meggyőződése szigorú orthodoxiává 
változott. 1824. a berlini bölcsészeti,
1825. pedig a theol. fakultáson m. 
tanári képesítést szerzett, és pedig 
most mármint határozottan kijelen
tett ellenfele a rationalismusnak és 
hegelianismusnak.-1826. rk. s 1828. 
rendes tanár lett u. o. az egyetem 
theol. fakultásán. Müvei közül, melyek 
teljesen dogmatikai irányának álla
nak szolgálatában, nevezetesebbek : 
Öhristologie des altén Testaments 
(II. kiad. 3 k. 1854—7.), Beitráge 
zűr Einleitung ins alté Testament (3
k. 1831.—9.), Kommentár iiber die 
Psalmen (II. kiad. 4 k. 1849.—52.). 
Die Offenbarung des beik Johannes 
(II. kiad. 2 k. 1861.—2.), Die Frei- 
maurerei und das evang. Pfarramt 
(3 k. 1854.—5.), Das Evangélium 
Johannis (II. kiad. 3 k. 1867.— 71.). 
Széles körben gyakorolt befolyást 
1827. alapított „Evangelische Kir- 
chenzeitung“ -jával,pártjánake türel
metlen orgánumával. Működése nyo-



mán lett virágzóvá Poroszországban 
az orthodoxia. Mii. 1869. máj. 28.
V. ö. Bachmann és Schmalenbach: E.
W. H. (8 k. 1876.—92.)

H enhöíer Alajos német ev. 
theologus, szül. 17 8 9. j u 1. 1 l.Völkers- 
bachban(Baden). 1811-től a freiburgi 
katli. egyetemen tanult, 1816. pappá 
szenteltetett, majd nevelő s 18.18. 
mühlhauseni plébános lett. Itt kezdte 
el Finknek, Saiier egyik tanítványá
nak ösztönzésére, a bibliát olvasni, s 
hirdetni a hit általi megigazolást. 
Ezért 1822. Bruchsalbaszentszék elé 
idéztetett, mely őt, miután egy iratá
ban kételkedését fejezte ki az átlé- 
nyegíilés és miseáldozat tana felett, 
kirekesztette a katli. egyházból.Ekkor 
kiadta hitvallását (II. kiad. 1824.) 
s 1823. gyülekezete egy részével 
áttért az ev. egyházba. Ugyanez 
évben grabeni ev. lelkész lett Karls- 
ruhe mellett; 1827. pedig Spöckbe 
neveztetett ki, hol fáradhatlauul mű
ködött uj egyháza érdekében, mely
nek köréből arationalismusszellemét 
száműzni iparkodott. Mii. 1862. decz.
5. Számos könyvet irt. V. ö. From- 
mel: Aus dem Leben des Dr. A. H. 
(1865); Ledderhose: Erinnerung an 
A. H. (II. kiad. 1885.) T.

Henke Ernő Lajos Tódor, jeles 
német ev. egyháztörtónész, a követ
kezőnek fia, szül. 1804. febr. 22. 
Helmstedtben. A theologiát ésphilo- 
sophiát 1822—6. Göttingában és Je
nában hallgatta, az utóbbi helyen 
1827. liabilitáítatta magát s 1833. 
jénai theol. rk. tanár, 1836. consis- 
toriumi tanácsosés awolfenbiitteli lel
készképző-intézet igazgatója, 1839. 
marburgitheol. tanár. 1849.u.o. egy
úttal a theol. seminarium ephorusa 
lett. Mii. 1872. decz. 1. Az egyház- 
történet terén fő műve: „GeorgCa- 
lixtus und seine Zeit“ (2 k. 1853.—

meg néhány munkája, köz tök leg
fontosabb a „Neuere Kirchenge- 
schichte“ melyet Gass és Bial adott 
ki (3 k. 1874.—8.) V. ö. Manó

60.) Ezen kívül azonban még igen 
sok könyvet irt. Halála után is jelent

E. L. T. H. (1879. )
Hen ke Henrik Fiilöp Konrád, az 

előbbinek atyja, jeles német ratio- 
nalista egyháztörténész, szül. 1752. 
jul. 3. Hehlenben (Braunschweigj. 
1 772-től Helmstedtben philosophiát 
és theologiát hallgatott s u. o. 1 778. 
rk.. 1 780. rendes theol. tanár és egy
szersmind a theol. seminarium ie;az- 
gatója, 1 786. amichaelsteini lelkész
képző-intézet igazgatója, 1800. a 
schöningeni kerület püspöke, 1804. 
a braunschweigi consistorium alel- 
nöke lett. Mii. 1809. máj. 2. Braun- 
schweigban. Nevét ismertté legin
kább „Alig. Gesch. dér eh r isti. Kirche “ 
(V. kiad. 9 k. 1804—25.) ez. müve 
tette. Folyóiratokat is szerkesztett: 
Magazin fiir die Religionsphilosophie, 
Exegese und Kirchengeschichte (12 
k. 1793.— 1802.), Archív fiir die 
neueste Kirchengeschichte (6 k. 
1794-9.) stb. V. ö. Wolff és Bolí
viáim: H. Pli. K. H. Denkwiirdig- 
keiten aus seinem Leben (1816.)

Henotheismus, az olyan né
pek vallása, melyek vagy egy istent 
imádnak, de azonkívül más istenek 
létezését is megengedik, vagy több 
istent hisznek ugyan, de egyet a 
többi fölé emelnek. Átmenet a ino- 
notheismushoz.

Henotikon (gör. =  egyeztető 
formula), annak az iratnak a czime, 
melyet Zeno, keletrómai császár a 
monophysita viszályok megszünte
tése végett 482. közzé tett.

Henrik (Genti),l.Genti Henrik.
Henrik (Hesseni), 1. Langen- 

steini Henrik.
Henrik (Langensteini), 1. Lan- 

gensteini Henrik.
H enrik  (Lausánne-i), 1. Lau- 

sanne-i Henrik.



% •

Henrik (Nördlingeni), 1. Nörd- 
lingeni Henrik.

Henrik (Zütpheni), 1. Moller.
Henriquez Henrik, tekintélyes 

jezsuita moralista, szül. 1536. Opor- 
tóban, s miután 1552. belépett rend
jébe, sálamancai és cordovai tbeol. 
tanár volt. A rendfőnökkel folytatott 
viszálkodásai miatt 1594. a domini
kánusokhoz ment át, de pár hónap 
múlva újra jezsuita lett. Mh. 1608. 
jan. 28. Tivoliban (Olaszország). Leg
ismertebb müve a „Summa tlieo- 
logiae morálisw (V. kiad. 1613.), mely 
1603. az indexbe került.

Henschen Gottfried, a legki
válóbb bollandisták egyike, szül. 
1600. jan. 21. Venradban (Német
alföld), 1619. jezsuita lett s miután 
néhány gimnáziumnál a latin- és gö
rögnyelv tanára volt, 1635-től fogva 
részt vett az Acta Sanctorum szer
kesztésében, ő írván a májusig (be
zárólag) terjedő kötetekbe afranczia, 
görög és olasz szentekről. Mh. 1681. 
szept. 11.

Heppe Henrik Lajos Gyula, né
met ev. theologus, szül. 1820. márcz.
30. Kasselben. 1839.—43. Marburg- 
ban theologiát tanult, ahol, miután
1845.-től szülővárosában káplánko- 
dott, 1849. tlieol. m. tanári képesí
tést szerzett. A köv. évben tlieol. 
rk., 1864. r. tanár lett. Vilmáinak 
s tanítványainak hierarchikus törek
vései ellen ernyedetlenül küzdött
1879. juh 25. bekövetkezett halá
láig. Széleskörű Írói működése főleg 
a reformáczió története körül forog 
s e nemben kiválóbb művei: Die 
konfessionelle Entwickelung dér alt- 
protestantischen Kirche Deutsch- 
lands (1854.), Dogmatik des deut- 
sclien Protestantismus im 16. Jahr- 
hundert (3 k. 1857.), Theodor Beza, 
Leben und ausgewáhlte Schriften 
(1861.), Philipp Melanchthon, dér 
Lehrer Deutschlands (1867,). Die
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presbyteriale Synodalverfassung dér 
evang. Kirche in Norddeutschland 
(II. kiad. 1874.), Kirchengeschichte 
beider Hessen (2 k. 1876—8.), Ge- 
schichte des Pietismus und dér Mys- 
tik in dér reformirten Kirche, na- 
mentlich dér Niederlande (1881.)

Heptapolitana confessio, 1.
Hét bányaváros hitvallása.

Herbart János Frigyes, a rea- 
listikus vagy exact philosophia ala
pítója, szül. 1776. máj. 4. Olden- 
burgban. A bölcsészetnek 1802. Göt- 
tingában magán, 1805. rk., 1809. 
Königsbergben, 1833. pedig Göttin- 
gában rendes tanára lett s itt halt 
meg 1841. aug. 14. A vallásböl
csészet problémáját majdnem csak 
alkalmilag, de mégis egészen hatá
rozott irányban tárgyalta, melyet 
követői tovább fejlesztettek. Leib- 
nizra és Wolffra emlékeztető meta- 
physikájával olyan vallástant köt 
össze, mely Kantnak az isten létét 
illető erkölcsi bizonyítékát kevés 
módosítással ismételte. V. ö. Sehol : 
Herbarts philosophische Lehre von 
dér Religion (1884.)

Herberger Valér, a képzelem- 
ben és hangulatban leggazdagabb 
prot. ascetikus irók egyike, szül.
1562. ápr. 21. Fraustadtban. Tlieol. 
tanulmányai végeztével születése 
helyén 1584.-től tanító, 1590.-től 
diakónus s végül 1598.-tól pap volt. 
Mh. 1627. máj. 18. Legnevezetesebb 
müveit a 19. század 50-es éveiben újra 
kiadták. V. ö. Ledderhose (Sonntags- 
bibliothek 1851.), Pfeijfer (1877) és 
Henschel( 1889.) róla szóló müveit. T.

Herczeg érsek, olyan érsek, 
akinek egykori hivatali elődje a 
római német birodalomnak her- 
czege volt s az e czimmel együttjáró 
jogokat is gyakorolta. Az eszter
gomi érsek szintén e birodalom her- 
czege volt, s mai ilyen czimezése is 
innen ered.



Herczegprimás, 1. Herczeg- 
érsek és Prímás.

Hei czegszolösi rét. zsinat,
1575. 'áug. 16.—17. tartotta a bara
nyai superintendentia negyven lel
késze, kik az egyideig két kerület
ből ez évben alakítottak Veresmarti 
Illés igazgatása alatt újra egyet. Itt 
írták alá a „Canones majores" nyo
mán készült 47 czikket, melyeket a 
zsinat intézkedésére Siklósi Miklós 
a 32. czikk kihagyásával akkor mind
járt magyarra fordított s Huszár Dá
vid „Az alsó és felső Baranyában 
való ecclesiáknak articulusi“ ez. a. 
a köv. évben Pápán közre is bocsátott. 
Ezek képezték forrását a sopron- 
megyei kánonoknak. A nem régen 
megtalált eredeti szöveg most készül 
sajtó alá.

Herder JánosGottfried,a német 
nemzeti irodalom jelese, szül. 1744. 
aug. 25. Mohrungenb'en. A tlieolo- 
giát Königsbergben 1762. kezdte 
hallgatni, 1764.--9. rigai lelkész és 
gimn. tanár volt. Állásáról lemondva, 
két évet utazásai töltött, inig 1771. 
biiekeburgi, öt év múlva weimari 
udvari pap és esperes lett. Mii. 1803. 
decz. 18. Bámulatos érzéke levéli a 
régi idők s távoli népek szellemének 
megértéséhez, az emberiség bölcsé
szeti történetének, specialiter egy 
egyetemes összehasonlító irodalom- 
történetnek a megírására vállalko
zott s ebbe a héber nép szellemi 
fejlődését is felölelte („Ideen zűr 
Philosophie dér Gesch. dér Mensch- 
heit“ 4 k. 1784—91.). „Vöm Geiste 
dér hebráischen Poesie" (III. kiad. 
1825. ; ennek a nyomán irta Gonda 
László „Kalászok az ószöv. szent 
költészet mezőin" ez. művét 1861.) 
ez. munkája az ószöv. irodalmat 
először tárgyalta aesthetikai szem
pontból. Herdernek erősen alanyi, 
öntudatos és érzékeny természete 
volt, melyen Rousseau olvasása és

Hamannal való viszonya elenyész- 
hetlen nyomokat hagyott. Az ő néha 
kétségbevont vallásossága minden
esetre kevésbbé nyilvánult az isteni 
fenhatóság örök érzésében, mint az 
emberi méltóság élénk tudatában s 
az isten képmása megbecsülésében. 
Ezért tekintette a keresztyént is 
csupán az általános emberi szem
pontjából, melybe amazt beolvasz
totta. Krisztus sokkal kevésbbé volt 
istene, mint az emberiség. Egy köl- 
tőies őskeresztyénséget képzelt el, 
mely távol állott minden dogmatis- 
mustól, de távol egyúttal minden 
történettől is, — s ezt tűntette fel 
eszményi vallásnak. Egy világ
egyházról beszélt, melynek a lehető 
legegyszerűbb volna a hitbeli alapja. 
Életfeladatának tekintette, hogy a 
művelődést keresztyén szellemtől át- 
hatottá tegye, amilyennek t. í. ő 
emezt értelmezte. A biblia kritikai 
vizsgálatában Ernesti, Michaelis és 
Semler nyomain haladt, mindamel
lett fentartotta a saját egyénisé
géhez mért történeti-költészeti állás
pontját a biblia irányában, s eszkö
zöket és módokat keresett, melyekkel 
a biblia vallási gondolataiba bölcsé
szeti szellemet önthessen, nehogy 
abba a helyzetbe jusson valaki, hogy 
egy szent semmit kelljen hinnie. 
Ilyen messze állott ő attól, amit ma 
positiv keresztyénségnek mondanak 
s mégis sorompóba szállt Spalding 
és a rationalistákiránya ellen, később 
pedig, midőn azt vélte észrevenni, 
hogy a kritizáló philosophia az uj 
theologus-nemzedék fejében zavart 
csinált, egykor nagyrabecsült, de kor
szakalkotó jelentősége szerint soha
sem méltányolt tanítója, Kant ellen 
is. Összes műveit, melyek először 
1 805—20. jelentek meg4.5 kötetben, 
Suphan adta ki újra (32 k. 1877.— 
87.) Luther kis kátéjáról irt magya
rázatát. Kiss dános püspök átdolgozta
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magyarra (1815).V. ö. Dibbits: H. be- 
scliouwd als theolog (1863.); Haym:
H. nacli seinem Lebeu und seinem 
Werken (2 k. 1880—85.); Wemer : 
H. als Tlieologe (1871.); Erdmann:
H. als Religionsphilosoph (1866.); 
Baumgarten: H.-s Anlage und Bil- 
dungsgang zum Prediger (1888,); 
Söhmidt: H’-s pantheistische Welt- 
anschauung (1888.); Kühnemann: 
H’-s Leben (1894.)

Herepei Gergely, ref. esperes, 
szül. 1807. febr. 21. Kolozsvártt. 
Tanulni szülővárosában kezdett s mi
után 1827. a theologiát is elvégezte, 
mérnöki pályára ment Pestre, hol 
1830. mérnöki okleveletnyert.Ekkor 
azonban újra visszatért a lelkészi 
pályára s miután az 1830.—31. tan
évet külföldön (Göttingában és Mar- 
burgban) töltötte, Dézsen káplán, 
majd 1833. lelkész lett. Innen 1835. 
Kolozsvárra hívták lelkészül, hol 
1852. esperessé lett s 1859. jul. 4. 
mh. Lelkipásztori buzgó működése 
mellett irodalommal is foglalkozott 
s munkái a következők: 1. Alkalmi 
beszédek. Kolozsvár, 1846. 2. Uj- 
testamentum magyarázata (Wolil- 
fahrt után németből Incze Dániellel). 
U. o. 1852. 3. Ujtestamentom kér
désekben és feleletekben (Polier 
után fráncziából Incze Dániellel és 
Székely Jánossal). U. o. 1854. 4. 
Isten igéje (Prédikácziók tőle, Vadas 
Józseftől és Nagy Pétertől). U. o.
1856. — továbbá Weér Dániel, özv. 
Méhes Györgyné Incze Sára, Pataki 
Mihály, Incze Sámuel, Papp Alajosné 
Gidófalvi Vilma, Malom Lujza, Bá
nyai Ferencz, Antal János és Mike 
Sándorné Szacsvai Sára temetésén, 
valamint a főconsistorium 1843. évi 
gyűlése, a kolozsvári fatemplom be
záratása s gr. Wass Minka és Ottilia 
konfirmácziója alkalmával, végül a 
külső templom befedése (1838.) s 
a szegények érdekében (1847.) és

a szabadságharcz kezdetén (1848. 
szept. 17.) tartott beszédei és imái.

Herepei János, ref. theol. ta
nár, az előbbinek atyja, szül. 1763. 
jul. 3. Lozsádon.TanulmányaitNagy- 
enyeden 1789. végezvén, külföldre 
ment, honnan két év múlva tért 
vissza. Ekkor szászvárosi másodpap, 
1796. vizaknai lelkész, 1806. pedig 
kolozsvári theol. tanár lett.Mh. 1812. 
máj. 9. Hírneves szónok volt, ki az er
délyi újabb egyh. szónoklat megte
remtői közé tartozik. Nyomtatott mü
vei amaz alkalmi beszédek, melyeket 
gr. Kendefi János, gr. Bethlen Lász
lóim br. Bánffy Klára, br. Radák 
Adám, Harsányi Klára Kendefi Jó
zsefeié, Katona Mihály, gr. Teleki 
Polyxena Kendefi Jánosné, Vita 
Sámuel, gr. Rhédei Mihályné br. 
Bánffy Terézia, Kabós Ferencz, Mé
hes György és gr. Bethlen László 
felett s ennek hunyadmegyei főis
pánná beiktatásakor és I. Ferencz 
király nevenapján (1807.) tartott. A 
temetésén Hegedűs Sámuel által el
mondott beszéd szintén megjelent.

Herepei Károly, ref. lelkész, 
az előbbinek fia, szül. 1802. febr.
24. Vízaknán. Tanult Kolozsvártt, 
hol 1823. végeztea theologiát. Ekkor 
külföldre ment s egy évet Bécsben, 
egyet a nevezetesebb német egye
temeken töltve, 1825. tért haza. A 
kolozsvári egyház azonnal lelkészévé 
választotta s mint ilyen, nagy szó
noki sikereket ért el. 1834. u. o. a 
bölcsészet tanára, 1835. nagyenyedi 
theol. tanár s itt csakhamar igazgató 
is lett. A magyar tud. akadémia 
1838. levelező tagjául választó. 1841. 
lelkésznek ment Vízaknára s itt mű
ködött 1871. nyaráig, midőn nyuga
lomba lépett. Mh. ez évi okt. 26. 
Műveinek az a része, mely tudo
mányos irányú munkálkodás ered
ménye, vagyis egyháztörténete és a 
Bethlen-collegiuin múltja egy részé-
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nek leírása kéziratban maradt, ellen
ben egyh. beszédei, különösen teme
tésiek nagy számmal vannak kinyom
tatva. Nehány beszédét a Salamon- 
féle „Erdélyi prédikátori tár“ és a 
Szász Károly-féle „Erdélyi prot. egy
házi tár“ közölte ; külön füzetekben 
jelentek meg a kolozsvári külső tem
plom alapköve letételekor és felava
tásán, a Encsi Mihály, id. Szentpálí 
Zsigmond, Farnos György, Margi- 
tai Jonathánné, Incze Sára Méhes 
György né, br. Kemény László, Weér 
Dániel, gr. Kendeffy Adám, Méhes 
Sáinuelné Deáki Filep Teréz (1820.), 
Méhes Sámuelné Benkner Karolina 
(1 828.), Sláby Dániel, gr. Lázár Lász- 
lóné br. Dán ffy Erzsébet, br. Bánffy 
Ferencz, Lengyel István, gr. Mikes • 
Zsigmondné Ugrón Juliánná, özv. 
gr. Gyulai Ferenczné Katsándi Zsu
zsámul és br. Wesselényi József te
metésén s I. Ferencz halálakor tar
tott prédikácziói.

Hergenrötlier József, bíbor-
nok, német egyháztörténész, sziil. 
1824. szept. 15. Würzburgban, ahol
1842.theologiátkezdetttanulni. 1844. 
tanulmányai folytatására Rómába 
ment s ott 1848. pappá szentelték.
1849. zellingeni káplán, 1851. Mün
chenben theol. m. tanár, 1852.Würz
burgban az egyházjognak és egyház- 
történetnek rk., 1855. rendes tanára 
lett. IX. Pilis 1877. pápai praelatussá, 
XIII. Leó 1879. tábornokká nevezte 
ki. H. ekkor Rómába költözött, hol 
mint bibornok-levéltárnok a legkész
ségesebben segített theologusokiiak 
és történészeknek tudományos ku
tatásaikban. Mh. 1890. okt. 3. a 
mehreraui cistercita kolostorban. Szé
lesebb körökben először „ Antijanus“ 
(1870.) ez. művetette nevét ismertté, 
melyben apápai csalatkozhatatlanság 
tanát védte. Számos többi műve kö
zül nevezetesek még: Photius, Pat- 
riarcli von Konstantinopjel (3 k.

1807.—9.); Marienverehrung in den 
zehn ersten Jahrhunderten (1870. ; 
magyarul 187 1.); Katholische Kirclie 
und christlicher Staat in ilirer ge- 
schichtlicher Entwickelung und in 
Beziehung auf die Fragen dér Ge- 
gemvart (uj kiad. 1874; magyarul 
2 k. 1874.—5.); Áthanasius dér 
Grosse (1870.); Handbuch dér allge- 
meinen Kirchengeschichte (3 k. III. 
kiad. 1884.— 1880.) Ő dolgozta ki 
aHefele„Konziliengesehichte*-jének
8. kötetét (1887.) is.

Hermán (Körösszegi) István, 1. 
Körösszegi Hermán István.

Hermas, az u. n. apostoli atyák 
egyike, korábbi vélekedés szerint 
azonos a Róni. XVI. 14.-ben említett
H.-szal. A*II. század második felében 
Rómából egy eredetileg görögül Írott 
mű terjedt el „Hermae pastor“ ez. 
alatt, melyet 140. után I. Pilis római 
püspök testvére irt. Ez a biinbánat 
végső határidejét hirdető, de unal
mas és egyhangú apokalyptikus re
gény sokáig csak ó-latin és aethiop 
forditásban volt ismeretes, de leg
újabban magát a görög eredetit is 
felfedezték, még pedig kétféle kézirat
ban : a lipcseiben (1850.) és sinaiban 
(1803.). Olvasható latin fordítással is 
ellátott szöveget Gebhard ésHarnack 
(1877.), majd Hilgenfeld (II. kiad. 
1881.) adott ki belőle. Az újabb kriti
kai tanulmányok részint az egésznek 
Hilgenfeld és mások által megtáma
dott, de Linktől („Die Einheit des 
Pastor Hermae“ 1888.) védett egy
sége felől tárgyalnak, részint arról a 
kérdésről, hogy vájjon a könyvnek 
Simonides Konstantin által kiadott s 
csak 1887. óta ismeretes záradéka 
lényegében hiteles-e, mint Hilgenfeld 
állítja, vagy pedig a megbízhatatlan 
görögnek egyéb szédelgései és csa
lásai mellé sorolandó-e ? Rácz

Hermeneutika (a gör. „her- 
m eneuein “ =? „ m agy aráz ni,* „ to 1 m á-



csolni“ szótól), általában a magya- 
rázástiidománv elmélete, azaz vala- 
mely irat, beszéd stb. tartalmának 
felkutatását és reproducálását esz
közli) szabályzatnak tudományos elő
adása és megállapítása. Bibliai h. a 
bibliamagyarázat elmélete, vagyis az 
általános h.-nak alkalmazása az ó- 
és líjszövetségi iratokra. Mig a kath. 
egyház abból az alapelvből indul 
ki, hogy a Szentlélek által sugalma
zott bibliát szintén csak a Szentlélek 
vezetése alatt álló egyházi szervek, 
tehát régen az egyházi atyák, majd 
pedig a zsinatok és az azokkal egy - 
értelmüleg tanító igazhitű tanítók a
pápa legfelsőbb tekintélye alatt, te
hát a kath. tanfogalom analógiája 
szerint magyarázhatják : a protes- 
tantismus azt a tantételt állítja fel, 
hogy az írás képes Önmagát magya
rázni (Semet ipsam interpretandi fá
éul tas), azaz a világosabb helyek a 
homályosabbak magyarázásához is
félreismerhetlen és csalhatatlan esz
közül szolgálnak (L. Analógia fi- 
dei). Mikor aztán abban a meggyőző
désben éltek, hogy ennek a typusát 
a hitvallási tételek fejezik ki, ez a 
magyarázási szabály a gyakorlatban 
kizárólag az orthodoxia szolgálatá
ban álló magyarázati módra ve
zetett. A legjobb volt a dologban még 
az, hogy a protestantismus szembe 
szállott az egyházi magyarázás kez
dete óta divatossá lett allegorizá- 
lással, melylyel a középkori scholas- 
tika négyféle értelmét is vitatta egyes 
helyeknek, s teljes határozottsággal 
visszatért a szóbeli értelemhez (sen- 
sus literalis) és ezt tartotta a magyará
zási eljárás egyetlen tárgyának. Ez 
által legalább a nyelvészeti, szótári, 
grammatikai tanulmányok a theolo- 
gián belül a dogmatikailag elfogult 
irásmagyarázás századaiban is élet
ben maradtak, úgy hogy midőn idővel 
ismét feléledt a történeti érzék, már

Ernesti (Instítutio interpretis Növi 
Testamenti 1761.) kimondhatta s 
világosan érvényesíthette az újabb 
exegesis nagy haladását előmozdító 
alapelvet, „a nyelvészeti-történeti 
magyarázás“ elvét. Jellemző volt a 
theoloídai romantika és az azt uraló 
kedélyi szükségletek korára az, hogy 
később az u. n. theologiai magyará
zást mint különösen a bibliára vonat
kozót mellé kellett állítani vagy 
alárendelni a nyelvészeti-történeti 
módszernek. Újabban az érzelmi 
theologiánaktettilyenengedmények- 
kel sokszor szakítanak, amennyi
ben részint a lélektani tényezőt is 
fölvették a történeti magyarázás fel
adatai közé, részint elismerték, hogy 
öcsak ha a grammatikai-történeti ma
gyarázás megtörtént, akkor követ
kezik, hogy annak eredménye a jelen 
vallásos szellemi életével élő vonat
kozásba hozassék, ami már az u. 
n. gyakorlati magyarázat feladata. 
V. ö. Immer: H. des Neuen Testa- 
ments (1873.); Güntner: Kath. szent- 
irás-magyarázat alapelvei (1880.); 
Tömöri Szabó Sándor: Szentirás- 
magyarázattan (1843.); Bankó J. : 
Hermeneutica sacra (1867). Rácz 

Hennes György, egy bölcsé
szeti-dogmatikai iskola alapítója a 
kath. egyházban, szül. 1775. ápr. 22. 
Dreyerwaldéban (Wesztfália). 1 792.- 
től bölcsészetet, 1794.-től theologiát 
hallgatott Miinsterben, ahol 1798. 
gimn. tanár lett. Miután 1799. föl
vette az egyházi rendet, a dogmatika 
tanára lett 1807. Miinsterben, 1820. 
pedig a bonni egyetemen. Mh. 1831. 
máj, 26. „Untersuchungen über die 
innere Wahrheit des Christentums* 
(1805.), „Philosophische Einleitung 
in die christkatholische Theologie“ 
(II. kiad. 1831.), „Positive Einlei
tung in die christkatholische Theo- 
logie“ (II. kiad. 1834.), „Christka
tholische Dogmatik“ (3 k. 1834—6.)



ez. műveiben a kritikai bölcsészet 
hatásától érintett H. egy tapasztalási 
elméletet próbált felépítni, és pedig- 
oly formán, hogy az sziikségképen a 
katli. hitre vezessen (h e r m e s i a- 
n i s m u s). Követői csakhamar nagy 
számmal akadtak (li e r írre s i an  u- 
sok), köztök Achterfeldt (mh. 1877.), 
Baltzer János (1. e.), Braun J. V.
J. (1801 .— 1863.), Elveinkül P. J. 
(1796.— 1886.). Hilgers (1803.—*
1874.) és mások, kik a Rajna vidé
kén nemsokára valamennyi katli. 
theologiai és bölcsészeti tanszéket 
elfoglaltak s „Zeitschrift fiir Phílo- 
sopliie und katli.Theologie" (1832.-—
1853.) ez. alatt közlönyt is tartottak 
fenn. H. fő munkáit egy pápai breve 
1835. az indexbe sorozta s ettől fogva 
követői szakadatlan üldözésnek vol
tak kitéve. V. ö. Esser : Denkschrift 
auf Georg H. (1832.); Stupp : Die 
letzten Hermesianer (1844.—5.); 
Niedner: Philosophiae Hermesii Bon- 
nensis. novarum rerum in theolo- 
gia exordii explicatio et existima- 
tio (1839.).

Hermesianisinus, 1. Hermes.
Hermias, a 2. század végén 

vagy a 3. elején élt kér. apologeta, 
ki egy apologetico-polemikus művet 
irt görögül „A pogány bölcsészek 
kigúnyolása" czimmel, melyben azt 
csakugyan nevetségessé iparkodott 
tenni. Legújabban Ottó tette közzé 
a „Corpus apologetarum" (IX. k. 
1872.) ez. kiadványban.

Herniogenes.a2. századvégén 
vagy a 3. elején szereplő gnostikus, 
egy valószínűleg északáfrikai festő, 
ki azt tanította, hogy a gonosznak va
lami teremtetlen anyag a forrása. Ez 
elmélete ellen irta Tertullianus az 
„Adversus Hermogenem" ez. mü
vét. V. ö Hilgenfeld: Die Ketzerge- 
schichtejdes Urchristentums (1884.).

Hennádon aluli ev. esperes-
ség, a Szepességen 1541.-től az

ellenreformáczió megindultáig léte
zett egyházmegyék egyike.

Hennádon felüli ev. esperes- 
ség, a Szepességen 1541.-től az el- 
lenformáczióig létezett egyházme
gyék egyike.

Heródes, az utolsó zsidó dy- 
nastia alapítója, mely a Hasmoneu- 
sokét (1. e.) váltotta fel. Szerencse 
fia, félzsidó, annak az idumeai Anti- 
paternek a fia, aki mint eredetileg 
a Hasmoneusok edomi helytartója
II. Hyrkanusnak, az utolsó Hasmo- 
neus királynak s főpapnak major- 
domus-féléjévé lett. H. azáltal, hogy 
a II. Hyrkanus unokáját, Mariamnét 
nőül vette, az uralkodó család többi 
tagjait pedig egymásután s végre 
természetesen Mariamnét s fiait is 
megölte: megszerezte uralkodásá
nak a makkabeusi törvényszerűség- 
látszatát, mialatt egyszersmind Pom- 
pejustól Caesarhoz, Caesartól Cassi- 
uslioz, ettől Antoniushoz s ennek ha- 
lála után Augustushoz pártolva, a 
világuralom minden változatát esze
sen kizsákmányolta a saját érdekében 
s végre mint a császárral szövetséges 
király (rex socius) meglehetősen füg
getlen és félelmes állást foglalt el. 
Uralkodása, mely Kr. e. 40.-től, ami
kor őt egy tanácsi határozat király
nak nevezte,vagy 37-től, amikor Ma
riamnét nőül vette s Jeruzsálemet 
elfoglalta, a Kr. e. 4. év tavaszáig 
tartott, midőn a már közel 70 éves
H. a betegség és lelkiismeret zakla
tásai közt meghalt, bár Palesztinára 
a fény augustusi korát jelenti, de 
sem a templom pompás kiujítása, 
sem a király többi nagy építkezése 
nem szerezhette meg a nép szere- 
tetét azon vérszomjas zsarnoknak, 
aki a rómaiaknak köszönte uralmát 
s a nemzet elrómaiasítására töreke
dett. Igazi érdemei, melyeket az or
szág biztonsága, a kereskedés és 
közlekedés, puszta vidékek benépesí-
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tése körül szerzett, a jó napokban 
egészséges vízről, a rossz napokban 
kenyérről s más szükségesekről való 
gondoskodása : mind elhalványultak 
Izrael vallásos szellemének bántal
mazása mellett. Az élete elleni örökös 
összeesküvések miatt titkos rendőr
séget szervezett s kiapadót és iszonyú 
halálbüntetéseket hozott divatba. 
Utoljára a népnek az ily szükségben 
ismét fellángoló messiási reményei 
okoztak H.-nak aggodalmakat s a 
Máté evangéliuma tényleg erre az 
időre teszi a Jézus születését. A 
„nagy“ H. végrendelete következ
tében fiai felosztották a birodalmat; 
de Arehelaust, az idősebbet, aki mint 
ethnarcha Judaeán, Sámarián és 
Idumaeán uralkodott, Augustus Kr.
u. 6.-ban rossz kormányzata miatt 
letette s országát Syria római pro
vinciához csatolta. Galilaea s Peraea 
Heródes Ántipasifak, a szerencsétlen 
tagozatú, hosszúkás nyugati és északi 
tartomány Filepnek jutott. Emez már 
34. mh.; amaz miután még Tiberius 
alatt gondatlanul szerencsétlen há
borút kezdett az arab királylyal, Are- 
tas-szal, Caligula alatt letétetett és 
ép úgy, mint előbb Archelaus, Gáli-

f n

laeában halt meg. 0 az, aki az evan
géliumokban szerepet játszik, mig a 
Csel. XII. említett H. a „nagy* H. 
unokája, kinekAgrippa volta mellék
neve. Ezt ifjúkori barátja Caligula 
bejuttatta előbb a Filep örökségébe, 
később pedig Claudius Judaeával 
és Samariával is megajándékozta, 
úgy hogy élete utolsó éveiben 41.— 
44. meglehetősen egyesítette újra 
nagy atyja birodalmát. Ezenkívül si
került neki a nép vallásos érzüle
tének hízelgő magaviseletével meg
nyerni a zsidóság szeretetét is, mit 
amaz nem bírt. Halálával véget ért 
Izrael hatalma, mert fia, a Csel. 
XXVI. említett II. Agrippa csak ne
hezen és részben kapta meg, amit

atyja játszva s nagyban nyert el. A 
zsidó háborúban a rómaiak részén 
állott s később mint azoknak vasal- 
lusa, Tiberiásban lakott, mig végre 
100. gyermektelenül meghalt. Rácz 

Hennann Emil, kitűnő német, 
prot. egyházjogász, szül. 1812. ápr.
9. Jogot tanult 1828.-tól Lipcsében, 
hol 1834. magántanár lett. 1836. az 
egyházjognak rk., 1842. r. tanára lett 
Kidben, honnan 1847. Göttingába,
1868. Heidelbergbe ment hasonló 
minőségben, s 1864.—72. egyúttal 
az ev. Kirchentag (1. e.) elnöke volt, 
mig 1872. a berlini főconsistorium 
elnökévé neveztetett ki. Nagy érde
meket szerzett az egyházközségi és 
zsinati rendezet keresztülvitelében. 
Azonban 1878. lemondott ez állásá
ról s előbb Heidelbergbe, majd Got- 
hába vonult, hol 1885. ápr. 16. mh. 
Művei közül általánosabb érdekűek : 
„Ueber die Stelláiig dér Religions- 
gemeinschaften im Staate“ (1849.) 
és „Die notwendigen Grundingen 
einer, die konsistoriale und synodale 
Ordnung vereinigenden Kirchenver- 
fassung“ (1862.).

Hermáim János, ev. lelkész, szül. 
1732. nov. 15. Kassán. Tanult Lő
csén (1 746.-tól), Pozsonyban (1 750.- 
től), honnan 1754. külföldre ment 
s két évet Helmstedtben, egyet Göt- 
tingában töltött. Azután Pozsonyban 
s Becsben nevelősködött, mig 1762. 
lőcsei lelkészszé s itt később espe
ressé választatott. Mh. 1807. ápr. 7. 
Művei: 1. Sammlung altér und neuer 
geistlicher Lieder . . . nebst einer 
Sammlung von Gebeten (2 k., név
telenül), Pozsony, 1775. 2. Hinter- 
lassene Predigten (I. k.) Lőcse, 1809. 
(Osterlamm J. K. és Liedemann M. 
adta ki), — továbbá Mária Terézia 
halála s a türelmi rendelet kiadása 
alkalmával tartott prédikácziói.

Herrnhutiak testvérgyüle-
kczete, a cseh-morva testvérek utó-
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daitól alapított vallásközönség, mely
nek székhelye és központja Herrn- 
hut. Folytonos elnyomás inditá a 18. 
század elején a eseh-testvérek ma
radványait hónuk elhagyására. Zin- 
zendorf Lajos Miklós gr. fogadta he 
őket, akinek engedelmével ennek 
berthelsdorfi birtokán 1722. jun. 17. 
letelepedve, e helyet Herrnhutnak 
nevezték el. A colonia növekedése 
arra inditá a grófot, hogy a drezdai 
kormánynál viselt hivataláról le
mondva, a berni Watté vilié Frigyes
sel s az ezáltal meghívott Rothe nevű 
lelkészszel együtt magára vállalja 
az ifjú hitközség vezetését, melyben 
némi viszály, tankülönbség és val
lási rajongás is felütötte fejét. A 
mintegy 300 lólekből álló gyülekezet
1727. máj. 12. alakult át független 
kér. társulattá, melynek statútumait 
maga Zinzendorf készíté. A ref., luth. 
és cseh tanfogalmak nem képeztek 
válaszfalakat, hanem barátságosan 
megálltak egymás mellett, három 
„trópus“-ként, amint Zinzendorf ki
fej ezé magát. Főkép az élet szentté 
fejlesztésére voltak tekintettel. Zin
zendorf nemsokára több más testvér- 
gyiilekezetet is szervezett, ami azt 
vonta maga után, hogy hovatovább 
közelebb jutottak a teljesen önálló 
egyházzá való alakuláshoz, kivált 
1737.-től, amikor Zinzendorf a cseh 
egyház püspökévé felavattatott. Az 
egyházszervezés nagy munkájával 
több zsinat foglalkozott, melyek kö
zül az elsőt 1756. tartották. Belső fej
lődésüket és megerősödésüket Zin
zendorf mellett Watteville János és 
főleg Spangenberg (1. e.) sok évi lan
kadatlan tevékenységének köszön
hették a herrnhutiak, kik lassanként 
nemcsak egyre tovább terjeszkedtek, 
hanem sok kinövéstől is megtisz
títottak.

Alkotmányuk telj esen zsinatpres- 
byteri. A püspököknek az egyház kor

mányzásához semmi közük s csak is 
szorosan egyházi teendők végzésével 
vannak megbízva. A kormányzás egy 
tizenkéttagú directorium kezébe van 
letéve, melynek székhelye 1789. óta 
Berthelsdorf. Ennek fölötte áll az 
európai szárazföldi, angolországi s 
amerikai három provincia követei
ből álló zsinat, mely 7— 12 éven
ként ül össze. Az 1879. évi zsinat a 
nyugatindiai missziói tartományt a 
testvéregyesület negyedik provinciá
jául ismerte el. Sajátságos a herrn- 
hutiaknál a gyülekezeteknek „cho- 
rus“-okra való beosztása, melyek kor, 
nem és életviszonyok szerint ascetai 
czélokra egyesült csoportok s minden 
egyházközségben többen vannak.

Minthogy a személyes megtérés 
és üdvözülés iránti bizonyosság nálok 
a fő dolog, a dogma iránt meglehe
tősen közönyösek. Csak Spangen
berg fejtette ki tanukat „Idea fidei 
fratrum* (1779.) ez. művében, és 
pedig az ev. egyházzal való egyezés 
kimutatására fektetvén a súlyt. A 
cultus általában prot. jellegű, csak
hogy mindennap tartanak esti össze
jöveteleket is. Az úrvacsorája mel
lett néha szeretetvendégséget is tar
tanak, mi nálok thea és sütemény 
élvezésében áll. Husvét reggelén kü
lön ünnepélyt rendeznek a temető
ben. Németország vallási életére 
jelentékeny befolyást gyakoroltak, 
sőt Schleiermacher utján, ki meg
őrizte köztök szerzett benyomásait, 
némileg még a theologiában is érez
hetővé lett hatásuk. Hatalmas tevé
kenységet fejtenek ki a pogányok 
megtérítésében, annyira, hogy ezzel 
világtörténeti jelentőségre emelked
tek. Missziói működésük mindjárt a 
gyülekezet megalakulása után kez
dődött s azóta a föld legelrejtettebb 
zugaiba is behatolt, mindig a legel- 
sülyedtebb népek közt hirdetvén az 
evangélium igazságait és áldásait.



A testvér-gyülekezet összes tagjai 
1886. mintegy 32000-en voltak. V. 
ö. Schrautenbach: Zinzendorf and die 
Brüdergemeinde semer Zeit (II. kiad. 
1872.); Crögér: Gesch. dér erneuten 
Brüderkirche (3 k. 1852—4.); Plitt: 
Zihzendorfs Theologié (3 k. 1869.— 
1874.); Ritschl: Gesch. des Pietis- 
mus (III. k. 1886.).

Herzog János Jakab, német ref. 
theologus, szül. 180.5. szept. 12. Bá
zelben, ahol és Berlinben 1 823—9. 
elvégezve tanulmányait, 1830.-tól 
ugyancsak szülővárosában volt tlieol.
m. tanár. 1835. ideiglenes, három év 
múlva r. tanára lett az egyháztörté
netnek Lausanneban, majd 1847. e 
mellett az újszövetségi tudományok
nak is'Halléban, 1854.-ben pedig a 
ref. theologiánakErlangenben. 1877. 
nyugalomba lépett s 1882. szept. 30. 
mh. Sok műve közül nevezetesebbek: 
Joli. Calvin (1843.); Das Leben 
Oekolampadius und die Reformation 
dér Kirche zu Basel (2 k. 1843.); 
Die romanischen Waldenser (1853.); 
Abriss dér gesamten Kirchenge- 
schichte (3 k. 1876.—82.). 1854. 
kezdte szerkeszteni a „Realencyklo- 
pádie für protestantische Theologie 
und Kirche“ ez. eddig még páratlan 
terjedelmű tlieol. lexikont, melynek
II. kiadását (18 k. 1877—88.) még 
szintén ő kezdte meg.

Hess (Hessus) János, sziléziai
reformátor, szül. 1490. Xürnbergben. 
Lipcsében és Wittenbergben tanult 
s 1513. a boroszlói püspök titkára 
lett. Öt év múlva Olaszországba ment, 
itt Ferrarában tlieol. doktor lett s 
Boroszlóba visszatérve, 1520. föl
szenteltetett. A köv. évben a refor- 
máczióhoz csatlakozván, 1522.Niirn- 
bergbe, 1523. Boroszlóba hivatott 
lelkészül, hol egy nyilvános hitvitán
1524. győzelmesen védte meg az 
evangélium ügyét. A boroszlóiakkal 
egyidejűleg Mária, magyar királyné

is meghívta volt udvari papjának, de 
inkább kívánt a már ismert Borosz
lóban működni, hol 1547. jan. 6. halt 
meg. V. ö. Kolcle: J. H., dér sclile- 
sisclie Reformátor (1846.) és Köstlin 
tanulmányát a „Zeitschrift des Ve- 
reins für Geschiclite und Altertum 
Schlesiens" 6. és 12. kötetében.

Hess János Jakab, kiváló né
met tlieol. iró, szül. 1741. okt. 21. 
Zürichben, ahol tanulmányait is vé
gezte. Kevés idei segédlelkészsége 
után tiz évig mint magánzó élt, s 
csak 1777. kezdett újra lelkészi mű
ködéshez, amikor is Zürichben diakó
nussá választatott. Itt 1795. első pap
ságra lépett elő s elnöke lett a kan
tonbeli lelkészi testületnek. Mh. 1828. 
máj. 29. „Lebensgeschichte Jesu“ 
(VÍlI. kiad. 3 k. 1822.—3.) ez. mű
vével úttörője s megkezdője volt a 
Jézus élete irodalmának. Ezen kívül 
nevezetesebb munkái: Ueber die 
Lehren, Thaten und Schicksale un- 
seres Herrn (IV. kiad. 2 k. 1817.); 
Geschiclite und Schriften dér Apostel 
Jesu (IV. kiad. 3 k. 1820.—22.); 
Geschiclite dér Israeliten vor den 
Zeiten Jesu (12 k. 1776.-—88.). V. 
ö. Gessner (1829.) és Esclier (1837.) 
róla szóló monographiáit.

Hesseni Eobanus, 1. Eobanus
Helius.

Hesseni Henrik, 1. Langen-
steini Henrik.

Hessliusius Tilemann, német 
prot. theologus, szül. 1527. nov. 3. 
Niederweselben. Miután több egye-
emen,a\vittenbergin is, tanult, 1 553. 
uperintendens lett Gosíarban, de 
rőszakos újításai miatt 1556. el kel- 
ett hagynia a várost. Mint rostocki 
irédikátor két polgármestert szám- 
dvettetett, mignem 1557. ő is leté- 
etett s 1558. Melanchthon ajánla- 
ára, mint a theologia cdső tanárát a 
leidelbergi egyetem hívta meg. Itt 
halznak püspöke lett, de Klebitz dia-
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konussal, ki azzal vádolta, hogy a kál- 
vi ni tanokhoz szít, oly heves vitátkez- 
dett, hogy a választófejedelem 1 559. 
szept. miután a kibékítés nem sike
rült, mindkettőjüket letette hivata
lukból. Ezután 1 r>f>0. Magdeburgba 
ment prédikátornak, hol esperes lett. 
Féktelen vitája miatt, melyet a syner- 
gismus ellen folytatott, 1502. innen 
is távoznia kellett s szülőhelyére köl
tözött, amit azonban szintén el kel
lett hagynia, í 565.-ben Neuburgban 
udvari pap lett Zweibrüeken Farkas 
őrgrófnál, 1509. pedig jénai tanár. 
De az Andrea és Flacius elleni táma
dásai következtében itt sem marad
hatott. 1574. samlandi püspök lett, de 
mint békezavaró és tévtanitó 1577. 
ezt az állását is el veszté s Helm- 
stedtben kapott theol. tanári állást. Itt 
halt meg 1 588. szept. 25. Több műve 
maradt, legnevezetesebb közülök az 
„Examen theologicum“ (1570. s 
azóta többször). V.ö. Helmoll: H. und 
seine sieben Exilia (1859); Wilkens : 
T. H. ein Streittheolog dér Luthers- 
kirche (1800). T.

H esy ch asták  (gör. =  quie- 
tisták, nyugvók), mystikus szerzetes
szekta, különösen az Athos hegyén. 
Ferdeségeiket főleg ellenfelök, Bar- 
laam szerzetes irta le, aki szerint 
szemlélődő életet folytattak, szünte
len imádkozva s e közben mindenik 
egy-egy zugba húzódott, állát mel
léhez nyomta, szemét állhatatosan 
köldökére irányozta s lélekzetét visz- 
szatartotta. Úgy hitték, hogy ezzel 
elérik az isteni dicsőség fényének e 
testben való szemlélését. Farkiam
mal szemben első sorban Palamas 
Gergely, athoshegyi barát kelt védel
mekre, aki aztán mint 1349.-től thes- 
salonikai érsek az 1351. tartott 
konstantinápolyi zsinaton kivitte igaz- 
hitűségök elismertetését. V. ö. Stein : 
Studien iiber die Hesyehasten des 
14. Jahrhunderts (1874.).

Hét bányaváros hitvallása,
1. Hét-bánya városi esperesség.

Hét-bányavárosi esperes
ség’, a reformácziótól a gyásztizedig 
állott fenn s a bányai egyházkerület
hez tartozott. A hét város ez volt : 
Körmöcz-, Selinecz-. Besztercze-. 
Béla-, Libet-. Uj- és Baka-bánya. 
Nevezetes e fraternitas arról a hit
vallásról, melyet miután 1559. decz.
0. hivatalosan elfogadott, Ferdinánd 
királyhoz és Oláh Miklóshoz is be
nyújtott. Ez azután nagy tekintélyre 
tett szert. Először Meltzer Gergely 
tette közzé (Beszterczebánya, 1578.); 
azóta többször is megjelent. Közölte 
Ribini (Memorabilia I. k. 133 s. köv.
1. ) és Szkivik (Die Reformation in 
Ungarn. 188-1.) is. Az esperességhez 
tartozott s nem egy megyében fekvő 
egyházak a 18. században a körü
löttük levő egyházakkal csatoltatok 
egybe.

Hét szepesi bányavárosi 
esperesség, 1. Szepesi hét-bánya-
városi esperesség.

Hetényi János, ref. lelkész, 
szül. 1786. jul. 26. Ekelen (Komá
romul.). Komáromban, Pozsonyban, 
majd Debreczenben tanult, hol a col- 
legiuinban köztanitóságot és senior- 
ságot is viselt. Miután 1814.-től 
Göttingában is gyarapította ismere
teit, szülőföldjén lelkészszé válasz
tották s ott működött 1853. jul. 26. 
történt haláláig. Jegyzője volt a du
nántúli egyházkerületnek. A hazai 
bölcsészeti irodalomnak egyik kima
gasló alakja volt, s e téren szer
zett kiváló érdemei elismeréséül a 
magyar tud. akadémia, melynek szá
mos pályadiját nyerte el, 1836. lev.,
1840. r. tagjává választá. Egyh. ér
dekű munkái: 1. Sarolta és Adalbert 
(Hősköltemény a keresztyénségnek 
Magyarországban való megalapítá
sáról). Pest, 1825. (II. kiad. u. o. 
184J.). 2. Haza temploma (Erkölcs-



tan). U. o. 1831. 3. A Pesten állí
tandó ref. főiskolai rend tervezete. 
(100 arany jutalmat nyert pályamű) 
Kecskemét, 1843. 4. Szemelvények 
Máté e vangel iu m áb ö 1 (Gyakori ati Bib
liám agyarázatok 1884.). Kisebb, de 
jeles czikkei aProt.Egyli. és Isk.Lap
ban (1842—8.) nagy számmal je
lentek meg. Egyli. beszédei kézirat
ban maradták. V. ö. Körössy György :
Önállóságra törekvés a magyar plii- 
losophiában (1886.), mely őt és Szon-
taghot ismerteti.

Heterodoxia (gör.= eltérő vé
lemény), az általános szóhasználat 
szerint szinte kizárólag az olyan, val
lásos dolgokra tartozó vélemény, mely 
az egyliázilag szentesített tantól kü
lönbözik. A katli. egyház ezt a „hae- 
resis44 szóval fejezi ki, szerinte tehát 
a h e t e r o d o x i s  „haeretikus.44

Hetessy Viktor, ref. lelkész, 
szül. 1844. decz. 13. Halason, ahol 
tanuliii is kezdett. Ezenkivül Nagy
kőrösön, Kecskeméten és Budapesten
1865. végezte iskoláit, és pedig ez 
utóbbi két helyen a theologiát. Ötévi 
káplánkodás után 1871. drávafoki,
1888. csuzai, 1890. ómoraviczai lel
kész lett, ahol jelenleg is működik, 
egyszersmind mint az alsóbaranya- 
bácsi egyházmegye főjegyzője is. Ki
sebb dolgozatait a Prot. Egyli. és Isk. 
Lap, a Prot. Tudományos Szemle s a 
Kecskeméti Lelkészi Tár közölte. Ön
állóan kiadott művei: 1. A gazdag és 
szegény találkozása(Prédikácziók id. 
Coquerel után). Kecskemét, 1870. 2. 
A drávafoki ref. egyház évkönyve. 
Kaposvár, 1877. 3. Kalauz a helv. 
hitv. énekeskönyvhöz. Budapest, 
1883. 4. Egyházi beszédek (2k.fran- 
cziából átdolgozva) Pécs, 1884—5.
5. Egyházi beszédvázlatok (Francziá- 
ból ford.) U. o. 1888. 6. Ünnepi egy
házi beszédek. (Francziából ford.) U. 
o. 1888. 7. Vasárnapi, ünnepi s al
kalmi imák. U. o. 1893., továbbá egy

„bizonytalanul megholt* felett és 
Kossuth Lajos gyászünnepélyén tar
tott beszédei. Betűrendbe szedve ki
nyomatta egyházmegyéje végzéseit 
az 1813—1880. évi időből.

Hethiták (khitti-k), kanaáni 
nép, melytől Ábrahám legelső birto
kát szerezte Hebron mellett. Salamon
tól fogva Izráel hatalma alatt ál
lottak, de ezután is oly szívós élet
erőt tanúsítottak, hogy még Esdrás 
is kikelt az izráeliták és h. egyesí
tése ellen. Rácz

Hettinger Ferencz, német katli. 
theologus,szül. 1819. jan. 13. Ascliaf- 
fenburgban. A papi pályára 1836.-tól 
szülővárosában, majd Wiirzburgban, 
végül Rómában készült, hol 1843. 
fölszentelték. Eleinte káplánkodott, 
1856: pedig würzburgi theol. tanár 
lett. Részt vett a vatikáni zsinat elő
készítésében s a pápa 1879. praela- 
tussá nevezte ki. Mh. 1890. jan 26. 
Kiterjedt Írói munkásságának legki
válóbb terméke: „ Apologie des Chris- 
tenthums* (2 k. VI. kiad. 1885.—7.; 
magyarra ford. Répássy I. 1882.) 
Magyarul megjelent még „Die Krisis 
des Christentums, Protestantismus 
und katli. Kirche“ (1881.) a Pesti 
Növendékpapság Munkálatai 1883. 
évi kötetében, valamint Straussról 
irt müve (1876.) is.

Hetzer (Hiitzer) Lajos, anti- 
trinitarius, szül. a 15. század végén 
Bischofszellben. Wádenswyli káplán, 
majd zürichi lelkész volt, hol kez- 

. detben Zwingli reformátori törekvé
seihez csatlakozott (1523.). Ágostai 
rövid időzése után 1524. újra Zü
richbe ment, honnan 1525. mint a 
gyermekkeresztelés ellensége elű
zetvén, ismét Ágostéba húzódott. In
nen is kiutasították s ekkor bázeli 
futólagos tartózkodása után megint 
visszatért Zürichbe. Száműzetvén, 
Bázelen át Straszburgba vonult, ahol 
kidolgozta fő művét, a próféták ere-
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détiből való fordítását (1527.) s Penk 
Jánossal együtt gondoskodott róla, 
hogy antitrinitarius elvei a nép közt 
is terjedjenek. Straszburgban se tűr
ték meg s ezután még nyugtalanabb 
élete volt;Worms,Niirnberg, Agosta, 
Bisehofszell és Konstanz voltak tar
tózkodási helyei. Ez utolsó helyen 
kettős házassága miatt elfogták s 
1529. febr. 4. lefejezték. Nézeteit 
számos müvében fejtegette. V. ö. 
Keim tanulmányát (Jahrbücher fiir 
cleutsche Theologie 1856.).

Hevesnagykunsági ref. egy
házmegye, a tiszántúli kerületben, az 
előbb nagykunsági (1. e.) vagy túri (1. 
e.) néven ismert egyházmegye, mely 
mostani nevét az 21 —2. évi gene
rális konvent határozatából kapta. 
Ugyanez azt is kimondta, hogy úgy 
a hevesmegyei, mint a nagykunsági 
egyházak külön-külön válaszszanak 
egy-egy segédgondnokot, esperesük 
azonban közös legyen. E határozat 
érvényben is volt a debreczerii zsi
natig, amely óta ennek az egyház
megyének is csak egy gondnoka van. 
Egyházközségei közül jelenleg három 
Heves-, a többi 22 pedig Jásznagy- 
kunszolnok-megyében feksziks mint
egy 125000 ref. lélek van bennük, 
kiket 32 lelkész gondoz. Nevezete
sebb egyházai: Mezőtúr (1. e.), Kar- 
czag 14300, Turkeve 12800, Kis
újszállás 11400 lélekszámúnál.

Hexaemeron (gör.=  hatnapi),
a teremtés műve a genesis szerint.

Hexapla (gör.= „hatszoros"),
czímeOrigenes egyik müvének,mely 
az ószövetség szövegét hat egymás 
mellé tett oszlopban (az első héber 
nyelven héber betűkkel, a második 
héberül görög betűkkel, a többi négy 
különböző görög fordításban) tünteti 
fel. Még Jeromos használta, de később 
a Septuagintá átnézése czélját szol
gáló ez Óriási mű feledésbe ment.
L. Montfaucou, Rácz

Hexateucll (gör.= hatteker
cses), a hozzátartozó Józsua könyvé
vel bővített pentateuclmak a neve. 
V. ö. Welllidusen: Die Komposition 
des H.-s (1889.); Holzinger: Einlei- 
tung in den H. (1893.); Kuenen: 
Historisch-kritisch onderzoek naar 
bet onstaan en de verzameling van 
de boeken des Ouden Verbonds (I.
k. II. kiad. 1885.); Kenessey Béla: 
A H. előállása (1886.).

Hibbert-alapitvány, nevét 
alapítójától, H. Róberttól nyerte s 
ennek rendelkezéséhez képest „a 
keresztyénségnek a legegyszerűbb 
és legérthetőbb alakjában való ter
jesztésére" és „vallási dolgokban az 
önálló nézetek akadálytalan nyilvá
nításának előmozdítására" szolgál. 
Az alapító halála (1849.) óta több 
módot kíséreltek meg az alapítvány 
igazgatói e czélok elérésére, melyek 
kizárólag a szabadelvű protestantis- 
mus ügyét mozdítják elő. 1878. óta 
különösen felolvasásokat tartatnak 
kiváló tudósokkal, amiket aztán közre 
is bocsátanak. Ilyen felolvasásokat 
tartottak : Miiller Miksa, Renan, Kue
nen, Pfleiderer, Hatch stb., kiknek e 
műveik nagyban hozzájárultak a val
lásos eszmék tisztázásához.

Hidas-barátok vagy h i d- 
t e s t v é r e k  (fratrés pontifices), a 
középkor nagyszámú vallásos társu
latai egyikének tagjai. Francziaor- 
szág volt ahazájok s vallásos foglal
kozás gyanánt hidak, utak stb. épí
téséről s fentartásaról gondoskodtak, 
hogy az utasok és búcsújárók ne 
találjanak akadályra. Rendjük ala
pítója a monda szerint szent Bé- 
nézet volt; III. Kelementől 1189. 
nyerték megerősítésüket. Később 
nagy vagyonhoz jutván, szem elöl 
tévesztették hivatásukat, miért is
II. Pius megszüntette rendjüket. V. 
ö. Albanes: La vie de S. Béné- 
zet (1876,).
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Hierarchia (gör.=  szent, ura
lom), a katli. papságnak az ordo és 
jurisdictio tekintetében' fokozatokra 
való osztása. Az ordo vagyis a 
papi rend legfelsőbb foka, amennyi
ben a fölszentelés következtében is
teni javak és kegy adomány ok köz
vetítésére van hivatva, a püspöki, 
az ezt követő a presbyteri, a harma
dik a diakonusi. A „potestas ordi- 
nis“ a maga teljességében tehát csak 
a püspökökben van meg, akik a szen
teléssel aztán átruházzák azt a pres- 
byterekre is ; püspöknek és pres- 
byternek egyenlő jogosultsága van 
az oltári szolgálathoz, mig a diakó
nusok csak segédeik a szent cselek-V_/

vényeknél. Ez a három ordo együt
tesen „ordines majoréig*4 nevet visel 
s katli. felfogás szerint isteni tör- 
vényen alapul, mig a subdiakonusi, 
akoluthusi, exorcistai, lectori és os- 
tiariusi az „ordines minores* s mivel 
a diakonusiból történetileg fejlődtek, 
csak egyházi törvény szerintiek. E 
nyolez fokozat együttesen az u. n. 
„hierarchia ordinis.44 Viszont a „hie
rarchia jurisdictionis44 vagyis a kor
mányzó hatalom mértékének foka 
csak a pápa és püspökök közti kü
lönbségre terjedt ki. E két fokozat 
közé egyházjogi fejlődés utján idővel 
becsúszott a patriarehai, exarchai, 
primási, metropolitai és érseki is.

Hieraticuil) (gör. „hieratikon44, 
„bema44 is), a görög templomokban 
a papok, különösen pedig a püspök 
számára elkerített hely; általában 
a templom hajójától elkülönített fel
ső kar. T.

Hierokles, a keresztyénség 
ellensége, mint hithyniai helytartó 
nemcsak részt vett a diocletianusi 
üldözésekben, hanem 305. körül 
„igazságszerető szavak a keresztyé
nekhez44 ez. a. egy ma már nem is
mert munkát is írt, mely Caesareai 
Eusebius állítása szerint ismételte,

amit Celsus és Pprphyiűus elmon
dott előtte. A bibliában ellenmondá
sokat fedezett föl, az apostolokat csa
lóknak, illetőleg tudatlanoknak te
kintette, s Krisztusban egy Tyanai 
Apolloniusnál sokkal alantabb álló 
mágust látott.

Hieronvmiták, 1. Jeromos-
rendiek.

Hieronymus, 1. Jeromos.. 
Higli-cliurch (olv. háj-csörcs),

az angol fő egyház. L. Anglikán 
egyház.

Hilarion (Szent), a syriai szer
zetesség állítólagos alapítója, a le
genda, illetve regény szerint, melyet 
Jeromos „Vita Hilarioniski czimen irt, 
a palesztinai Tabathában született,’ 
Alexandriában nevelkedett s keresz
tyénné lévén szent Antalhoz ment a 
pusztába, honnan visszatérve atyai 
örökségét elajándékozta s mint re
mete 22 évig a pusztában élt Gaza 
és Egyptom között. Szent életének 
és csodatevő képességének Ilire sok 
követőt szerzett neki. Idő múltán 
Egyptomba, majd Siciliába, innen 
Dalmatiába, végül Cyprusba vonult, 
hol 371. mii. Napja okt. 21. A leg
újabb kutatások azonban mindebből 
semmi egyebet nem hagytak meg, 
mint csupán a nevet. V. ö. Israel ér
tekezését (Zeitschrift für wissen- 
scliaftliehe Theologie 1880.).

Hilarius (Arlesi), 1. Arlesi Hi- 
larius.

HilarillS (Fröhlich) Tamás, 
eperjesi születésű év. lelkész, ki 
1552. Wittenbergben tanult, hol fel 
is avatták lelkészszé. Hazatérte után
1554. hodrusbányai lelkész, 1560. 
elején kassai plébános lett. Sok vi
szályt és küzdelmet állott ki a ref. 
tanok terjedése miatt s nem egyszer 
üldözést a katholikusok részéről. Har- 
czolnia kellett az antitrinitarismussal 
is ; ő eszközölte ki Schwenditől az 
Egri Lukács ellen 1568. tartott kas-

»



sai zsinat összehívását. Noha előbb 
a lőcsei és selmeczbányai lelkészszé 
váló meghívást nem fogadta el, 1570. 
végén mégis eltávozott Kassáról, és 
pedig Iglóra, hol a 24 szepesi vá
rosnak nemsokára esperesévé válasz
tatott. Azonban 1573. elején vissza
ment Kassára s 1574.-től az Öt sza
bad kir. 'város esperese volt, inig 
1575. a beszterczebányai kórházi 
iskola igazgatója lett. Bő alkalma 
nyílt ezután a flacianismus elleni 
harczra, melyben kitartóan vett 
részt. 'Mh. 1580. máj. 4. Egy dolgo
zata ismeretes : Ein schöner kurzer 
Sermon vöm allerheiligsten Abend- 
mal (Reuss Dávid adta ki Fiinfzehn 
Predigten ez. műve függelékéül 
1581.). V. ö. Ráth Gy. : Két kassai 
plébános a 16. században (Száza
dok 1895.).

Hilarius (Poitiersü), 1. Poiti- 
ers-i Hilarius.

Hilarus (Hilarius), pápa 461.— 
468.) arra törekedett, hogy Gallia és 
Spanyolország püspökei közt a hie
rarchiai rang fölötti versengést ele- 
nyésztesse s a 465. évi római zsi
naton szigorú törvényeket hozatott 
az egyházi rendek fölvételét illetőleg.

Hildebrand, 1. VII. Gergely.
Hildegard(Szent), szül. 1098. 

körűi, a disibodenbergi klastrombán 
apácza s később apátnő lett. A Bin- 
gen melletti Rupert-hegyen 1147. 
uj zárdát alapított, melyben 1179. 
szept. 17. mh. Látomásai híressé 
tették s általok érdemelte ki ké
sőbbi szentté tételét; mint ilyennek 
em lék n ap j á t halálán ak é vfo r du 1 ój á n 
ülik meg. Számos müve maradt, me
lyeket részint Migne (Patrologiae la
tináé T. CXCVII.), részint Pitra tett 
közzé. V. ö. ttchnelzeis (1879/) róla 
szóló könyvét.

Hilgenfeld Adolf Berlint Kris
tóf Keresztély, német prot. theólo- 
gus, szül. 1823. jun. 2. Stappen-
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beckben. A theologiát Berlinben és 
Halléban végezte 1841—45, mire
1847. a jénai egyetem theol. szakán 
magán, 1850. rk., 1869. tiszteletbeli,
1890. rendes tanár lett. A szabadelvű 
theologia ügyét szolgáló nagyszámú 
műve közül említendők: Die Evan- 
gelien nach ihrer Entstehung und 
gescbichtlichen Bedeutung (1854.); 
Das Urchristenthum in den Haupt- 
wendepunkten seines Entwickelungs- 
ganges (1856.); Die jiidische Apoka- 
lyptik (1857.); Dér Kanon und die 
Kritik des N. T.s in ihrer geschieht- 
lichen Ausbildung (1863.) ; Nóvum 
Testamentum extra canonem recep- 
tum (H. kiad. 1876—1884. 4 k .); 
Historisch Kritische Eiiileitung in 
das NeueTestament(l 875.); DieKet- 
zergeschichte des Urchristentums 
(1884.); Judentum und Judénchris- 
tentum (1886.). 1858. óta szerkesz
tője á „Zeitschrift für wissenschaft- 
liclie Theologie* ez. kiváló becsű 
folyóiratnak. T.

Hillel babyloni zsidó, ki II. Hyr- 
kanus alatt Jeruzsálembe vándorolt, 
s nagy Heródes alatt mint egy iskola 
feje lépett fel, valószínűleg Kr. u.
1,0.-ig élt. Valóságos megtestesülése 
volt a farizeisinus minden magasztos, 
szelíd és kegyes elemének, úgy hogy 
emlékét a zsidóság a keresztyén- 
séggel szemben és úgy felhasználta 
s kizsákmányolta, mint a pogányság 
a Tyanai Apollonius alakját. V. ö. 
Dditzsch: Jesus und H. (1879); 
Kis eh: Lobén und Wirken H. des 
Ersten (1877). Rácz

Hinkmar (Laoni), 1. Reimsi 
Hinkmar.

Hinkmar (Reimsi), 1. Reimsi 
Hinkmar.

HinscliillS Ferencz Károly Pál, 
német prot. egyházjogász, szül. 
1 835. decz. 25. Berlinben. A jogot 
szülővárosában és Heidelbergben 
1852,—5. hallgatta, mire 1859. Bér-



linben magán, 1863. Halléban s 1865. 
Berlinben rk., 1868. Kiéiben s 1872. 
Berlinben rendes jogtanár lett. Részt 
vett az 1873—6. évi porosz egyli. 
törvények szerkesztésében. 1884. 
igazságügyi titkos tanácsossá nevez
tetett ki. Különösen a porosz egyház
jog képezi művei tárgyát; általá
nosabb érdekű munkái közül legne
vezetesebb : Das Kirchenrecht dér 
Katholiken und Protestanten in 
Deutschland (5 k. 1869.—95.)

• HippolytUS, az ős egyháznak 
egyik jelentékeny Írója, részint az 
általa alaposan jsmert korabeli gnos- 
tikus rendszerek elleni polémiájáról, 
részint a logos-tan s az Atya és Fiú 
személyi különbözősége melletti si
keres felléptéről nevezetes. Görögül 
írott müveinek jegyzékét Eusebius 
és Jeromos közli. H. 170. körül ke
leten szül. talán Antiochia vidékén. 
Miután 194. táján Galliában megis
merkedett Irenaeus-szal, római pres- 
byter lett. Itt vitába elegyedett Ze- 
phyrinus pápával, ki az elesetteknek 
az egyházba újra felvételét illetőleg 
az övéinél enyhébb nézeteket vallott. 
E vita uj táplálékot nyert I. Calixtus 
idejében ennek christologiai állás
pontjából, mely H.-éval ellentétben 
a modalistikus mouarchianismus volt. 
Miután Calixtus az egyházból őt ki
zárta, mint ellenpüspök egy scliis- 
matikus gyülekezet élére állott. E 
szakadás Calixtus halála után is tar
tott egész 235.-ig, midőn H.-t az 
akkori római püspök Pontianus Sar- 
diniába száműzte. Ho<rv ott halt-e
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meg vagy pedig onnan visszatérve 
Portus, illetve Ostia táján 251. jan.
29. vagy 30. vértanuságot szenve
dett-e, kétes. Számos műve isme
retes, melyeknek azonban egy néme
lyikéből csak töredékek maradtak 
fenn. Az összest legjobban De La- 
garde (1858.) adta ki. V. ü. Emisen:
H. und seine Zeit (2 k. 1852—3.);

Volkmar: H. und die röinischen Zeit- 
genossen (1855.); Overbeck: Quaes- 
tionum Hippolytearum specimen 
(1864.) : Erbes: Die Lebenszeit des
H. (Jahrbücher für prot. Theolo- 
gie 1888.)

Hirschaui congregafio. A
hirschaui benczés-kolostort állítólag 
már 830. alapította Erlafrid, calwi 
gróf s fia Noting vercelli-i püspök. A
11. század elején egészén tönkre 
ment kolostort Adalbert, calwi gróf 
1059. kezdte újra felvirágoztatni. 
A tudós Vilmos apát 1077. uj sza
bályzatot léptetett életbe, melyet a 
clugny-iakénak mintájára készített. E 
szabályzat azután gyorsan elterjedt 
számos délnémetországi, sőt idővel 
északnémetországi és ausztriai kolos
torban is. így keletkezett a hirschaui 
congregatio, mely az investitura- 
harczban egyik fő támasza volt Wiirt- 
tembergben a pápai pártnak. A 13. 
században újra hanyatlásnak indult 
a hirschaui kolostor, de a bursfeldi 
congregatióba való bekebeleztetése 
(1457.) újra Virágzásra segítette. 
1556. ev. lelkészképző-intézet lett 
belőle s rövid idő kivételével egé
szen 1692. történt feldulatásáig az 
maradt. V. ö. Giseke: Die Hir- 
schauer wáhrend des Investiturstrei- 
tes (1883.); Mayr: Die Hirschauer 
Kongregation (Mittheilungen des 
Instituts für österreichische Ge- 
schichtsforschung 1880.).

Hiszek egy, kezdő szavai az 
apostoli hitforma magyar szövegé
nek, ahonnan gyakran emlittetik egy
szerűen e néven.

Hit (lat. Fi des), igaznak tar
tása valaminek és pedig oly alanyi 
alapon, mely a hivő előtt elegendő
nek látszik, a nélkül, hogy másokra 
nézve meggyőző bizonyítékot képez
ne. A hittel tehát szemben áll a tu
dás, mint amely tárgyi tekintetben is 
elégséges alapon nyugszik. Ameny-



nyiben ez utóbbinak határai kétsé- 
genkivűl csak nehezen állapíthatók 
meg s akármely időpontra nézve is 
csupán megközelítő pontossággal ha
tározhatók meg, a hit és tudás el
különítése szintén ingadozó. A hit 
jogosultsága általában azon nyug
szik, hogy a tudás sohasem bírja 
kitölteni a lét összképét, és hogy az, 
ami ebből bizonyos időben nem tud
ható, vagy pedig sohase lesz meg
tudható, az ember világnézetének a 
képzelem, hangulat és lelkiismeret 
által pótlandó részét képezi. Mert 
az ember erkölcsi öntudata, szabad
ság- és felelősség-érzete, s végül az 
isteninek sejtelme sohasem eléged
hetik meg az exact tudomány által 
nyújtott képével a világ mechanikai 
összefüggésének s azzal a helyzettel, 
melyet az ember mint természeti 
lény abban elfoglal. Ezért általános 
igazság, hogy „a hit boldogít,“ val
lásos téren is. A keresztyénséget Pál 
apostol teljesen a hitre vivé vissza, 
minden üdvöt, mit amaz igér, a hit 
erejétől feltételezvén. A kér. theolo- 
gusok megkülönböztetik az egyéni 
hitet (fides, qua creditül*) az általá
nostól, vagyis az egyház hitétől (fi
des, quae creditur).

Hitágazat, a hitczikk katli. 
Íróknál használt elnevezése.

Hit analógiája, 1. Analógia
fidei.

Hitczikkek (lat. Articuii fidei) 
általában egy meghatározott hitnek 
tartalmát magában foglaló egyes té
telek, melyek tárgyilagosan, lehető
leg világosan vannak előadva. Min- 
denik egyház tanában meg vannak 
különböztetve az u. n. articuii fun- 
damentales (alapczikkek) és articuii 
non fundamentales, (nem alapczik
kek), vágy első és másodrendű czik- 
kek, a szerint, amint csak központi, 
vagy körvonalodé jellegűek. (L. 
Dogma.) T,

Hitehagyott, 1. Apostasia.
Hitelv, lényegében különbözik 

a hittételtől, mely amannak mintegy 
folyománya s amelynél fontosabb is.

Hitielekezet, 1. Felekezet.
Hitfornia (Apostoli), 1. Apos

toli hitforma.
Hitjavítás, 1. Reform áczió.
Hitközség, az egyházközség- 

gyakori elnevezése a katli. és izr. 
felekezeteknél.

Hitnyomozás, 1. Inquisitio. 
Hitrege, 1. Természetvallás.
Hit-szabály (lat. Regulafidei), 

a hit zsinórmértéke, a positiv hitta
noknak foglalatja, mely bizonyos 
vallásos társulatnak a jellegét adja 
m eg; közelebbről az apostoli hitfor
mához képest bővebb hitvallás, mely 
a II. és III. századtól a hagyományok 
dogmatikus fő tartalmát egyesité ma
gában s szemben a hivatalos ke- 
resztségi symbolummal, nem volt 
határozottan formulázva, de nem is 
szerepelt mysteriuin gyanánt. Épen 
ezért eltérő a szövege Irenaeusnál, 
Tertullianusnál és Origenesnél is. 
Ennek a változékony formulának a he
lyére aztán idővel a tulajdonképen 
való symbolumok léptek. V. ö. Cas- 
pari: Ungedruckte, unbeaehtete und 
wenig- beachtete Quellén zűr Ge- 
schichte des Taufsymbols und dér 
Glaubensregel (3 k. 1866—75.) és 
Alté und neue Quelle zűr Geschichte 
des Taufsymbols und dér Glaubens
regel (1879.). T.

Hitszónok, 1. Prédikátor.
Hittan, némely prot. írónál 

használt elnevezése a dogmatikának, 
ugyszinte a katechismusnak is.

Hittanár, néha a theol. taná
rok, néha a katecheták elnevezése.

Hittérítő, 1. Misszió.
Hitterjesztés, 1. Misszió.
Hittétéi, 1. Dogma és Hitczikk.
Hittiták, 1. Hethiták.
Hit tudó inán y, 1. Theologia.
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Hittudor, 1. Doctor theologiae 
és Akadémiai fokok.

Hittlldós, helytelen kifejezés 
a „tudós theologus" vagy csak „the- 
ologus“ helyett.

Hitújítás, 1. Reformáczió.
Hitvallás (lat. Confessio fidei; 

Symbolum), valamely egyháznak, 
vallásos pártnak vagy egyénnek nyil
vános kijelentése arról, amit a hit 
igaz tanául meggyőződésből elfogad, 
tehát egy rövid, de azért részletes 
öss'zeállítása a hit azon fő pontjainak, 
amelyekhez valamely egyházi tes
tület vezetői s tagjai mint szabály
hoz és zsinórmértékhez alkalmaz
kodnak. A legrégibb kér. hitvallás 
csak abból a nyilatkozatból állott : 
hogy „ez (t. i. Jézus) a Krisztus“ 
(Csel. IX. 22.). Idővel mindenféle 
zsidó és pogány, sőt kér. eltérések 
is érvényesültek a kér. öntudat eme 
hitvallásával szemben, melyet kibő
vítettek, tökéletesítettek, gazdagí
tottak s e fejlődési folyamatban nein- 
csupán az u. n. apostoli, nicaeai, 
konstantinápolyi s athanasiusi hit
vallások álltak elő, hanem általában 
szokás lett, hogy minden vallásos tár
sulatnak meglegyen a maga külön hit
vallása. (L. Symbolumikönyvek.) T.

Hitvalló, 1. Confessor.
Hitvédők, 1. Apológia.
Hitvita, a különböző vallások

bergben, Halléban és Göttingában 
1824.-től tanulmányozta a keleti 
nyelveket s a heidelbergi theol. fa
kultáson 1829. habilitáltatta magát: 
Innen 1833. Zürichbe hívták a theo- 
logia rendes tanárának, 1861. pedig 
ismét visszatért Heidelbergbe, ahol 
mint egyli. titkos tanácsos halt meg
1875. jan. 22. Az ószövetségnek 
szinte minden könyvéről jelentek 
meg tudományos irányú művei, me
lyek nagy mértékben fejlesztették az 
ószöv. tudományt, bár genialis com- 
binatióinak merészsége sok ellen
mondásra is talált. Többi munkái 
közül Geschichte des Volkes Israel 
(2 k. 1867.—79.), s a Vorlesungen 
iiber biblische Theologie und messi- 
ánisehe Weissagungen des Altén Tes- 
taments (1880.) említendő V. ö. Stei- 
ner: F. H. (1882.). Rácz

Hivatottak, 1. Elhívás.
Hodászi Pap Lukács, ref. püs

p ö k iü l. 1555. körül Hodászon (Szat- 
márm.). Nagyváradon tanult, majd
1580. okt. 25. Wittenbergben irat
kozott be az egyetemre. Itt 1582. 
ápr. 14. a magyar tanulók coetusuk 
seniorává tették. A heidelbergi egye
temnek is volt hallgatója, azután 
pedig hazatért s 1585. ecsedi lel
kész és Báthory István udvari papja, 
később egyszersmind középszolnoki 
esperes lett. 1596. débreczeni lel-

avagy egyes hitelvek és tételek fe
lett Írásban vagy élőszóval folyta
tott harcz. Ilyenek nagy számmal 
voltak különösen a 4.—7. századok
ban s a reformációió korának két első 
századában. A magyar protestantis- 
mus története is sok hitvitát mutat 
fel, miket egyesek úgy más felekeze- 
tiiekkel, mint a magok egyházában 
feltűnt különféle nézetek követőivel 
folytattak.

Hitzig Ferdináud, kiváló né
met ószöv. exegeta, szül. 1807. jan. 
23. a bádeni Hauingenben. Heidel-

készszé választatott s már 1597. ele
jén mint esperes vett részt a tasnádi 
zsinaton. 1603. visszatért Ecsedre s 
160-1. febr. 22. a csengeri zsinat a 
tiszántúli egyházkerület’ püspökévé 
választotta. Ám 1607. újra Debre- 
czenbe ment lelkésznek s ott is halt 
még prédikálná közben 1613. máj. 
1 7. Püspöki hivataloskodásának leg
érdekesebb mozzanata a Szilvásuj- 
falvi Imrével folytatott viszálkodása 
volt, ki independens irányban a püs
pöki igazgatás ellen kéjt ki s ebeli 
meggyőződéséért előbb börtönucl,



végül pedig száműzetéssel lakóit. H. 
működése különben főleg a lelkész! 
állás érdekeinek megóvására és biz
tosítására irányult. Művei: 1. Ha
lotti beszéd Bátliori István felett. H.
n. 1 6()5. 2. Assertiones ortliodoxae 
de potestate eeelesiastica. Debreczen, 
1 í> L1. PMőszót irt Károlyi P. „Sym
bol um apostolicum* (1600.) ez. mun
kájához, üdvözlő verseket pedig 
GyarmatidMiklós és Derecskéi Amb
rus műveik elébe. A felette Gönczi 
József és Keserűi Dayka János által 
tartott beszédek ki lettek nyomtatva, 
de csak az utóbbié maradt fenn.

Hodik János, ev. püspök, szül. 
1585. Tótprónán. Nyolcz évig tanult 
a galgóczi iskolában, melynek azu
tán két évig segédtanára is volt. 
Ekkor a wittenbergi egyetemre ment, 
melyen két évig hallgatott. Magisteri 
czimmel tért vissza 1611. hazájába, 
hol előbb semptei, majd bittsei rek
tor, 1613. divéki, 1614. trencséni 
lelkész lett, 1619. jan. 27. pedig a 
bittsei egyházkerületnek superinten- 
densévé választatott. Még ez évben 
Bittsére ment lelkésznek, hol 1627. 
decz. 27. Hajnal Mátyással az Esz- 
terházi Miklós jelenlétében vitatko
zást folytatott. Itteni lelkész! állo
másáról Eszterházi által eliizetvén a 
köv. évtől ismét Trencsénben mű
ködött, ahol 1642. febr. 23. halt meg. 
A lutli. tannak nemcsak a katholiku- 
sokkal, hanem a reformátusokkal 
szemben is erélyes védelmezője volt. 
Művei: 1. De angelis. Wittenbergi 
1611.2. Statera dissertátionis cujus- 
dam papisticae. quam P. Pázmány 
invulgari curavit. Bártfa, 1632. — 
továbbá tót halotti beszédek Szivi 
András fia, Jona Tóbiás leánya, Bo- 
czek Márton gyermekei, Butovszki 
János és Botyko Márton felett az 
1638—9. évekből.

Hódmezővásárhelyi ref. egy
ház, a helvét reformácziónak ha

zánkban elterjedésével egykorú le
het. Változatos sorsa volt, hol ha
nyatlás, hol virágzás jutott részébe, 
mig a 18. század elejétől fogva, da
czára a többször megújult zaklatá
soknak, folyton emelkedőben van. 
1730.-tólkét, 1 796.-tól három, 1 804.- 
től négy lelkészt tart s a 18. század 
végén uj templomot vett használatba. 
Gimnáziumot is tart fenn, melynek 
anyaköny ve 1 724.-en kezdődik. 1761. 
mintegy 10000, 1826. szinte 20000, 
1861. több mint 28000, ma körül
belül 37000 egyháztagot számlál. 
Iskoláinak száma megfelel e népes
ségnek s ezért pár éve külön felü
gyelőt választott részökre. Főgimná
ziuma jelenleg államsegélyben ré
szesül.W ö. Fató Mihály. A h. r. e. és 
iskola tört. (Spataki Füzetek 1862.)

Hodosi Sámuel, ref. püspök, 
szül. 1654. közepén Debreczenben, 
ahol tanulmányait is végezte. Azután 
két évig praeceptori tisztet viselt. 
1676. veszprémi rektor lett s ott mű
ködött a köv. év nyaráig. Ekkor kül
földre ments 1678. az utrechti egye
temre iratkozottbe,majd 1680. márcz. 
veszprémi lelkész lett. Itt 1695. es
peressé választatott. Volkra katli. 
püspök 1702. vallásáért fogságba 
vettette, melyből sok szenvedés után 
csak 1703. őszén szabadult ki. A 
dunántúli kerület 1708. aug. 8. püs
pökké választotta, de e hivatalát csak 
kevés ideig folytatta, mivel Vesz
prémből a nevezett katli. püspök ál
tal 1710. elűzetvén, jobbnak látta 
a kerületből is távozni s Szikszóra 
ment papnak, hol 1712—40. műkö
dött. Ekkor nyugalomba lépett, de a 
borsodi egyházmegyének még 1 745. 
is assessora volt. Mh. 1748. nov. 23. 
Szikszón. Művei: 1. Önálló torony
ban helyeztetett vigyázó (Veszprémi 
beköszöntő beszéde). Debreczen, 
1680. 2. Pályáját állhatatosan meg
futó Isten hű szolgájának eltétetett
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igazság koronája (Halotti beszéd 
Sélyei István felett). U. o. 1097. V. 
ö. Thnry Etele : H. S. dunántúli ref. 
püspök élete (Prot. Szemle 1893.).

Hoe (Hoéneggi) Mátyás, német 
luth. hitvitázó, Pécsben szül. 1580. 
táján. 1597. theologiát kezdett hall
gatni Wittenbergbén, hol 1601.-től 
előadásokat tartott. 1602. a drezdai 
udvarban harmadik prédikátor, 1604. 
plaueni esperes, 1611. Prágában a 
cseh királyság ev. rendéinek igazga
tója, 1613. a drezdai udvar fő-prédi
kátora lett. Mint szigorú lutheránus 
és a reformátusoknak szenvedélyes 
ellensége, arra használta fel befo
lyását, hogy János György választó- 
fejedelmet a harminczéves háború
ban a közös prot. ügytől elidegenítse 
s 1635. — úgy mondják, osztrák 
pénzért — a protestánsokra nézve 
oly hátrányos prágai békére rábe
szélje. Mii. 1045. Drezdában. Művei 
közül jelentékenyebbek: Triumphus 
calvinisticus (1014), Evangelisches 
Handbüchíein wider das Papsttum 
(Uj kiad. 1871.) s főleg a Conimen- 
tarius in Joannis Apocalypsin (2 k. 
1610—40.). „Manuálee vangelipum “ 
ez. müvét a Megander Kristóf fordí
tásában 1050. tót nyelven adta ki 
Dubravius Dániel, magyar luth. su- 
perintendens a hazai tótnyelvü kö
zönség használatára.

Hoekstra (olv. „huksztra") 
(Bzn) Stytske, jeles holland men- 
nonita theologus, szül. 1822. aug. 20. 
Wieringerwaardban. 1848. akkrumi, 
1852. rotterdami lelkész, 1857. az 
amsterdami mennonita seminarium 
tanára, majd 1877. u. o. egyetemi 
theol. tanár lett. Alint a modern tlieo- 
logiának egyik legkitűnőbb munkása, 
tagja a „Theologisch Tijdschrift* 
szerkesztőségének. Számos kisebb- 
nagyobb müve jelent meg ; neveze
tesebbek: Geloof en leven des Chris- 
tens (III. kiad. 1850.), De triomf dér

liefde (az Énekek énekéről; 1856.), 
Hét geloof des harten (II. kiad. 1858.). 
De ontwikkeling van de zedelijke 
idee in de geschiedenis (1862.), Be- 
ginselen en leer de oude doops-ge- 
zinden (1863.).

Hoe ven (olv. „ húfen“) (Des 
Amorie van dér) Abrahám, kitűnő hol
land egyli. szónok, szül. 1798. Rot
terdamban. Előbb az amsterdami re- 
monstrans seminariumnak, majd az 
utrechti egyetem theol. fakultásának 
volt tanára s mint ilyen halt meg 
1855. jul. Arnhem mellett egy rajnai 
utazáson. Munkái közül említendők; 
Leerredenen (2 k. 1835.), De Jo- 
anne Clerico et Philippo a Limborch 
(1843.), doannes Chrysostomus, als 
een voorbeeld van kanselwelspre- 
kendheid(1852.). V. ö. Nieuwenhuis : 
Leven en karakter van A. des A. van 
dér H. (1,859.).

HoffniannKristóf, az u. n. „né
met templom* alapítója, szül. 1815. 
decz. 2. Leonbergben. Tiibingában 
1832.—30. tanulta a theologiát, 
ahol 1840. segédtanár, 1841. pedig 
a Ludwigsburg mellett levő Salon- 
ban tanár lett. 1854.-től fogva telje
sen ama tervének élt, hogy minden 
népet egy nagy országgá egyesítsen 
Jeruzsálemben. 1854.Paulus Keresz- 
télylyel fölhívást bocsátott ki, mely
ben a hívőket egy nagyobb szabású 
kivándorlásra szólította fel Paleszti
nába, hogy ott minden kegyes zsidó 
és katholikus a Mózes törvényeit be
töltse. 1858. Jeruzsálembe utazott, 
hogy tájékozódást szerezzen, de nem 
valami nagy megelégedéssel tért visz- 
sza. 1801. fölhívást bocsátott ki a 
keresztyénséghez, egy „német temp
lom “ alapítására, melynek az lett 
volna a ez élj a, hogy előkészítse a 
Jeruzsálemben szervezendő központi 
szentélyt. A hozzá csatlakozott prot. 
és kath. egyének, kik déli Németor
szágból gyűltek össze, 1862. püs-



pökké választották, e czimet azonban 
1878. letette. 1868. Jeruzsálembe 
költözött s jól rendezett gyarmatokat 
létesített környékén. Ezen kívül 
Oroszországban, sőt Amerikában is 
vannak hívei, ez utóbbit 1881. meg 
is látogatta. Mh. 1885. decz. 8. Jeru
zsálemben. Szorgalmas írói műkö
dést folytatott, mely egyenlően liar- 
czolt az orthodoxia, pietismus és a 
kritikai iskola ellen. 1884. a temp
lom-gyülekezetek vezetését Paulus 
Keresztély vette át, de újabban so
kan kiléptek. V. ö. Palmer : Die Ge- 
meinschaften und Sekten Württem- 
bergs (1877.). T.

Hoffm ann Lajos Frigyes Vil
mos, az előbbinek testvére, jeles né
met prédikátor és egyházpolitikus, 
szül. 1806. okt. 30. Leonbergben. 
A theologiát 1824.-től Tiibingában 
hallgatta. Miután több kisebbrendü 
hivatalban működött, 1850. a tiibin- 
gai theol. intézet tanára, 1852. ber
lini udvari lelkész és püspök, 1871. 
udvari főpap lett s e minőségeiben
1873. aug. 28. bekövetkezett halá
láig talán a legnagyobb befolyást 
gyakorolta a német prot. egyház bel- 
viszonyaira. Rendkívül sok munkája 
jelent meg. V. ö. Hoffmann K. (2 k. 
1878—80.) róla szóló művét.

Hoffmeister János, a refor- 
mácziónak egyik legjelesebb ellen
fele, szül. 1508. körűi Württemberg- 
ben. Mint augustinus-barát, 1534. 
vette föl az egyli. rendet s 1542. 
hazájában rendjének tartományi fő
nöke, végül pedig az összes német 
tartományok főnök-helyettese lett. 
Mh. 1547. aug. 21. Günzburgban.Bár 
elismert némely egyli. visszaélése
ket, a szakadás ellen számos munká
jában küzdött. V. ö. Druffel: Dér El
süssél* Augustinermönch J.H. (1 878.)

Hofmann János Keresztély Kon- 
rád, német luth. theologus és törté
nész, szül. 1810. decz. 2l. Nürnberg-

ben. Egyetemi tanulmányait 1827.— 
1832. Erlangenben és Berlinben vé
gezte s 1833. ginin. tanár, 1835. 
egyetemi repetens, 1838. magán,
1841. rk. tanár lett Erlangenben, 
mig 1842. Rostockba ment theol. r. 
tanárnak, honnan 1845. hasonló ál
lásra tért vissza Erlangenbe, hol mh.
1877. decz. 20. A 19. századnak ama 
kevés számú theologusai közé tar
tozik, kik sok követőből álló iskolát 
hagytak magok után. Exclusiv luth. 
álláspontja daczára nem kerülhette 
ki a még túlzóbbak részéről ahetero- 
doxia vádját. Számos theol. és tört. 
munkát irt, melyeknek egy része ha
lála után jelent meg. Egyik szerkesz
tője volt 1846-tól a „Zeitsehrift für 
Protestantismus und Kirche* ez. fo
lyóiratnak.

Hofmann (Hoffmann) Menyhért, 
reformáczió-kori rajongó, egy sváb 
származású szűcs, ki Livlandban a 
lutherismust hirdette, s miután ne
hány városból elűzték, 1527. kiéli 
prédikátor lett. Chiliasta álmadozá- 
sai Amsdorffal többévi vitába kever
ték. Később megtámadván a luth. 
urvacsora-tant, ellenfeleivel, főleg 
Bugenhagennel 1529. Flensburgban 
szóharezra kelt, melyből azonban 
vesztesen került ki, sőt állását is el
vesztette. Később Straszburgba ke
rült, hol a felnőttek keresztelésének 
mint egyedül helyesnek az érdeké
ben szólalt fel s egy csomó embert 
pártjára térített. Egy 1533. tartott 
straszburgi zsinaton tévedése felől 
Bucertől meggyőzetvén, fogságba 
vettetett s ott is maradt 1543. végén 
bekövetkezett haláláig. V. ö. Leen- 
dertz (1883.) és zűr Linden (1885.) 
róla szóló műveit.

Hofmeister Sebestyén, svájezi 
reformátor, szül. 1476. Schaffhausen- 
ben. A mezítlábasok rendjébe lépve, 
öt évig Párásban tanult s 1520. Zü
richben kapott alkalmazást, hol is-
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meretségbe jutott Zwinglivel. Több 
Jielyen megfordult ezután, inig 1525. 
már mint nyilvános liive a reformá- 
cziónak, zürichi lelkész, 1528. pedig 
berni professor, s még ez évben zo- 
singeni pap lett. Mh. 1533. szept. 26.

Hofstede de Groot Péter hol
land ref. theologus, szül. 1802. okt.
8. Leerben. 1826. ulrumi lelkész,
1829. groningeni theol. tanár és 
egyetemi prédikátor lett. Miíit az u. 
n. „groningeni iskola" feje, közve- 
titni akarta az orthodox és modern 
álláspontot. 1872. nyugalomba lépett 
s 1886. decz. 7. mh. Groningenben. 
Nagyszámú munkái közül, melyek 
többnyire németre is le vannak for- 
ditva, legkiválóbbak : Institutio tlieo- 
logiae naturális (IV. kiad. 1861.), 
E n c y c 1 o p a e d i a t h e o 1 o g i c h r i s t i a n i (P a - 
reau tiszttársával, 1844.), 50 jaren 
in de theologie (1872.), Honderd ja
ren uit de gescliiedenis dér hervor- 
ming in ele Nederlanden 1518.:— 
1619. (1884.) és fő művé: Opvoe- 
ding dér menschheid (3 k. II —III. 
kiad. 1855.). A „Waarheid en Lief- 
de" ez. theol. folyóiratnak 36 évig 
volt egyik szerkesztője.

Holland keresztyén-refor
mátus egyház. A holland állami 
ref. egyházban uralkodó rationalis- 
mus ellen 1831. a dordrechti ortho- 
doxia képviselőjéül lépett fel a tu
dós, költő és festő minőségben egy- 
iránt tekintélyes Bilderdijk (mh.
1831. Harlemben). Köréhez tarto
zott a jeles államférfi, Groen van 
Prinsterer (1801.— 1876.) és két 
megtért zsidó : Da Costa (1. e.) és 
Capadose (1. e.). Az ők irányukhoz 
tartozó De Cok, ulrumi lelkész, ki 
az 1805. évi uj énekeskönyvet vona
kodott használni s más gyüleke
zetek lelkipásztori teendőibe bele
elegyedve, az egyházalkotmánynyal 
is összeütközésbe jutott, 1834. hiva
talából elmozdittatván, egyházközsé

gének egy részével kilépett a ref. 
állami egyházból. Ez „elszakadtak", 
kikhez úgy lelkészek, mint világiak 
közül nagyon sokan és hamarosan 
csatlakoztak, sok üldözést állottak 
ki a kormánytól, mignem 1839. el
ismertettek. A különböző elszakadt 
egyházközségek 1869. „Kér. ref. 
egyházzá “szervezkedtek, mely Kam- 
penben theol. intézetet nyitott s 
szinte 4Ö0 gyülekezetből állott. 1892. 
a Ivuypér alkotta hasonirányú s 
1886).-tóilétezett „Doleerendekere
kei egyesült ez egyház, melynek 
most e szerint mintegy 700 gyüle
kezete van, s e mellett övé az amster- 
dami „szabad egyetem" is, mely 
szintén Kuyper buzgólkodásának kö
szöni léteiét.

H o 11 a nd - magya r egyli áz i 
érintkezések (A) a németalföldi
egyetemeknek a 16. század végén s 
a 17. első felében történt felállítá
sával kezdődtek s virágzásuk kor
szaka a bárminczév.es háborúval nyilt 
meg, mely Németországot folytonos 
pusztítások terévé tevén, a magyar 
ref. ifjak nagy részét arra bírta, hogy 
a holland egyetemeket keressék fel. 
A testvéries fogadás, melyben itt 
részesültek, — a szellemi közösség, 
mely pz itt képezett magyar lelké
szeket hollpnd hitsorsosaikkal ké
sőbb is összefúzé, azt eredményező 
aztán, hogy úgy a 1 7. század további 
folyamán, mint az egész 18. szá
zadban a külföldön járt magyar ref. 
ifjak többnyire növendékei voltak 
ez egyetemeknek,melyeket még uni
táriusok is szép számmal kerestek 
föl. Ez utóbbiaknak alkalmok nyilt 
itt a remonstransok rokonszenvét 
megnyerni s azt egyházok érdeké
ben felhasználni. A ref. lelkészjelöl
teket Hollandiában fel is szentelték, 
egész amultszázad utolsó negyedéig.

Hogy az egyetemek tudományos 
életében élénk részt vettek e hall



gatók, az a sok jeles értekezés bizo
nyítja, melyeket tanáraik elnöklete 
alatt, bár részben azok kidolgozása 
nyomán, nyilvános vitákon adtak elő. 
Cloppenburg a sociniannsok elleni jó
kora könyvét kizárólag magyarokkal 
disputáltatta végig. A tudományok
ban való jeles előhaladásukról szá
mos doktori értekezés tanúskodik. A 
holland tanárok tiszttársaikétól eltérő 
nézeteiket nem ritkán magyar hall
gatóik által fejttették ki, kikameg- 
győződésöknek megfelelő elvek vé
delmére s az ellenkezők támadására 
készséggel vállalkoztak, sőt Szatli- 
mári Baka Péter Maresius tanárral 
rendszeres polémiát folytatott.

A holland theologusok eszméi 
nagy elterjedést vőnek e gyakori és 
nagymérvű érintkezés folytán a ma
gyar ref. egyházban. Már a presby- 
terianismus részben innen jött át,mint 
a hazai egyházi mozgalmak egyik leg
érdekesebbjének indítója s később is 
az ellentétes irányok mindketteje ál
landóan megtalálta a maga táplálé
kát a holland egyetemeken. Még erő
sebben befolyásolta a holland tlieo- 
logia a magyarokat a coccejanismus 
által s annak küzdelmei között. A 
Németalföldön száz évig folyt viták 
Magyarországon szintén visszhangra 
találtak s Coccejusnak úgy követői, 
mint ellenfelei bőven és sokáig akad-o
tak, kik érdemesnek látták az elvek 
harczát itthon is megvívni. (V. ö. Zo- 
vdnyi J.: A coccejanismus tört. 1 8(.M).)

A Driessen Antal, groningeni ta
nár által Veneina(l. e.) ellen emelt vá
dak folyamán ennek főképen magyar 
hallgatóira történt hivatkozás, minél
fogva kihallgatásuk szükségessé is 
vált. A szellemi hatásnak, melyet a 
holland theologia a magyarokra tett, 
kiválóan fontos jele az is, hogy aman
nak termékeit ezek részint vezérfo
nalul használták iskolai előadásaik
hoz, részint lefordították közönségök

számára, sőt eredeti alakjokban is 
többet közrebocsátottak uj kiadás
ban. Viszont a holland tudósok is tel
jes igyekezetükkel azon voltak, hogy 
a magyar theologusok irodalmi tö
rekvéseit lehetőleg elősegítsék. Röell 
hosszú előszóval ellátva adta sajtó 
alá Szatmárnémeti Sámuelnek egy 
művét; a Komáromi Cs. György bibli
ájának kiadásában Vitringának sok 
része volt; a Debreczeni Ember P. 
egyháztörténetét Lampenyomatta ki, 
ugyanaz, akinek Van Alphen Jero
mossal együtt az utrechti biblia kö
szönhető ; a Bőd egyháztörténetét 
Van den Honért, majd Gerdesius sze
rette volna közkincscsé tenni s bár 
ez nekik nem sikerült, e mű megje
lenése utoljára is egy holland tudós
nak, Rauwenhoffnak a buzgalma foly
tán következett be.

A szellemi érintkezésnek egyéb 
mozzanatai hasonlóképen jelentéke
nyek és érdekesek. Voetiuselnöklete 
alatt Szatmári Baka P. egy egész 
disputatióban foglalkozott a k a to li
kusoktól könyvben hiresztelt po
zsonyi lélekjelenéssel. Maresius egy 
önálló műben fejtette ki véleményét 
a magyarországi egyházalkotmányi 
mozgalmakról. A gályarabokról s ál
talában az üldözött magyar protes
tánsokról egész irodalma van a hol
landnak, még pedig nemcsak egy
korú, hanem újabb munkákból is. Az 
egyetemeknek úgy gyászos, mint 
örvendetes eseményei rokonérzésre 
hangolták a magyar hallgatókat, mi
nek alkalmi versekkel adtak kifeje
zést. A magyar bibliának igen sok 
kiadása nyomatott Németalföldön, 
melyek közűi a már említett Komá
romi-félén s az utrechtin kívül leg
nevezetesebb a Tótfalusi Kis M. által 
nyomtatott amsterdami biblia ; álta
lában nemcsak latin, hanem magyar- 
nyelvű művek is nagy számmal je
lentek meg Hollandiában magyar



szerzőktől. Fogarasi Pap J. és Szatli- 
mári Pap M. neve a 18. század vége 
felé arról lett híressé, hogy több íz
ben nyertek egyes holland tudós tár
saságok által kitűzött pályadíjakat s 
a nyertes művek egy része holland 
nyelven látott napvilágot. Egyéb
iránt a magyar hittudósokat többnyire 
nagy becsületben részesítették a hol
landok ; néhányat tanárnak is ma- 
rasztottak, sőt a deventeri „athenae- 
um“-nak a 18. század végén volt is 
egy magyar születésű tanára: Cser- 
nák László, egykor debreczenisenior.

Az eként szellemi közösség ál
tal is ápolt testvéri érzelem szám
talan külső jelben nyilatkozott. Leg
maradandóbb, igazán felejthetetlen 
e tekintetben annak az emléke, hogy 
a holland nemzet közóhajtására De 
Ruyter Mihály a nápolyi gályákon 
sinlődő magyar prot. lelkészeket 
1 (576. megszabadítá. Az ezt megelőző 
évben a bécsi kormányhoz Van Ha- 
mel Bruininx, holland követ nagy
szabású emlékiratot nyújtott be a 
Pozsonyba idézett lelkészek ártatlan
ságáról. Ugyanő később is, a Rákóczi
F. szabadságharczában fontos sze
repet játszott, mindig békére igye
kezve, s tényleg élénk részt vett a 
szatmári békét előkészítő tárgyalá
sokban.

Azonban más téren is nyilvá
nult a hollandok hitrokoni áldozat- 
készsége, különösen a köztök időző 
magyar theologusokkal szemben. Ma
gánosok és testületek adományaiból 
az akadémiáknak mindenikén állan
dóan több magyar ifjú részesült tel
jes ellátásban, vagy pedig pénzbeli 
segélyben, de ami csak a múlt szá
zad végéig volt szokásban, mig az 
utrechti Bernhard- (1. e.) és Ever- 
wyn-alapítványok örök időre biz
tosítják 3—4 magyarnak ez egye
temen való tanulhatását. Ezek az 
állandó jellegű stipendiumok azon

ban nem merítették ki a hollandok 
buzgó áldozatkészségét. Kolozsvári 
Dimény Pál a kolozsvári leégett unit. 
templom és collegium felépítésére 
1697J—8. kilenczezer tallért gyűj
tött köztök. Az utrechti biblia kinyo- 
matására Lampe annyi adományt 
szerzett, hogy még négy kiadásra 
telt belőle. A bázeli bibliára is ada
koztak ; Gerdesius például 126 frtot 
adott. 1752.-től 14 évre 400—400 
frt évi segélyt biztosítottal: a debre- 
czeni főiskolának, mig 1857. a pá
pait és patakit kezdték segélyezni, s 
ez utóbbinak 1861. az utrechti theol. 
fakultás 600 frtot küldött testvéri 
szeretete jeléül. Más intézeteknek is 
nyújtottak segélyt különböző idők
ben, azonkívül az Ínséges 1863. év
től sújtott magyar ref. lelkészek és 
tanítók részére mintegy 30000 frt 
adomány jött Hollandiából, aminek 
egy tetemes részéből a tiszáninneni 
ref, egyházkerület az u. n. „hol
landi tár“-t alapította, mely idestova 
120.000 írtra nő.

Ebből látható, hogy a testvéri 
vonzalom a legújabb időben se lan
kadt, ám a szellemi érintkezés a 19. 
században sokszor már csak igen 
szűk körre szorítkozott, sőt nem egy
szer szünetelt, amennyiben magyar 
ref. lelkészjelöltek nagyon fogyaté
kos számmal látogatták a holland 
egyetemeket s mostanában egyedül 
az utrechtinek vannak folyvást ma
gyar hallgatói. A holland theologia 
mindamellett is gyakorolt hatást, és 
pedig jelentékenyt a magyar ref. 
egyházra újabban is. Első sorban 
neki tulajdonítható ugyanis a mo
dern theologiának emennek körében 
való hatalmas fellépése és a többi 
theol. irányok felett azóta folyton 
tartó szellemi fölénye. Nehány ki- 
sebb-nagyobb értekezés le van for
dítva magyarra az újabb holland 
irodalomból is, melyről valamint az



ottani egyházi életről néha ismerte
tések is jelennek meg a magyar ref. 
egyh. lapokban.

Hollaz Dávid, német luth. 
dogmatikus, szül. 1 f>48. Wulkowban 
(Pommerania), 1670. pützerlini lel
kész, 1680. stargardi conrector, az
után colbergi lelkész, 1692. jakobs- 
hageni lelkész és prépost lett. Mh. 
1713. „Examen theologicum acroa- 
maticum“ (1707.; VIII. kiad. 1763.) 
ez. orthodox irányú művében nem 
egyszer polemisál a pietismussal. 

Holofernes, 1. Judit.
Holsten Károly János, német 

prot. theologus, szül. 1825. márcz.
31. Güstrowban. 1 843.-tól Lipcsében, 
Berlinben és Rostockban theologiát 
és philologiát hallgatott. Miután az 
utóbbi helyen 18 évig gimn. tanár 
volt, 1870. theol. rk., 1871. r. tanár 
lett Bernben, honnan 1876. Heidel- 
bergbe ment át. Szabadelvű állás
ponton, többnyire exegetikai müve
ket irt.

Holt 1 íéz, 1. Amortisatio.
Holt ten ger, a bibliában Sós

tenger, Keleti tenger, vagy a Puszta
tengere, a görögöknél s rómaiaknál 
Aszí alt jó , az araboknál Lót (1. e.) 
tava; nevét onnan nyerte, hogy ha
lak és héjas állatok ásványokkal te
litett vizében nem élhettek mes;. Min- 
den más tónál mélyebbre süllyedését 
(a Földközi tenger alatt 394 méter, 
nagysága a Balatonnak másfél
szerese) az I. Móz. XIX. szerint egy 
a Siddim völgy istentelen lakosait
elpusztító kénes eső okozta. V. ö. Nagy 
Lajos (Fallmerayer után) A holt ten
ger (Sárospataki Fűz. 1867.) Rácz 

H oltzm ann Henrik Gyula, ki
váló német prot. theologus, szül.
1832. máj. 17. Karlsruhéban. A the
ologiát Heidelbergben és Berlinben 
hallgatta s miután 1854—7. a badeni 
egyház szolgálatában állott, 1858. 
theol.magán, 1861. rk., 1865.rendes

tanár lett Heidelbergben, honnan 
1874. Straszburgba mentát. Prédi- 
kácziókat (1865. és 1873.) és ki
tűnő bibliatudományi munkákat irt, 
szabadelvű irányban. Legnevezete
sebbek: Gesch. des Volkes Israel und 
dér Entstehung des Christentums (2 
k. 18ü)7. Weberrel együtt), Lehr- 
buch dér historisch-kritischen Ein- 
leitung in das Neue Testament (III. 
kiad. 1892.), Neutestamentliche Zeit- 
geschichte (1895.). Kiadta a Bunsen- 
í'óle „Bibelwerk" 4., 6.—9. köteteit. 
A Lipsius-szal s másokkal szerkesz
tett „Handkommentar zum Neuen 
Testament" (4 k. 1889—91. II. kiad. 
azóta) ez. miiben a synoptikusokat, 
az Apostoli cselekedetek könyvét s 
a Jánosról nevezett evangéliumot s 
leveleket és a Jelenések könyvét tár
gyalja. Zöpfíél társaságában szer
zetté a „Lexikon fúr Theologie und 
Kirclienwesen" (II. kiad. 1892.) ez. 
nagybecsű munkát.

Hombergi zsinat, Filep hes-
seni tartománygróf' rendeletére 1 526. 
tartatott. Az Avignoni Lambert által 
felállított 1 58 tétel megvitatása után, 
ennek eszméi alapján egy egyházi 
rendszabályt(Reformatio ecclesiarum 
Hassiae) készítettek, melyet Luther 
használhatatlannak nyilvánított, mi
nek folytán Filep nem is léptette 
életbe. V. ö. Gredner: Philipps des 
Grossmütigen hessische Kirchen- 
reformationsordnung (1852.).

Homiletika (a gör. „homilia" 
szótól) vagy keryktika az egyházi 
szónoklás tudománya. Alapjában véve 
nem egyéb mint prédikációk készíté
sére tanító rhetorika, amiként a ka- 
techetika szintén nem egyéb mint a 
vallásos nevelés czélját szolgáló di
daktika. A h. épenúgy mint a rheto
rika, a köv. részekre oszlik: de inven- 
tione (feltalálásról), de dispositione 
(az anyag elrendezéséről), de elocu- 
tione (az irályról) és de declaratione



etactione(aszóbeli előadásról). Neve
zetesebb homiletikákPalmer, Schwei- 
zer, Hagenbach, Henke, Krauss, Basr 
sermaim és Achelis német,Viliét fran- 
czia müveiken kivűl Tóth Ferencz, 
Zsarnay L., Simkó V. E., Kun Berta
lan, Tóth Mihály és Mitrovics Gy. ily 
irányú munkái. T.

Homilia (gör. =  beszélgetés, 
társalgás), olyan egyházi beszéd, 
amelynek az u. n. synth etikus egyli. 
beszédektől eltérőleg az a jellemző 
vonása, hogy az alapigék szavait s 
gondolatait sorba veszi, vagyis tulaj
donképen építő magyarázat. T.

H o m ilia riu slib er (vagyHomi- 
liarium), az egyli. atyák homiliáinak 
gyűjteménye, melyeket a vasárnapi 
és ünnepi evangéliumok és levelek 
magyarázataképen szoktak felolvas
ni. Az első homilianumotNagy Károly 
parancsáraPál diakónus állította össze 
s valószínűleg arra szolgált, hogy a 
zárdái s székesegyházi templomok
ban az istentiszteleten latinul felol- 
vassák.Ezt az egész középkorban szor
galmasan használták akath. papok. rf.

Homologumena, 1. Biblia. 
Homoiusia és Homousia, 1.

Ariusi viszály.
Honorius, pápák neve. I. Ho- 

norius (625.—38.) Heraklius császár 
kívánságára Sergius konstantiná
polyi patriárchával a monotbeleták 
mellett nyilatkozott, miért is halála 
után a 6. egyetemes zsinat Kon
stantinápolyban 680. mint eretneket 
anathemával sújtotta, amit II. Leó 
és utódai szintén megerősítettek. Ez 
az ex cathedra tanító pápával szem
ben kimondott átok vitának volt tár
gya, még a vatikáni zsinaton is. V. ö. 
Hefele: Causa Honorii papae (1870.); 
Penncichi: De Honorii I.causa in con- 
cilio VI. (1870.); Dclicati: Papa 
Onorio e il concilio (1870.); Buck- 
gaber: Die Irrlelire des H. (1871.); 
Willis: Popé H. and tlie new Rom.

dogma (1879.). — II. (a) Honorius, 
Cadalus, pármai püspök, II. Sándor 
ellenpápája (1061— L), Ágnes csá
szárné óhajtására a lomban! és né
met püspökök egy bázeli zsinaton 
választották meg. IV. Henrik azon
ban cserben hagyta, 1064. II. Sán
dort ismervén el pápának. H., ki 
ennek daczára is a lombardok pápá
jának tekinté magát, mh. 1072. — 
II. (b) Honorius (1124.—30.), Lot- 
liartól ennek a német királyi trónra 
emelése előtt állítólag Írásban kapta, 
hogy a püspökválasztások alkalmára 
a wormsi concordatumban biztosított 
jogairól lemond. ErreH. Lothar ellen
felét, Hohenstaufen Konrádot 1128. 
kiátkozta. Ugyanez évben kénytelen 
volt az általa nemcsak kiátkozott, ha
nem fegyverrel is megtámadott si- 
ciliai grófnak, Rogernek Apuliát és 
Calabriát hübériil adni. V. ö. Bern- 
havdi: Lothar von Supplinburg 
(1879.); Wagner: Die unteritalischen 
Normáimén unddasPapsttum( 1885.). 
—  III. Honorius (1216.—27.), II. 
Frigyest 1220. császárrá koronázta, 
mégsem viheté ki, hogy ez a több
ször ígért keresztes hadat megin
dítsa. Viszont a byzanczi császári 
koronát 1217. a Courtanay-i Péter 
fejére tette. Megerősíté 1216. a Do
mokos-, 1223. a Ferencz-rendet. II. 
Endre idejében többször beleavat
kozott Magyarország zavaros viszo
nyaiba. Még pápaságát megelőzőleg, 
mint pápai kamarás állította össze a 
„Liber censuum romanae ecclesiae" 
(újra kiadta Faber Pál 1889.) ez. 
jegyzéket, mely a pápai szék bevéte
leit, a pápának tett ajándékozásokat 
és annak előjogait tartalmazza. De- 
cretalisait 1226. egy gyüjteménynyé, 
az u. n. „Compilatio quintá“-vá egye} 
síttette. V. ö. Horog: Honorii III. 
opera omnia (1879.); Pressuti: I re
gesti dél pontifice Ónorii III. (I. k. 
1888.); Winkelmann : Kaiser Fried-



rich ÍI. (1880.-től); Vemet: Etűdé 
sur les sermons d’H. III. (1889.).— 
/1'. Honorius (1285. 7.), Aragóniái
Jakabot, ki a pápa akarata ellenére 
Sicilia trónját elfoglalta s az apostol- 
testvéreket üldözte, kiátkozta; IV. 
László, magyar királyt pedig hason
lóval fenyegette. V. ö. Pron: Les 
registres d’H. IV. (1888.).

Honter (családi nevén (Írass) 
János, magyar reformátor, szül. 1498. 
Brassóban, ahol tanulását is kezdte, 
de már 1515. ápr. 27. a bécsi egye
tem hallgatója lett. Hogy itt meddig 
időzött, nincs tudva, azonban 1530. 
márez. . l . már  mint magister irat
kozott be a krakói egyetemre. Itt és 
azután Bázelben, hol 1533. járt, 
különféle szakokba tartozó műveinek 
kiadásával foglalkozott. Iíz év nyarán 
visszatért szülővárosába, hol nyom
dát alapított s a mellett tanítással 
foglalkozott. A tudományok terjesz
tésének e két módja egyúttal hatha
tós előmozdítója volt humanista irá
nyúból csakhamar reformátorivá ala
kult törekvéseinek is, különösen 
miután lakása udvarán vasárnapon
ként prédikácziókat kezdett tartani, 
melyekre egyre többen gyűltek ösz- 
sze. 1543. végleg megalapította 
Brassóban a reformácziót s szervezte 
az ev. egyházat ez évben kibocsátott 
egyházszervezeti művével (1. alább
6. sz. a.), melyet ugyanez évben 
Melanchthon is kiadott egy általa irt 
élőbeszéddel s amelyet Luther is jóvá
hagyott. E könyv hatása alatt csak
hamar Brassó vidéke, a Barczaság 
szintén a reformáczióhoz csatlako
zott, majd annak elveit Brassó városa 
hivatalosan is magáévá téve, intéz
kedett, hogy a képek s egy kivéte
lével az oltárok is eltávolíttassanak a 
templomokból. Fráter Györgynek 
tudomására jutván a H. működésé
nek ily eredménye, még ez évben 
országgyűlés elébe hívta, hogy nyilat

kozzék, mi vezette könyve kiadá
sára? H. maga nem jelent meg az 
országgyűlésen, de „Apologiá“-jáva 1 
kellőképen megfelelt a bibornok kér
désére. Miután az iskolai rend
tartást szintén elkészítette s ezzel 
megalkotta Brassóban a főiskolát, 
1544. ápr. 22. egyhangúlag a város 
első-papjává választatott. Nemsokára 
nyilvános könyvtárt szervezett, majd 
1547. agendát adott ki s egyház- 
szervezeti művét az összes erdélyi 
szászokra kiterjeszkedve dolgozta át. 
Mh. 1549. jan. 23. A tudományok szá
mos szakában lankadatlanul műkö
dött, úgy hogy munkáinak száma 
körülbelül 30-ra megy. Egyházi érde- 
kiiek : 1. Augustini haereseon cata-
logus. Brassó, 1539. 2. Senecae de 
quatuor virtutibus liber unus. U. o. 
1539. 3. Catonis disticha moralia. 
U. o. 1539. 4. Sententiae ex omnibus 
operibus Augustini decerptae. U. o. 
1539. 5. Disticha Növi Testamenti 
matériám indicantia. U. o. 1541. 
(Czimlapkiad. u. o. 1545.) 6. Refor- 
matio ecclesiae coronensis ac totius 
barcensis provinciáé. U. o. 1543. 7. 
Approbatio reformationis eccl. coro
nensis. U. o. 1543. 8. Constitutio 
scholaecoronensis.U. o. 1543. (1657. 
is megjelent) 9. Reformatio ecclesi- 
arum saxonicarum in Transylvania. 
U. o. 1547. 10. Kirchenordnung aller 
Deutschen in Siebenbiirgen. U. o. 
1547. 11. Agenda fiir die Seelsorger 
und Kirchendiener in Siebenbiirgen. 
U. o. 1547/,,Apológia reformationis 
ad comitia generalia data“ ez. iratát 
Trausch („Beitrage und Aktenstücke 
zűr Reformationsgesch. von Kron- 
stadt“ közt) 1865. adta ki. V. ö. 
Teutsch Gy. D. : Über Honterus und 
Kronstadt zu seiner Zeit (Arcliiv des 
Véréins fiir siebenbiirgische Landes-
kunde. N. F. XIII. k.) • Teutsch Fri
gyes : Aus dér Zeit dér sáchsischen 
Humanismus (U. o. XVI. k .); Faliéi-



fiús Károly : Erdélynek H. J. által 
készített térképe (1878.); Ncuye- 
boren H. : dohánnes Honterus dér 
Reformátor dér Saclisen in Sieben- 
biirgen (II. kiad. 1888.) ; T4ro//'Theo- 
bald : Johannes Honterus dér Apostel 
Ungarns (1894.).

Honthei m János Miklós, a katli. 
egyház szabadságának, a pápai szék 
igényeivel szemben jeles harczosa,/ 
szül. 1701. jan. 27. Trierben. Jogot 
és theologiát tanulmányozott s külön
féle egyh. hivatalok viselése után 
1748. a trieri érsekségben fölszen- 
telt püspök lett. Mh. montquintini 
birtokán 1790. szept. 2. Művei közül 
híressé vált a Justinus Febronius ál
név alatt kiadott „De statu ecclesiae 
et legitima potestate Romani ponti- 
ficis liber singularis* (1763.) czimü, 
melyben a gallicanismus alaptéte
leire támaszkodvaapápánakaz egye
temes zsinat alá helyezését és a püs
pökök részére a pápák által elkob
zott jogaik visszaadását követelte. E 
mű számos kiadást ért s több nyelven 
megjelent, bár a pápa már 1764. 
eltiltotta. V. ö. Alber J. : De febroni- 
anismo (Dissertationes II. k. 1820.) ; 
Massis : De J. N. H. (1863.); Mejer : 
Febronius (II. kiad. 1885.).

Honti (Nagyhonti) ev. espe- 
resség’, 1556. keletkezett s a zsol
nai zsinat a bányai kerületbe osz
totta be, amelyből a budapesti zsinat 
a dunáninneni kerülethez csatolta. 
Egyházai mind Hontmegyében fek
szenek s számuk 32, amelyekben és 
a hozzájok tartozó leány- s fiók-egy
házakban mintegy 24000 ev. van. 
Legnevezetesebb a Selmeczbányán 
levő két egyháza. V. ö. Smidt János 
György : Az ág. liitv. ev. egyház tör
ténelme, különösen pedig a nagy
honti ev. esperesség s egyes egyhá
zainak története (Tótul; 1868.).

Hoogstraten (Van) Jakab, hír
hedt inqiiisitor, szül. 1460. kör. a

brabanti Hoogstraten faluban. A Do- 
mokos-rend tagja lett s előbb antwer
peni, majd kölni perjel, 1508-tól 
pedig a kölni, niainzi és trieri érsek
ség inquisitora volt. Ebben a minő
ségében különösen Reuchlin ellen 
buzgólkodott, ki keserű gúnyolódás
sal boszulta meg magát rajta. Luther 
műveit 1520. Kölnben a H. sürgeté
sére égették meg, aki ettől fogva iro
dalmi téren is többször megtámadta 
amazt. Mh. 1527. jan. 21. V. ö. Cre- 
mans : De Jacobi Hochstrati vita et 
scriptis (1869.).

Hoop-Scheffer (De) Jakab 
Gisbert, mennonita theologus, szül.
1819. szept. 28. Hágában. Az amster- 
dami mennonita seminarium növen
déke volt sl843. horni, 1846. gro- 
ningeni, 1849. amsterdami lelkész,
1860. u. o. a mennonita seminarium 
tanára lett. 1877.-től egyszersmind 
az egyetem theol. szakának tanára 
volt, 1890. pedig nyugalomba lépett. 
Irodalmi működése nagyon jelenté
keny; megírta hollandul a menno- 
niták történetét (II. kiad. 1869.), a
németalföldi reformáczióét 1531.-ig 
(1873.; németül is megjelent 1886.), 
az amsterdami brownistákét (1881.) 
s a vizbemeritéssel való keresztelés 
történetét (1882.) is. Több folyó
iratot (De Navorscher, Studien en 
Biidragen, Doopsgezinde Bijdragen)
szerkesztett.

Hoornbeek János, holland theo
logus, szül. 1617. nov. 4. Harlemben. 
Leidenben és Utrechtben tanult s 
1639. mulheimi lelkész, 1644. 
utrechti, 1654. pedig leideni theol. 
tanár lett. Mh. 1666. aug. 10. Művei 
többnyire a napirenden levő kérdé
sekkel foglalkoztak s igy jó részben
vitairatok, főleg a coceejamsmus 
ellen intézve. Maradandóbb értékűek : 
Institutiones theologicae (1658.) és 
Theologia practica cum irenica (2 k.
1663., több kiadása van).



Hopkins Sámuel, amerikai 
congregationalista theologus, szül. 
17*21. szept. 17. Waterburgban (Con
necticut). 1743.prédikátor lett Great- 
Barringtonban(Massacliusetts), 1770. 
pedig Newportban (Rhode-Island), 
ahol 1803. decz. 20. halt meg. Teljes 
erejével küzdött a rabszolgaság el
len. Theol. nézetei az Edwardsé'ivel 
nagyon sokban megegyeztek s a szi
gorú kalvinismus alapján alkotott 
ethikai rendszert képeznek, mely róla 
„liopkinsianismus* nevet nyert. Mun
káinak legteljesebb kiadása Boston
ban (3 k. 1854.) jelent meg. V. ö. 
Fark: Memoir of Dr. H. (1854.)

Hora-éneklés, a chorus-szol- 
gálatnak lényeges alkatrésze.

Horné canonicae (A) a zsidó
imaórák (1. e.) helyébeléptek. A ko
lostorokban harangszó jelezte őket s 
a középkorban voltaképen a nap be
osztását képezték. (Hóra matutina, 
príma, tertia, sexta, nona, vespera, 
Completorium). — Kanonikus órák 
alatt a magyar ref. egyházban az ün
nepeken, illetőleg urvacsora-osztás 
napjain tartott délutáni istentisztele
teket értik, melyeket a legtöbb helyen 
nem maga a lelkész végez. T.

Horlii Juhász Péter, 1. Melius 
Péter.

Horniisdas, pápa (514—23.). 
A kelet és nyugat közt 484. óta fenn
álló szakadást 519. sikerült megszün
tetnie, és pedig olyképen, hogy I. 
Justinus császár és II. János konstan
tinápolyi patriarcha beleegyezett a 
szakadások okozójának,Acacius patri- 
archának a diptychákból való törlé
sébe. A theopaschita vitában a Tris- 
hagion eme pótlékát: „A háromság
ból egy megfeszíttetett* nemcsak 
fölöslegesnek, hanem egyenesen ve
szedelmesnek nyilvánítá.

Hornynnszky Viktor, nyomda- 
tulajdonos, ev. egyh. iró, szül. 1828. 
Hegyeshalmon (Mosonym.). Pozsony

ban tanult s azután kevés ideig szülő
földjén tanitóskodott, honnan 1850. 
Pestre ment hirlapirónak. A hatvanas 
évek elején nyomdát állított, mely 
kiválóan a prot. irodalomnak állott 
szolgálatában. A budapesti prot. árva- 
háznak egyik alapítója volt, ki mint 
az ezt fentartó egyesület pénztárnoka, 
nagyon sokat tett fejlesztése érde
kében. Az 1859.-iki pátens elfoga
dása mellett erősen harczolt. Mh.
1882. máj. 21. Buzgó Írói műkö
dést fejtett ki, és pedig főleg az egyh. 
irodalom terén. Szerkesztésében je
lentek meg : 1. Protestantische Jahr- 
biicher für Oesterreich (1854—8., 
1860.),2. Evangelisches Wochenblatt 
(1857—60.), 3. Dér Glaubensbote 
(1859.—60.), 4. Kalender für das 
evang. Volk(1856—9.)és Dér evang. 
Hausfreund (1859.— 1864.) ez. köz
lönyök és naptárak. Ő irta továbbá:
1. Blátter für das evang. Volk. Pest,
1856. 2. Die evang. Kirche in Oes
terreich. U. o. 1859. 3. Was habén 
wir Evangelische zu fürchten und 
was habén wir zu hoffen. U. o. 1860.
4. Beitráge zűr Gesch. evang. Ge- 
meinden inUngarn.U.o. 1863.(ÍI.kiad. 
186 7.) Sajtó alá rendezett végül J arius 
V. J. hátrahagyott prédikáczióiból 
egy kötetet (1859.).

Horváth András, ev. tanár, 
Zólyomban szül. s Wittenbergben 
tanult. 1650. Kassán, 1652. Tren- 
csénben, 1656. Eperjesen működött 
iskola-igazgatói minőségben. Nagy 
barátja volt a Calixtus-féle synkre- 
tikus iránynak, mégis szinte vala
mennyi munkája vitairat. Sok bán
fáimat állott ki eperjesi tanártársától, 
Bayer Jánostól s végre is lemondott 
hivataláról. Művei: 1. De perseve- 
rantia electorum. Bártfa, 1650. 2. 
De omnipraesentia carnis Christi. U.
o. 1 650. 3. Disquisitio (pia Románam 
Hildebrandinam ecclesiam ab antiqua 
Romana ecclesia degenerasse . . .  de-
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monstratur. (U. o. 1650.). 4. Re- 
sponsum responsioni patakianae op- 
positum. (A 2. sz. mű védelme.) Tren- 
csén, 1652. 5. Responsum appendici 
maledicae Toufaei oppositum. U. o. 
1652. 6. Oratio exequialis in obitum 
Evae Széchy, consortis Gabr. Illés- 
liázy. U. o. 1655. 7. De Scripturae
S. canone. Eperjes, 1056. 8. De Ju- 
daeorum ante novissimum diem con- 
versione futnra. Kassa, 1658.

Horváth (Gradeczi Stansith) 
Gergely báró, tudományban és buz- 
góságban kiváló ev. főur, szül. 1558. 
aug. 1. Körmenden. Hazai tanulmá
nyai végeztével 1574. külföldre 
ment, hol Pad na, majd Wittenberg, 
Straszburg, Bázel, Genf és más vá
rosok egyetemein időzött több-ke
vesebb ideig. 1581. tért vissza birto
kaira, melyek egyikén, Nagy-Eőrön 
(Nelire) körülbelül három év múlva 
főiskolát alapított, melyet mindennel 
ellátott s benne maga is tanított. 
Áldozatkészségének e mellett egyéb 
jeleit is élvezte a hazai lutli. egyház, 
melynek tanaihoz az elfogultságig 
terjedő hűséggel ragaszkodott. Jelen 
volt a csepregi colloquiumon s részt 
vett a késmárkinak rendezésében; 
irodalmi működése is polemikus jel
legű, még pedig egészen Ambrosius 
Lám Sebestyén ellen intézve. Állandó 
összeköttetésben állott a németor
szági lutherismus vezetőivel. Mii. 
1597. jan. 4. Művei: 1. Responsionis 
Gregorii H. pars prima ad Sebastiani 
Lám criminationes. Bártfa, 1592. 2. 
Responsionis Gregorii H. pars altéra 
partim antithesi Sebastiani Lám, par
tim defensioni ejusdem eontra pri- 
mam responsionis Gregorii partim 
editae opposita. U. o. 1593. 3. 
Admonitio, qua Gregorius H. Sebas- 
tianum Lám captum ac irretitum ex 
propria illius confessione breviter 
osteiulit. U. o. 1593. 4. Posthumus 
Gregorii H., hoc est Responsionis

pars tértin, reliquum quod adhuc in 
Sebastiani Lám Antithesi expenden- 
dum erat, discutiens. U. o. 1597. 
(Erliard ^Miklós adta ki, kinek felette 
tartott gyászbeszéde szintén megje
lent.) V. ö. Rátli György : G. H. G. 
és Lám (Ambrosius) Sebestyén hit
vitája (1894.); Wéber Samu: G. S.
H. G. és családja (1896.).

Horváth (Pálóczi) Mária, 1. 
Pálóczi Horváth Mária.

Horváth Ödön, jogtanár, szül. 
1862. márcz. 19. Huszton. A gimná
ziumot Máramarosszigeten, a jogot 
Eperjesen végezte, hol 1883. segéd- 
a köv. évben pedig rendes jogtanár 
lett. 1884. jogi doktori, 1885. egye
temi m. tanári képesítvényt szerzett. 
Kiterjedt irodalmi munkásságot foly
tat, melynek egyh. érdekli termékei 
részint az egyh. lapokban, részint 
mint a köv. önálló müvek jelentek 
meg: 1. Az eperjesi ág. ev. colle- 
giumi jogakadémia múltja és jelene. 
Kassa, 1886. 2. A vallásszabadság 
kérdéséhez. Debreczen, 1891. 3.
Eszmék a vallásszabadságról. Eper
jes, 1893. 4. A házasság felbontható
sága. Budapest, 1893. 5. A vallás, 
mint a politikai jogok gyakorlásának 
alapfeltétele. Eperjes, 1894. 6. Dolgo
zatok a vallásszabadság kérdéséről. 
U. o. 1894.

Horváth Sámuel, ev. lelkész, 
szül. 1753. márcz. 17. Nemeskéren. 
Tanulmányait Pozsonyban és Sop
ronban végezte, honnan AVittenbergbe 
ment. Két év múlva hazatérvén,
1778. palotai, 1783. gyönki, 1 787. 
nagygeresdi, 1798. bakonytamásii 
lelkész lett. Mh. 1826. Művei: 1. Az 
urasztalához járulóknak oktatásuk. 
Győr, 1790. 2. Keresztyén ABC. U. 
o. 1796. 3. A hétnek minden napjaira 
való reggeli és estvéli imádságok 
(Rosenmüller Gy. J. és mások után). 
U. o. 1799. J. imádságos könyv, a 
közönséges istentiszteletre és az idő-



nek s különféle eseteknek környiil 
állásaira. U. o. 1799. Adott ki egy, 
a pestisről való rövid oktatást is. 
(1806.). Irt továbbá búcsúztató ver
seket a Tsafordi Tóth Pál kimúlá
sakor, valamint egy kisebbfajta kézi 
agendát is.

Horváth Sámuel, ev. lelkész, 
szül. 1812. Sajókazán. A középiskolát 
Aszódon és Selmeczbáuyán, a tlieo- 
logiát Pozsonyban és Pécsben vé
gezte. Ezután 1836. aszódi káplán, 
1838. tiszaföldvári, 1844. tótkomlósi 
lelkész, majd békési főesperes lett. 
Ez utóbbi minőségében kiváló buz
galmat fejtett ki a szarvasi gimná
zium megszilárdítása s a tanitóké- 
pezde alapítása körül. Elénk részt 
vett volt a pátens elleni küzdelem
ben is. 1873. nyugalomba vonult s 
mii. 1893. nov. 30. Vagyonának 
jelentékeny részét egyh. czélokra 
hagyta. Irodalmi téren szintén szor
galmasan működött. Dolgozatai a 
Prot. Egyh. és Isk. Lapban, Spataki 
Füzetekben, a Szeberényi-féle Prot. 
Népkönyvtárban s aMargócsy beszéd- 
gyüjteményeiben jelentek meg, mig 
önállóan kiadott müvei ezek: 3.
Magyarhoni ág. liitv. papijog és sors. 
Arad, 1865. 2. A kér. ev. egyház 
valódi nagyságra emelésének ténye
zői. Sárospatak, 1869. — továbbá 
egy. márcz. 1 5-iki tót prédikácziója, 
Haah János felett tartott gyászbe
széde, Molitorisz Adolf emlékünnepén 
tartott imája, az anyaegyházzá lett 
makói gyülekezettől elbúcsúzó be
széde, végül Tótkomlós története.

Hosilis,cordovai püspök, hirne- 
ves egyh. férfi, szül. 256. körül. 296. 
cordovai püspök, s mint ilyen nem 
sokkal ezután Nagy Konstantin ked- 
vencze lett, aki őt 313. körül udva
rába vitte és az ariusi vitában köz
vetítőként használta! fel. H. eszkö- 
zölte ki a nicaeai zsinat összehívását, 
amelyen, valamint a sardicain is, ő

elnökölt. Noha nagy részt vett a 
nicaeai hitvallás megállapításában, 
355. történt számkivetése után 357. 
mégis kénytelen volt a sirmiumi má
sodik zsinatnak a „homousios* elleni 
hitvallását aláírni. Kevéssel ezután 
mh., ezt megelőzőleg azonban még 
kiátkozta az ariusi eretnekséget. V. 
ö. Gams: Die Kirchengesch. von 
Spanien (1864.—79.)

Hősi US Szaniszló, ermlandi 
püspök és bibornok, szül. 1504. máj.
5. Krakóban, ahol valamint Páduá- 
ban és Bolognában tanulmányait vé
gezte. 1. Zsigmond király titkárjává 
nevezte ki, — aztán pappá szentel
tetett és 3 538. ermlandi, majd kra- 
kói kanonokságnak jutott birtokába. 
1549. kulmi püspök lett s miután a 
királynak, mint a német császárhoz 
küldött követe, fontos szolgálatokat 
tett, 1551. elnyerte az ermlandi püs
pökséget. Mint a reformácziónak 
szenvedélyes ellensége, 1551. be
nyújtotta a petrikaui zsinathoz a 
„Confessio fidei catholicae christia- 
nae“ ez. iratát, melyet csaknem min- 

. den európai nyelvre lefordítottak.
1560. mint apostoli követ, Bécsbe 
ment, hogy tárgyaljonl. Ferdinánddal 
a tridenti zsinat folytatása felől. Ek
kor kifejtett tevékenységét IV. Pilis
1561. bibornoki kalappal s azzal ju
talmazta, hogy apostoli követnek ne
vezte ki a zsinatra. A reformáczió
nak Lengyelországban való elnyomá
sára alapította 1565. a braunsbergi 
jezsuita collegiumot. Miután a tridenti 
végzéseket elfogadtatta Ermlandban 
s általában Lengyelországban és 
Cromer Mártont helyettesévé válasz
totta, 1569. elhagyta püspökségét, a 
pápai udvarba ment s Róma közelé
ben mint pápai főpoenitentiarius 
1579. aug. 5. mh. Mig kath. kor- 
társai szemében égy második Ágoston 
s az egyház oszlopa volt, addig az 
elfogulatlan történetírás egy szenve-



délytől izzó eretnek-üldözőt lát benne, 
ki ujjongott Coligny meggyilkolta
tása felett s hazájában is Bertalan- 
éjet óhajtott. Nagyobbára vitázó jel
legű müveinek teljes kiadása „Opera 
omnia“ (2 k.) ez. a. 1584. jelent meg. 
V. ö. Eichhorn: Dér ermlándisehe. 
Bischof und Cardinal St. H. (2 k. 
1854—55.) ; Dankó/József: H. Sz. 
bibornok és életrajzírói (Magyar 
Sión 1889.). T.

Hospinian Rudolf, svájezi prot. 
egyháztörténész, szül. 1547. Altorf- 
ban. 1568.-tól különféle egyh. hiva
talokat viselt Zürichben, hol 1626. 
mh. Számos jeles egyháztört. müvet 
irt, melyeknek legjobb összes kia
dása Genfbén 1681. hét’ kötetben 
jelent meg.

Hospitaliták, 1. Betegápoló 
barátok.

Hosszú nap, 1.Engesztelő nap.
H ottinger János Henrik, ref. 

egyháztörténész és orientalista, szül. 
1620. márcz. 10. Zürichben. Tanul
mányait szülővárosában, Géniben, 
Groningenben és Leidenben végezte.
1642. az egyháztörténetnek, később 
egyszersmind a keleti nyelveknek 
a tanára lett Zürichben. A pfalzi 
választófejedelem kérésére 1655.-től 
hat évig a heidelbergi egyetemen
működött. Visszatérve 1661. Zü
richbe, 1667.-ig itt működött. Ekkor 
Leidenbe hívták tanárul, de mielőtt 
uj állomását elfoglalhatta volna, bele- 
fuladt jun. 5. a Limmat vizébe. Sok 
munkája van, melyek közül legneve
zetesebbek : Etymologicum orientale 
sive lexicon harmonicum heptaglot- 
ton(1661.), Thesaurus philologicus 
seuclavisscripturae(lll. kiad. 1696.), 
História écclesiastica Növi Testa-
menti (9 k. 1651.—67.). V. ö. Steiner:
Dér Ziiricher Professor J. H. H. in
Heidelberg (1 886.).

H ottillger János Jakab, svájezi 
ref. theologus, az előbbinek fia, szül.

1652. decz. 1. Zürichben. Tanulmá
nyait szülőföldjén, Marburgban, Bá
zelben és Genfben végezte s 1680. 
stallikoni, 1686. zürichi lelkész, 
1698. pedig u. o. theol. tanár lett. 
Mh. 1735. Művei közül legfontosab
bak: Helvetische Kirchengeschichten 
(4 k. 1698.— 1729.), Dissertatio ire-
nica de veritatis et charitatis ami- 
cissimo in ecclesia protestantium 
connubio (1721.), História formuláé 
consensus (1723.).

Hoványi Eerencz, kath. theo
logus, szül. is i  6. ápr. 2. Köröstar- 
jánban. Felsőbb tanulmányait Nagy
váradon s Bécsben végezte. 1838. 
vette föl az egyh. rendet s csakha
mar doktora lett úgy a bölcsészei
nek, mint a theologiának. 1843. 
várad-velenczei, majd szil ágy Somlyói 
plébános, 1847. pesti egyetemi theol. 
tanár, 1849. nagyváradi kanonok 
lett. 1858. az akadémia tagjául vá
lasztatott. Művei közül nagyon el
terjedtek : Könyvnélküli katechis- 
mus (1847.), A fensőbb katkoli- 
cismus elemei és Újabb levelek a 
fensőbb katholicismusról (1853.—5. 
és 1881.—3.).

Hozsánna (héber: hosianna 
== adj szerencsét), igy üdvözölték a 
Messiást (Márk XI. 9—10.) a 118. 
zsoltár 25. verse alapján. Rácz 

Hózseás (héberül == mentség, 
segítség). próféta, Beéri fia. Köny
vének, mely azonban jelenlegi alak
jában nem Hózseástól eredt, felirata 
szerint Uzziás. Jótliám, Acház és 
Ezékiás judabeli és II. Jeroboám 
izraeli királyok alatt prófétáit. Vonat
kozásai mind arra mutatnak, hogy az 
északi országban működött, és pedig
II. Jeroboám alatt és után. Prófétai 
beszédeiben részint Jehovának Izrael 
bűne által százszorosán megsértett 
s mégis meg nem gyengült szerete- 
tét rajzolja, részint arra int, hogy a 
szeretetnek kell szentelniük újra
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magokat, hogy az megsegítse őket.
H. hasonlította legelőször a szövet
séges Istennek népéhez való viszo
nyát a házassághoz s ő nevezte a nép 
elpártolását házasságtörésnek. Leg
újabban Nöwack (1880.) magyarázta; 
magyarul Sóvári Soós Kristóf(1601.) 
fejtegette. Rácfc

Hőik  József, ev. tlieol. tanár, 
szül. 1848. márcz. 7. Likéren (Gö- 
mörm.). Középiskoláit Losonczon, 
Lőcsén, Rimaszombaton és Eperjesen 
végezte, ez utóbbi helyen hallgatta 
aztán a theologiát is. 1868. Bodrog- 
Szerdahelyen nevelő, 1869. losonczi 
gimn. tanár, 1870. u. o. tanitóképez- 
dei vallástanár, 1872. végén felső- 
pokorágyi lelkész lett, mig 1876. 
eperjesi theol. tanárrá választatott. 
Ez állását egyévi külföldi tanulmá
nyozás után foglalta el s azóta ott 
működik, lankadatlan s még hozzá 
többoldalú írói munkálkodást fejtve 
ki. Kisebb dolgozatai a Prot. Egyli. 
és Isk. Lapban, Ev. Egyház és Isko
lában, Prot. Papban, Vallás és Egy
házban stb. jelentek meg. Önállóan 
megjelent művei: 1. A hű lelkipásztor 
jelleme, Budapest, 1880. 2. Kateche- 
tika. U. o. 1880.3. Liturgika. Eperjes,
1882. 4. A művészet befolyása a 
társaséletre. U. o. 1883. 5. A sáros- 
zempléni ev. esperesség története. 
Kassa, 1885. 6. Emléklap az eperjesi 
templom 100 éves örömünnepére. U. 
o. 1885. 7. Vallástauitási tanterv az 
elemi iskolák részére. U. o. 1885. 8. 
A nőről, és a nő hármas hivatásáról. 
U. o. 1886.9. Az ev. Tisza-keriilet püs
pökei.U.o. 1888.10.Beszédek ésérte- 
kezések. U. o. 1 889. 1 1 .A hős Keczer 
András ev. vértanú családja. Buda
pest, 1890. 12. Az egységes közép
iskola. U. o. 1892. 13. A nagysárosi 
vár ura. U. o. 1893. Sajtó alá ren
dezte a Zsilinszky M. „Kér. hit- és 
erkölcstan^-áliák íl. kiadását (1891.). 
Tagja volt a budapesti zsinatnak.

Hősi erények, 1. Szentek. 
Hrabanus Mauras, 1. Rabanus

Maurus.
Hrabowszky György, ev. lel

kész, szül. 1762. márcz. 8. Homok- 
bödögén (Veszprémin.). Iskoláit Győ
rött és Sopronban végezte s miután 
1784—6. Uraujfaluban lelkészke- 
dett, külföldre utazott, hol a witten
bergi s hallei egyetemen két évet 
töltött. Ekkor várpalotai, 1795. kis- 
somlyói, 1801. pedig lajoskomáromi 
lelkész lett. A veszprémi egyházme- 
g y e a p e s t i z s i n a 11 a gj á v á s e s p e r e s é v é 
választotta, miről azonban később le
mondott. Mii. 1825. ápr. 12. Tevékeny 
irói működést folytatott, melynek 
nyomtatásbaiiiiiegjelent termékei: 1. 
Jobb egyházi embernek kevés tudo
mánynyal bírni,de a kevéssel használ
ni, mintsokattudni, de ások tudomány 
mellett mind az emberiség, mind a ke- 
resztyénség reguláit elhibázni. Pest,
1787. 2. Jeles ünnepekre való kér
dések (Seiler után). Veszprém, 1789.
3. A szentluczai uj szállóknak ere
detek (Ford.). U. o. 1792. 4. Rock 
bécsi ev. superintendensnek az igaz 
hazafiságról mondott szent beszédei 
(Ford.). U. o. 1793. 5. Papi tükör 
avagy a dunántúli ev. aug. conf. 
superintendentia prédikátorai. U. o. 
1801.; továbbá II. Lipót koroná
zása, akissomlyói alumnium felállí
tása, Szabó László temetése, s XVI. 
Lajos halála alkalmával tartott pré- 
dikácziói és Simonyák Juliánná halá
lára irt gyászéneke. Kéziratban is 
maradt mintegy 30 művé, többnyire 
egyháztört. tartalommal.

Hroswitha, 1. Roswitlia.
Hubei* Sámuel, német. luth. 

hitvitázó, szül. 1547. Burgdorfban. 
1570. lelkész lett, és pedig 1581.-től 
szülővárosában. A ref. egyháznak a 
praedestinatióról szóló tanát megta
gadván, 1588. elvesztette hivatalát, 
s még az országból is távoznia kel



lett. Ekkor Wiirttembergbe ment s 
miután aláírta a concordiae formulát, 
derendingéni lelkész, 1592. pedig 
wittenbergi professor lett. De a 
kegyelemnek minden emberre kiter
jedő universalismusáról vallott elve 
miatt oly komoly vitába keveredett, 
hogy hivatalából 1594. elbocsáttatott 
s egy év múlva a szász választó-feje
delemségből is kiutasíttatott. Ettől 
fogva vándoréletet folytatott, mig 
Osterwiekben 1624. márcz. 23. mii. 
V. ö. Wigcjers (Zeitschrift fiir die his- 
torische Theologié 1844.) és Treclisel 
(Bemer Tasclienbuch 1854.) érte
kezéseit.

Hllbert (Huber) Konrád,svájczi 
reformátor, szül. 1507. Burgzabern- 
ben. 1526.-tól theologiát hallgatott 
Bázelben, hol Oekolampadius az'evan- 
geliumi hitre térítette. Ennek aján
latára 1531. diakónus lett Strasz- 
burgban, hol Bucer oldalán működött 
a reformáczió érdekében. A lutheri 
orthodoxia később üldözőbe vette s
1563. el is távolította addigi hiva
talából, melyet szabad-prédikátor- 
sággal cserélt fel. Mii. 1577. ápr. V. 
ö. Böhrich: K. H. (Mittheilungen aus 
dér Gesch. dér ev. Kirche des El- 
sasses III. k. 1855.)

Hllbert (Szent), lüttichi püs
pök, a legenda szerint herczegi vér
ből származott s világias életet foly
tatott, mig egy vasárnapi vadászatán 
egy szarvas agancsai közt fénylő 
keresztet pillantva meg, mélyen 
megilletődötts megtért. Később aztán 
Rómába ment volna, hol I. Sergius 
pápa maastrichti püspökké szentelte. 
Annyi tény, hogy a 8. század elején 
H. maastrichti püspök lett, székhelyét 
azonban később Liittichbe tette át s 
megyéjéből a pogányság maradvá
nyait kiirtotta. A legendabeli vadász
csodáért H. a vadászok paironusa s 
neVenapján (nov. 3.) főurak és feje
delmek nagy vadászatokat szoktak

rendezni. V. ö. Herjfjen: Des beik 
Hubertus Leben und Wirken (1875.).

HllbmaÍer(Hubmör) Boldizsár, 
német anabaptista, szül. a 15. sz. 
vége felé Friedbergben. 1511. frei- 
burgi, 1512. iugolstadti tlieol. tanár, 
1516. regensburgi pap lett. Luther 
követőjévé lévén, elhagyta Regens- 
burgot s Waldshutban 1522. papi állo
mást nyert. Itt összeköttetésbe lépett 
Zwinglivel, s részt vett a második 
zürichi vitában. Amiatt, hogy arefor- 
mácziót erőszakkal akarta keresztül
vinni Waldshutban, el kellett hagynia 
a várost. De nemsokára ismét vissza
tért s 1525. újra megkeresztelkedett. 
Valószínű, hogy ő is közreműködött a 
fölkelő parasztok u. n. 12 pontjának 
fogalmazásában. Mikor 1525. decz. 
Waldslmt Ausztria birtoka lett, H. Zü
richbe ment, hol a tanács, mint ana
baptistát elfogatta. Zwinglivel foly
tatott vitája után visszavonta ily 
irányú nézeteit. Zürichből mégis ki- 
utasittatván, Nikolsburgba vonult s 
1526.-tól újúlt erővel fáradozott az 
anabaptismus terjesztése érdekében, 
mígnem Ferdinánd 1527. elzáratta s
1528. márcz. 10. máglyán kivégez
tette. Műveinek jegyzékét megtalál
hatni a Calvary-féle antiquariumi 
közleményekben. (I. k 1869). V. ö. 
Hősek: H. G. és az anabaptismus 
keletkezése Morvaországban (cseh 
nyelven 1867); NitscJie : Geschichte 
dér Wiedertáufer in dér Schweiz zűr 
Reformationszeit (1885). T.

Huet (Huetius) Péter Dániel, 
franczia kath. theologus, szül. 1630. 
febr. 8. Caenben, ahol aztán a je
zsuita kollégium tagja lett. 1670. a 
dauphin nevelője, 1674. a franczia 
akadémia tagja, 1685.soissonsi. 1689. 
avranches-i püspök lett. 1699. le
mondott hivataláról, de megtartotta 
a fonteray-i apátságot; 1701.-től a 
jezsuiták párizsi kolostorában lakott 
s ott Imit meg* 1721. jan, 26. Kiilö-
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nősen két munkája tette híressé : 
„Origenis eoinmentaria in S. Scrip- 
turanr‘ (1668, utoljára 1686.) és 
„Demonstratio evangelicá ad sere- 
nissimum Delphinuin" (1679; utol
jára Migne adta ki 1681. a „Cursus 
completus S. Scripturae“ II. köteté
ben.) Ezeken kívül még sok müve je
lent meg. V. ö. Húr tér: Nomenclator 
literarius recentioris theologiae ca- 
tliolicae (II. k. II. r. 1879.—81). T.

Hugenották, a franczia pro
testánsok neve körülbelül 1560. óta 
(azelőtt „lutheránusok“, „religion- 
naires,“ ,,christaudinsa). Ezt a nevet 
ama többoldalú összeköttetésök miatt 
adták nekik ellenfeleik, amelyben 
genfi liitrokonaikkal voltak, kiket a 
savoyai lierezeggel való hatczaikban 
„eidgnots,“ „eignots,“ „aignos“ és 
„aygnossen“, valamint „ Hugues “ 
nevű vezérükről „huguenots“ néven 
említettek ellenségeik. A franczia 
reformácziói mozgalom kezdetben 
kifejezetten lutli. jellegű volt. I. Fe- 
rencz király (1515—47.) buzgó ba
rátja volt a humanista tanulmányok
nak, de a pápával 1516. kötött con- 
cordatuma után egy hitnyomozó tör
vényszéket szervezett s ennek feleb- 
bezési fórumául a párisi parlament
ben az u. n. „chambre ardenteut 
rendelte. Es a mellett kétszínű sze
repet játszott, mert mig az evainge- 
lium híveit otthon üldözte, addig a 
német protestánsok előtt úgy tün
tette föl magát, mint aki arról gon
dolkozik, hogy a reformácziót orszá
gába vigye, sőt Melanchthont 1535. 
magához hivá, hogy vele az egyházi 
béke helyreállításáról tanácskozzék. 
Á II. Henrik (1 547.—59.) alatt foko
zódó üldözések daczára a religion- 
naires száma 1558.-ig 400,000-ré 
szaporodott. Vezérük két herczeg 
volt: Bourbon Antal (151 8.—62.) és 
Condé Lajos (1530.—69.) s rajtok 
kívül még Colígny Gáspár tenger

nagy. Első nemzeti zsinatokat 1559. 
tartották Párisban, ez alkalommal a 
legszorosabban csatlakoztak a genfi 
egyházhoz, midőn elfogadták az első 
alakjában Kálvintól fogalmazott s a 
zsinaton nagyon kevéssé változtatott 
hitvallást, mely leginkább confession 
de fői, confessio gallicana néven is
meretes, de .„Confession de la Ro- 
chelle“ néven is fordul elő az 1571. 
évi la-rochelle-i zsinatról, mely az 
1559. megállapított szöveget meg
erősítette. Ez negyven czikkből áll s 
még 1559. két egymástól eltérő ki
adásban jelent meg. Ugyané párisi 
zsinat az „Ordre de disciplinew-ben 
szervezetét és egyh. fegyelmét egé
szen a Kálvin szellemében rendezte.
II. Ferencz (1559.—60.)uralma alatt 
eretneküldöző rendeletek lerombo
lással fenyegették mindama háza
kat, amelyekben a protestánsok con- 
venticulumaikat tartották, az ezek
ben résztvevőket pedig halálbünte
téssel. Az amboise-i összeesküvést 
(1560.), mivel benne protestánsok 
is vettek részt, kizárólag nekik tulaj
donították s tömegesen végeztették ki 
őket. A romorantini edictum (1560.) 
az eretnekek fölötti bíráskodást el
vonta a világi bíróságok hatásköré
ből. Miután IX. Károly (1560.—74.) 
kormányra lépett, a politikai viszo
nyok egy kissé előnyösebbé tették a 
protestánsok helyzetét, amennyiben 
az eretnekségre szabott halálbünte
tés 1561. megszűnt s ez évi szept.
9.—okt. 13. Poissyban colloquium 
volt, melyen Beza és Vermigli Mar- 
tyr Péter is részt vett, mig a k a to 
likusok szószólója Lothringen bibor- 
hok és Lainez, jezsuita rendfőnök 
volt. Már be volt zárva a vita, mikor 
allémét lutheránusok képviselői szin
tén megjelentek. E colloquium ered
ményezte, hogy a hugenottáknak 
vallásuk szabad gyakorlata a váro
sokon kívül 1562. jan. 17. biztosítva



lett. A protestánsoknak a vassy-i 
vérfürdőn legyilkolása (1562. márcz.
1.) s a toulouse-i 4000 hugenotta 
lemészárlása (1562. máj. 16.) val
lásháborút szült, melynek (1563.) 
az amboise-i béke azzal vetett véget, 
hogy meghatározott helyek (p. Páris) 
kivételével biztosította a szabad val
lásgyakorlatot. 1567. újra kitört a 
vallásháború s ekkor az 1568. évi 
lonjumeaui béke fejezte be, mely az 
1562. jan. 1 7.-iki edictumot általá
ban megerősítette. Az ennek daczára 
sem szűnő üldözések létre hozták 
csakhamar a harmadik vallásháborút, 
melyben már Navarrai Henrik és 
Condé Henrik állott a hugenották 
élén, kiket német és angol segély 
támogatott. A béke, mely St. Ger- 
mainben 1570. jött létre, részleges 
lelkiismeret-szabadságot biztosított 
a hugenottáknak s visszahelyezte 
őket négy erősség — köztök LaRoc- 
helle birtokába. Az uj egyezséget 
Navarrai Henrik és Valois Margit a 
király nővére közti házasság volt 
hivatva megpecsételni, mely azonban 
az 1572. aug. 24-ére viradó, Ber- 
talan-éjen vérmenyekzővé vált. Alig 
Coligny és néhány ezer hitsorsosa 
a király parancsára legyilkoltatott, 
Navarrai Henrik és vele Condé Hen
rik áttérésre lett kényszerítve. A 
főváros példáját a vidéki városok 
nagy része gyorsan követte. Az áldo
zatok összes száma nem határozható 
meg biztosan, de legalább is 26000-re 
ment. XIII. Gergely pápa fanatikus 
módon, tedeummal, körmenettel, em
lékéremmel stb. adott kifejezést az 
öldöklés feletti örömének. Roppant 
veszteségeik daczára a h. folytatták 
a harczot. A negyedik vallásháború 
1573. a boulogne-i békével végző
dött, mely a hugenottáknak egyes 
városokban szabad vallásgyakorla
tot biztosított. Az erkölcstelen III. 
Henrik (1574.—89.) alatt még négy

vallásháborún ment át Francziaor- 
szág, amelyekben az 1574., illetőleg 
1576. újra protestánssá lett Condé
Henrik és Navarrai Henrik vezérlete/
alatt a h. sok sikert arattak. Az ötö
diket (1574.—6.) a beaulieui béke, a

'  •  #

hatodikat a poitiersi edictum (1577. 
szept.), a hetediket (1580.) a fleix-i 
béke fejezte be, mely után már csak 
Páris maradt elzárva a h. elől. A 
nyolczadikra az u. n. „szent liga“ 
adott okot, melyet a Guise herczegek 
és II. Fíilöp spanyol király a végre 
kötöttek, hogy Francziaországban és 
Németalföldön megsemmisítsék az 
ev. hitet s amott megakadályozzák 
a Navarrai Henrik trónr alép tét. E 
háborúnak Guise Henrik (1588.) és
III. Henrik (1589.) meggyilkoltatása 
képezte legfontosabb mozzanatát, 
míg végét a trónra következő Navar
rai Henrik újra kath. hitre térése 
(1593.) vetette. Az uj király 1598. 
ápr. 13. kibocsátotta a nantes-i edi
ctumot, mely a hugenottáknak val
lásuk gyakorlását Páris és négy na
gyobb város kivételével mindenhol, 
úgyszintén az összes állami hiva
talokra való játhatásukat további 
nyolcz évre engedélyezte. XIII. Lajos 
(1610 — 43.) alatt uj üldözéseket 
szenvedtek a h., kik ellen, hogy 
Bearnban az egyh. javakat vissza
adják a katkölikusoknak, 1620. se
reget vezetett, mire 1621. uj vallás
háború tört ki. Ennek azonban már 
1622. vége lett a montpellier-i bé
kével, mely megerősítő a nantes-i 
edictumot, de a h. birtokában levő 
erődített helyek számát megapasztá. 
La Rochellenek tőlök elfoglalásával 
1 628. politikai hatalmok véget ért, 
de lelkiismeret-szabadsá^ukat és a
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katholikusokkal való polgári jog- 
egyenlőségöket az 1629. évi nimes-i 
edictum biztosította. XIV. Lajos 
( 1 643.— 1 71 5.) már kezdetben eltö
kélte, hogy a protestantismust kiirtja
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országából. Azonban a Mazarin halá
láig, I 601 .-ig mégis békében marad
tak a több mint 1 7., milliónyi li. Már 
ez évben nyomozás indult meg szá
mos templomuk építésének jogszerű
sége felől, ami 1663.-ban 140-nek 
bezárását eredményezte. Azt a szá
mos edictnmot, melyek a prot. papok 
és világiak polgári és egyh. jogait 
ettől fogva részint korlátozták, részint 
eltörölték. 1666. egy kir. rendeletbe 
foglalta össze XIV. Lajos, ki 1676. 
egy pénztárt alapított a vallásukat 
elhagyó h. részére. Ez utón 1082.-ig 
állítólag szinte 60000-et nyertek meg 
közűlök a papismusnak. 1,679.-től 
egy csomó hivatalból kizárattak, szá
mos templomuk elvétetett, gyerme
keik vallásos nevelésének jogától 
megfosztattak. Miután 1681.-en kezd
ve a dragonade (1. e.) is sok ezer pro
testánst vitt a katli. egyházba, végre 
1685. okt. bekövetkezett a nantes-i 
edictum felfüggesztése s ezzel együtt 
a prot. templomok feldulása, a lelké
szek és hívek kerékbetörése és fel
akasztása, gyermekeik elrablása, az
után a h. kivándorlása, ami szigo
rúan el volt ugyan tiltva, de azért 
legalább 300000 menekült ki Német- 
és Angolországba, Dániába, Hollan
diába, Svájczba és Amerikába. Egy 
részök a Cevennekben (1. Camisar- 
dok) folytatta a harczot a túlnyomó 
hatalom ellen,mely XV.Lajos(l 715— 
1774.) idejében is egész fanatismu- 
sával üldözte a „puszta egyházát“ 
(1. e.). Csak a XVI. Lajostól 1787. 
kibocsátott versailles-i edictum adta 
vissza a leigázottaknak polgári jo
gaikat s e tekintetben akatholikusok- 
kal való egyenlőségöket, mit 1789. 
a nemzetgyűlés állami alaptörvény- 
nyé tett. V.ö.Polenz: Gescli. des fran- 
zösischen Calvinismus (5 k. 1857.—
1869.);Pwa?<.x:Histoire de la réforma- 
tion fran^aise (7 k. 1857.—64.). 
Haag : La Francé protestante (10 k;

1846.—58.; Il.kiad.Bordiertől 1877.- 
től); Lefortier: La Saint-Barthélemy 
et les premieres guerres de religion 
en Francé (1879.); Baumgarten : Vor 
dér Bartholómausnacht (1882.); San- 
der: Die Hugenotten und das Edikt 
von Nantes (1885.); Baird: The Hu- 
guenots and Henry of Navarre (2 k. 
1886.); Communay: Les Huguenots 
dans le Béarn et la Navarre (1885.); 
Michelet: Louis XIV. etla révocation 
de l’édit de Nantes (III. kiad. 1875.); 
Schott: Die Aufhebung desEdiktes von 
Nantes (1885.); Bersieiv La révocation 
(1886.); Ballag i A1 ad á r : C o 1 b e r t (2 
k. 1890.); Schichler: Les églises du 
refuge (1882.); Wedófcincl: Die Réfu- 
giés (1886.); Tylor: The Huguenots 
(1892.). »

Hugó (Hugues de Saint-Victor), 
mystikus scholastikus, szül. a 11 .szá
zadvégén, 1115. körül a saint-victori 
(Páris mellett) ágoston-rendi kolos
torba lépett, melynek híres iskolájá
ban tanár lett s mint ilyen 1141. halt 
meg.„De arca Noé moralP, „De arca 
Noé mystica,“ és „De vanitate mun- 
di“ ez. három összefüggő értekezése 
és „Soliloquium de arrha animaeu ez. 
müve egészen mystikus jellegű, inig 
a „De sacramentis christianae fidei* 
inkább scholastikus irányú. Tlieol. 
felfogását leghívebben fejezi ki a 
„ Summa sententiarum,“ de ennek tőle 
való származását Denifle kétségbe
vonja. „De eruditione didascalica“ 
ez. munkája bibliai bevezetés. Kor- 
társai „Altér Augustinus“-nak nevez
ték s méltán, mert a középkornak 
legmélyebb gondolkozása és legszel
lemesebb theologusai közé tartozik. 
Müveit legjobban Migne (Patrologiae 
latinae T. 185.— 187.) adta ki. V. ö. 
Kaulich: Die Lehrendes H. und Ric- 
hard von S. V. (1864.); Hauréau: 
Les oeuvres de Hugues de S. V. 
(1886.); Denifle: Die Sentenzen 
H.-s von S. V. (Archív fiir Litera-
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tur-und Kirclien-Gesch. des Mittelal- 
ters 1887.)

Humanisnius, a történelemben 
azon uj képzési elemek összege, ame
lyek a klassikus tanulmányoknak Itá
liából származó újraéledése (renais- 
sance következtében a 15. század fo
lyamán a nyugati keresztyénseget 
megtermékenyítették, sőt a reformá- 
cziót is sokszorosan előkészítették. 
Nélküle emez igen könnyen csak na
gyobb szabású szakadássá vált volna 
(1. Eobanus, Erasmus, Hűtlen,Reucli- 
lin.)A liumanismus ellentétben az egy
házi scholastikával, az igazi emberi 
eszményt a görög világban s a klas- 
sikusok tanulmányozása által keres
te. A keresztyénség iránt (különösen 
Olaszországban) közönyös volt s füg
getlen állást foglaltéi azzal szemben, 
úgy, hogy az iskolákban előfutár]a 
lett a humanitás cultusának, melyet 
főleg Lessing és Herder állítottak fel 
Cicero és más klassikusok szellemé
ben, mely szerint az ember termé
szeti helyzete és erői összhangba 
hozandók. Ennek következtében a 
humanistikus tanulmányoknak pár
huzamban kellett haladniok minden 
erkölcsi irányú törekvésre nézve a 
gyakorlati élettel, amelyek, ha nem 
voltak is kifejezetten vallásos jelle
gűek, de az emberi méltóság és em
beri jogok általánosabb eszményén 
alapultak. Különösen a 18. század 
foglalkozott azzal, hogy az emberies
ség nevelési eszményét megállapítsa 
s létesítse, míg a 19. század sok 
tekintetben visszaesést mutat ez 
irányban. V. ö. Hundeshagen: Ue- 
ber die Natúr und die geschicht- 
liche Entwickelung dér Humanitats- 
idee (1852); érhT/er.'Renaissanfce und 
Humanismus in Italien und Deutsch- 
land (1881.—83); Hartfelder: Ge- 
schichte dér Erziehung und des 
Unterrichts im Zeitalter des Humanis
mus (1889). T.

Huinerale, 1. Efód.
Hinni liatusok (lat.), a Bjene- 

dek-rendnek egyik ága, melyet né
hány milánói nemes alapított, kik 
mint foglyok Németországba vitettek, 
de kérelmeikre kegyelmet nyertek. 
Hogy ennek ideje mikor volt, 1017. 
vagy 1 13 1. avagy csak 1158.: nem 
határozható még. Eredetileg laikusoko  o
egyesülete volt s Medai János alakí
totta át renddé. Egy részük a val- 
densekhez csatlakozott. III. Incze 
1201. megerősíté a rendet, melyet 
V.Pilis 1571. egy összeesküvés miatt 
feloszlatott. Némely humiliatus fele
sége zárdái életet kezdvén Milanó
ban, e nők a humiliata-apáczák tár
sulatát alkották meg, mely Olaszor
szágban még mindig létezik. Első 
főnöknőjök, Blassoni Klára volt, aki
ről Blassoni-apáczák néven szintén %
ismeretesek.

Hundeshagen Károly Bernát, 
német ev. theologus, szül. 1810. 
jan. 30. Friedewaldban. A giesseni 
és hallei egyetemen philologiát s 
theologiát hallgatott, míg 1831. az 
előbbinek bölcsészeti szakán habili- 
táltatta magát. 1834.-től rk., 1845.- 
től r. tanár volt a berni egyetem 
theol. szakán, 1847. heidelbergi ta
nár, 1859. egyh. titkos tanácsos lett. 
A badeni tartományi egyházzal meg- 
hasonolva, 1867. elfogadta a bonni 
egyetem meghívását s mint odavaló 
tanár 1872. jun. 2. halt meg. Nagy 
munkásságot fejtett ki irodalmi téren 
s különösen köv. müveivel szerzett 
nagy érdemeket: Dér deutsche Pro- 
testantismus, seine Vergangenheit 
undseine heutigen Lebensfragen (III. 
kiad. 1850.); Beitráge zűr Kirchen- 
verfassungsgeschichte und Kirchen- 
politik, insbesondere des Protestan- 
tismus (I. k. 1864.), mely egyike az 
újabb idők legjelesebb egyháztört. 
termékeinek. Kéziratban maradt dol- 

■ gozatait ChriStliéb (2 k. 1874.—5.)



t

adta ki, aki már előbb 1873. élet
rajzát is megírta.

Hunnius Egyed, német lutli. 
hitvitázó, szül. 1550. decz. 21. a sváb 
Winnendenben. 1565.-től theologiát 
hallgatott Tiibingában, hol repetens, 
1574. pedig diakónus lett. 1576.-tól 
a marburgi, 1592.-től a wittenbergi 
egyetem tanára volt s nagy buzga
lommal működött közre a szász vá
lasztó fejedelemségnek a kryptokal- 
vinistáktól való megtisztításában. 
Ebeli munkásságának egyik mozza
natát a magyar ref. tanulóknak a 
wittenbergi egyetemről való eltávo
lítása képezte. Mh. 1603. ápr. 4. Ko
rában nevezetes müveket irt, részint 
a pápások, részint* a kálvinisták s 
főleg ezeknek akkor legkiválóbb kép
viselője, Pareus ellen. Latin müveit 
3 kötetben 1607— 1609. Garthius 
adta ki. Magyarul is megjelentek: 
„Az igaz anyaszentegyházról és en
nek fejéről, a Krisztusról; ismét a 
római anyaszentegyházról és ennek 
fejéről, a római pápáról* (Eszterházi 
Tamás és Kürti István ford.; 1602.)
és „Mise nem mise“ (Király Jakab 
ford.; 1654.). A magyar lutli. kitű
nőségekkel folytonos összeköttetés
ben állott.

Hunnius Miklós, az előbbinek 
fia, német lutli. dogmatikus, szül. 
1585. jul. 11. Marburgban. Miután 
Wittenbergben bölcsészeti és tlieol. 
előadásokat tartott, 1612. eulenburgi 
esperes lett. 1617. visszatért Witten- 
bergbe, hol 1623.-ig mint tlieol. ta
nár működött. Ekkor Lübeckbe ment 
első papnak s itt a köv. évben espe
res lett. írásban úgy, mint szóval 
egyenlő eréjylyel küzdött rajongók, 
reformátusok és katholikusok ellen. 
Mh. 1643. ápr. 12. Nagyszámú mü
vei közűi leginkább elterjedt az ösz- 
szesen 19 kiadást ért „Epitome ere
dendőmül* (1625. ,legujabbanl 844.). 
Magyarra le van fordítva: Rövid és

fundamentomos tracta, melyből a ke
gyes olvasó a római és evangelica 
eklézsiákról ítéletet tehet (1690. uj 
czimlap-kiadás 1692.). V. ö. Hcller- 
irta életrajzát (1843.)

Hunyad-dévai unit. egyház
kor, egyik az unitáriusoknak mind
járt kezdetben ilyenné alakult, de 
nemsokára elenyészett egy házmegyéi 
közül.

Hunyadi Demeter, unit. püspök, 
szül. Bánffyhurlyadon, tanult Kolozs
várit 1566-ig, amikor Nagyenyedre 
rektornak ment. 1568. a paduai egye
temet kereste föl, melyről 1573. tért 
vissza hazájába, hol a kolozsvári főis
kolának előbb tanára, 1577. pedig 
igazgatója lett. 1579. jul. a Dávid 
Ferencz helyébe püspöknek s egy
szersmind kolozsvári plébánosnak vá
lasztatott. E hivatalait sokkal conser- 
vativabb szellemben vitte mint elődje. 
Mh. 1592. jul. 8. Irt üdvözlő verset a 
Heltai által kiadott „História M. Hu
nyadi* (1565.) elébe, latin művet a 
gyermek-keresztelésről (157,9.) s több 
prédikácziót, de ez utóbbiak kézirat
ban maradtak.

Hunyadi Szahó Ferencz, ref. 
püspök, szül. 1743. jul. 23. Mezőte- 
legden. Diószegen s 1758.-tól Debre- 
czenben tanult, hol elvégezve a theo
logiát, 1 765.diószegi akadémikus rek
tor lett. Két év múlva külföldre ment 
s a svájezi egyetemeket, főleg a bá
zelit (1767. okt. 26.-ától) látogatta. 
Innen 1 768. tért haza, amikor is Deb- 
reczenben káplán, két évvel később 
pedig lelkész lett. A tiszántúli egy
házkerület 1788. jan. 17. generális 
nótáriussá, 1791. jun. 29. püspökké 
választotta. Részt vett a budai zsina
ton s előbb mint országgyűlési hitszó
nok is működött. Püspöki hivatalos
kodása szinte kizárólag a Sinaival való 
viszálkodásban teltei. Mh. 1795. jul.
7. Sárospatakon. Müvei: 1. Diaetai 
prédikácziók. Pest, 1791. 2. Kérész-



tyén arclíivarius (2 k.) Vácz, 1794. 
♦1. József eladatása (Színmű Milton 
után förd.). Pozsony, 1 795.4. Tizen
hét prédikácziók, Diószeg, 1 795. 5. • •
Ötvenkét közönséges prédikácziók 
(3 k.; mindenikben 52—52) Vácz, 
1 797.-99 . 6. Hetvenkét ünnepi pré
dikácziók. II. o. 1800. 7. Különös al
kalmatosságokra való ötvennyolcz 
prédikácziók. U. o. 1802. 8. Ötven 
halotti prédikácziók (2 k.) U. o. 1805. 
9. A heidelbergi katechismusnak űr
napok szerint való magyarázatja. U.
0. 1808. (Mindezeknek nagy részét 
két ref. lelkész: Dobos István és Mol
nár Ferencz bocsátotta közre.) Gyász
beszédet és verseket irt a Szénás Jó- 
zsefné s leánya halálakor; üdvözlő 
verset Veszprémi Biographiái II. ré
szének elejére; e miiben közölve van 
a tiszántúli püspökökről szóló dolgo
zata is. Kéziratban szintén sok mun
kája maradt.

Hunyadi ref. egyházmegye,
1. Vajdahunyadi ref. egyházmegye.

Húshagyó kedd. így nevezik a 
hamvazó szerda előtti napot, melyen 
vége szakad minden mulatságnak s az 
emberek a hús ételek elhagyásával 
hozzá kezdenek másnap a böjt idejé
hez. Az u. n. f a r sangi  vagy hús
hagyó keddi  j á t ékok voltak Né
metországban a világi színházak első 
alapjai, amelyek á nyilvános farsangi 
álarczos játékokból fejlődtek ki a 15. 
században. Különösen dél-német bi
rodalmi városokban virágzottak. Ki
vált Nürnbergben, a sok farsangi já
tékot irt Hans Sachs valódi művészi %
magaslatra emelte őket. A reformáczió 
idején gúnyoló s vitázó jellegüekké 
váltak, szemben a klérussal s a kath. 
egyház szertartásaival. Többszörös 
tiltó parancs folytán elenyésztek s 
csak mint álarczos menetek marad
tak fenn. T.

Husvét, Jézus feltámadásának 
ünnepe. A husvét szó Onnan ered,

hogy a fiús evésére szóló tilalom ek
kor megszűnik. Egyébiránt a h. zsidó 
eredetű ünnep (L. Passali). A zsidó 
keresztyének az ők megváltási ünne
pükkel a zsidó nizán hónap 14. nap
jához tartották magokat, mig a római 
gyülekezet s a hozzá csatlakozónak 
azt tartották szem előtt, hogy a feltá
madás évi ünnepe a tavaszi holdtölte 
után következő vasárnapra essék. A
2. század közepe óta ez ünnep ideje a 
különböző egyházak között állandó vi- 
ta tárgyát képezte (husvét-vita), míg
nem a nicaeai zsinat (325) lényegileg 
a római szokás mellett nyilatkozott, 
az alexandriai püspököt pedig meg
bízta, hogy a husvét napját minden 
esztendőben állapítsa meg. A zsidó
keresztyének husvétühnepléséhez ra
gaszkodókat quartodecimanusok,vagy 
tessareskaidekatiták néven nevezték. 
Azonban nyugaton is csak a Kicsi Dé
nes számítása rendezte az ügyet vég
legesen. Ez ünnepet már korán meg
előzte bizonyos előkészítő böjt. A 
husvét volt a keresztelés leggyakoribb 
ideje issekkor vették fel, illetőleg 
vissza azokat is, kik bünbeestek, de 
már a vezeklés gradusain keresztül 
mentek. Az ünnep jelentősége s az a 
körülmény, hogy a nyárnak változó 
ünnepei tőle számíttattak, azt idézte 
elő, hogy sok helyen a husvétot te
kintették újévnek. H. előtt van a vi
rágvasárnappal kezdődő nagy-hét, 
melynek szerdáján még ma is ének
lik Rómában a Sixtina kápolnában a 
„ misereré “-t.Anágy-hétemvan azután 
nagy csütörtök és nagypéntek,amelyet 
később „pasclia staurosimonu néven 
is emlegettek, amit a görög egyház 
a „pás eh a anastasimon“-tól megkü
lönböztetett. A kettő (nagypéntek és 
husvét) közé eső szombat az ős egy
házban általános böjtnap volt, melyen 
a keresztséghez készültek. Este össze
gyűltek a hívek az ünnepélyes hús
véti vigíliára, mely aztán husvét reg-



géléig tartott. Ezen á napon a római 
katoll, templomokban az ampullákat 
friss olajjal töltik meg, a gyertyákat 
eloltják s újakat gyújtanak. A ha
rangok nagypéntektől husvét regge
léig nem szólnak. A husvét vasárnap
ját máraz ős egyház is első Öröm
ünnepének: tartotta. A keresztyének 
korán reggel húsvéti csókkal köszön
tötték egymást s e szóval: „Feltáma- 
dott“, mire a válasz ez volt: „Valóban 
feltámadott/ Középkori szokás volt 
az u. n. húsvéti nevetés (Risus pa- 
schalis), amely abban állott, hogy a 
húsvéti beszédekben a hallgatók vi
dámságára mindenféle tréfákat be
széltek el. Az ünnep az ős egyházban 
az egész hétre kiterjedt s a következő 
fehér vasárnapot h usvétny  o I cza- 
d á nak nevezték. Ma már csak a hús
véthétfőjét ünnepük,s itt-ott munka
szünet gyanánt a keddet is,mint ünnep 
harmadnapját. Husvét ma mindig a ta
vaszi első holdtölte utáni vasárna
pon van s ha a lioldtölté'Vásárnapra 
esik, az ezután való vasárnap a hús
vét. A tavaszi első holdtöltét pedig, 
mely „terminus paschalis“ nevet is 
visel, a tavaszi éj-napegyenlőség (ta
vasz-kezdet, márez. 21.) után számít
ják. A zsidó husvét (1. Passah) ren
desen nagy-hétre esik, de adergely- 
féle naptár szerinti márez. 26. előtt 
s ápril 25. után soha sincs, ellenben 
a kér. husvétnak márez. 22. és ápr.
25. közé kell esnie. V.ö.PipenGesch. 
des Osterfestesf 1 H4b)\Kil(jen felel: Dér 
Pasehastreit dér altén Kirche(1860) 
s a Kortan ez. alatti irodalmat. T.

H ú sv é ti ünnepkör, 1.Ünnepek.
Husvét-vita; 1. Husvét.
H úsz (helyesebben Hús) János, 

cseh reformátor,szül. 1 369. Husinetz- 
ben. Prágában tanult s miután fel
szentelték, 1393. a szabad művésze
teknek, 1394. pedig a theologiának 
baccalaureusa, 1396. jan. magister 
lett. 1398.-tól előadásokat tartott az

egyetemen, mig 1402. a csehek előtt 
különös tekintélyben álló prágai Betli- 
lehem-kápolna prédikátora lett. A 
n ágy tehetségű férfinak belső, vallá
sos fejlődéséről nagyon kevés adat 
maradt. .Wiclif müvei bizonyára hoz
tak benne létre fordulatot, mihez az 
alapot valószínűleg egy pár prágai 
tanár, első sorban Znaimi Szaniszló 
tette le. H. prédikáczióival nemcsak 
a nép nagy tömegénél, hanem a ki
rálynál s a nem theol. képzettségű, 
de értelmes Sbynko érseknél is nagy 
tekintélyt szerzett. A királynénak 
gyóntatója lett s 1405. az érsek zsi
nati szónokká nevezte ki, majd két 
más magisterrel együtt azzal bízta 
meg, hogy a Krisztus vérének erek- 
lvéje által Wilsnackban állítólag
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végbevitt gyógyítások ügyét vizs
gálja meg. Az eredmény az lett, hogy 
az érsek 1405. eltiltotta az odavaló 
húcsujárást, se rendelet indokolására 
H. „De omni sanguine Christi glori- 
ficato“ ez. müvet irt. Nem tudható, 
miképen, de ő volt okozója annak is, 
hogy 1409. az összes, nem cseh ma- 
gisterek és hallgatók elhagyták az 
egyetemet s Lipcsébe vonultak. Idő
közben az érsek szakított vele s az 
által a p rédi káczi ó kb an és könyvekben 
támadott s a jogait, kiváltságait ésc 
jövedelmeit félteni kezdő papsággal 
szövetkezett ellene, mig a nemesség 
egyre több rokonszenvvel fogadta az 
uj tan eszméit. A németek eltávozá
sa után az egyetemen se volt sokáig 
megakadályozható a régibb és újabb 
magisterek közti viszály kitörése. 
Már 1409. decz. 20. teljhatalommal 
ruházta fel az érseket V. Sándor, 
hogy a Wiclif tantételeinek terjedé
sét egyli. átokkal is megakadályoz
hassa. 1410. jul. 18.-án Huszt tény
leg ki is átkozta, mire ez addig is, 
mig ügyét Rómában elintéznék, ki
tartásra s ellenállásra tüzelte híveit. 
A hév, melylyel eszméit azután is



hirdette, mikor XXIII. János már ki
mondta reá a nagy átkot, világosan 
mutatta, hogy az egyháznak itt egy 
mélyreható mozgalommal van dolga. 
Ám azért még* egyszer jött létre egyez
ség Sbynko és H. közt. Amaz köte
lez© magát, hogy a pápa előtt Írás
ban kinyilatkoztatja, hogy Cseh- és 
Morva-országban szoros vizsgálat 
után sem talált semmi eretnekséget; 
H.-nak viszont úgy az egyetem előtt, 
mint a pápához és bibornok-colle- 
giumhoz intézendő levelekben ki kel
lett jelentenie igazhitüségét. Noha H. 
ebeli ígéretét 1411. szept. I. bevál
totta, az érsek mégis visszalépett az 
egyezségtől. Midőn aztán XXIII. Já
nosnak a Nápolyi László elleni ke
resztes hadra felhívó bulláját 14 12. 
egy pápai biztos Prágában kihirdette 
és búcsúra intő beszédeket tartott, H. 
fellépett ellene s ezzel újból magára 
vonta a nagy egyh. átkot. Ezzel egy
idejűleg elfogatását, az egyh. ható
ságoknak való kiszolgáltatását s a 
Bethlehem-kápolna lerontását is el
rendelte a pápa. Mikor ennek folytán 
a prágai németek meg is kísérelték 
a kápolna lerontását s H.-nak hatal
mokba kerítését, a támadás levere
tett. De 1412. a király kívánságára 
H. mégis elhagyta Prágát s a neme
sek kastélyaiban találva menedéket, 
egy csomó levelet és munkát irt, me
lyeknek egyikébe, a „De ecclesia“ 
czimübe szinte szóról-szóra vette át 
Wiclif hasonló czimii müvének dog
matikus anyagát. Ez a könyve szol
gáltatta később ellene a vád bizonyí
tékait. Egy másik munkájában, me
lyet egykori barátja, Palec István el
len irt, már teljesen arra az állás
pontra helyezkedett, hogy a szentirás 
a hit forrása. Ügyét azonban mégis 
ömaga fölebbezte a zsinathoz, mely
nek tekintélyét nem tagadta meg. 
Általában véve sokkal tovább haladt 
együtt az egyházzal, mint előtte Wic

lif; a szentek segítségül hívását pél
dául mindig vallotta s az általa fel- 
állított alapelv némely következmé
nyéhez csak a zsinati atyákkal való 
küzdelmei közben jutott el. Az az 
eszme, hogy Húsznak az egyházzal 
való kibékítése s a csehországi za- 
varok megszüntetése czéljából amaz 
Konstanzba utazzék, Zsigmond ki
rálytól eredt. Némi habozás után s 
bizonyos figyelmeztetések daczára, 
miután Zsigmond szabad menetelt 
biztosított neki, el is fogadta ennek a 
zsinatra való meghívását s 1414. 
okt. 11. elindult Konstanzba. Csak 
itt, nov.. 5‘. kaptámeg az okt. 18.-áról 
keltezett s a királytól kiállított 
menedéklevelet. Nem csekély bámu
latot keltett benne, hogy az útjába 
eső német városokban úgy a ható
ságok, mint a lakosok a legnagyobb 
tiszteletet tanúsították iránta. Vele 
szinte egyszerre érkeztek meg leg
ádázabb ellenségei és vádolói, kik 
teljes erejüket arra fordították, hogy 
ellene uszítsák a bibornokokat. Ezek
nek a parancsára aztán 1414. nov. 
28. elfogták s miután 8 napig egy 
kanonok lakásán őrizték, a dominiká
nus kolostornak egy nyirkos, egész
ségtelen helyiségébe zárták el. Mi
dőn XXIII. Jánosnak Konstanzból 
távozása után H. őrei börtönének 
kulcsát Zsigmondnak adták oda(l 415. 
márcz. 24.), ez a helyett, hogy a jog
talanul elfoaottat szabadon bocsá- 
tóttá volna, a konstanzi püspöknek 
adta át, ki tüstént Gottlieben nevű 
kastélyába vitette. Jun. 5. a Ferencz- 
rendiek kolostorába szállították s itt 
is volt haláláig. Először 1415. jun.
5. hallgatták ki, az ülést azonban el
lenfeleinek nagy zajongása miatt be 
kellett zárni s 7.-éré halasztani. Ek
kor, a király jelenlétében azon állí
tás ellen védekezett, hogy Wiclifnek 
a transsubstantiatio tanával szemben 
elfoglalt álláspontját helyesli, de azt
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is kijelenté, hogy őt kegyes ember
nek tartja. Jun. 8-iki, harmadik ki- 
hallgatása alkalmával a müveiből 
eléje terjesztett 39 tévtan visszavo
nására nézve kitérőleg válaszolt. A 
jul. 6. tartott 15. gyűlés halálra Ítél
te s onnan egyenesen a máglyára 
vitetett. Bátran lépett reá s állhata
tosan, lelki fenséggel tűrte a liosz- 
szantartó kínokat. E napot Csehor
szágban nagyon sokáig rendszeres 
ünnepként ülték meg s csak a Nepo- 
muki János szentté avatása szorítot
ta ki. V. ö. Palacki/: DocumentaMa- 
e;istri Joannis Hús vitám, doctrinam 
etc. illustrantia (1869.); Friedrich: 
Die Lehre des J. H. und ilire Bedeu- 
tung tűr die Entwickelung dér neue- 
ren Zeit (1862.); Loserth: H. und 
Wielif, zűr Genesis dér hussitischen 
Lehre (1884.); Van dér Hdcjen: Jean 
H. exposé de sa doctrine surhéglise 
(1888.); LecJiler: J. H. (1890.); Nagy 
József: H. J. reformátori működése 
(Spataki Fűz. 4860.); Gyöngyössy 
Sámuel: Az önkény áldozatai (Egy
házi Könyvtár 1858.); valamint a 
Husziták alatti irodalmat.

Húsza r Gál,magyar reformátor,is
mert életeseményei azzal kezdődnek, 
hogy Oláh Miklós üldözése elől 1 554. 
Magyaróvárra vonult, ahol ettőlfogva 
lelkészi tisztet viselt s a szomszéd 
községekben is végzett ebeli teen
dőket. Itt 1555. piinköstjén vitát ál
lott ki a győri és pozsonyi káptalan 
némely tagjaival. Előbb iskolát, majd, 
miután 1557. őszén Bécsben járt, 
nyomdát is állított. Sok zaklatás után 
1560. márcz. a több biztonságot igé- 
rő Kassán lett magyar hitszónok. Ám 
a kath. papság csakhamar üldözőbe 
vette s már 1560. okt. közepén elfo
gatta Verancsics az általa ez iránt 
kieszközölt királyi parancs alapján. 
Kassa népe minden módot megpró
bált kiszabadítására, azonban siker
telenül, míg végre decz. 27. véletlen

adta alkalommal, de az őrizők elle
nére szabaddá tették hívei s elősegí
tették Debreczenbe menekülését. Ide 
szállíttatta nyomdáját is, és lelkészi 
hivatalt nem viselvén, könyvkiadás
sal foglalkozott. Másfél év múlva tá
vozott; 1562. őszén Komáromban mű
ködött, ahonnan azonban az ellene 
kiadott elfogatási parancs elől 1563. 
szintén menekülnie kellett. Útjában 
is mindenütt hirdetve az igét, Nagy
szombatba jutott s mint idevaló lel
kész nemcsak helyben, hanem a kör
nyéken is buzgón reformált, mígnem 
1565. elején egy királyi parancs el
űzte. 1568. tájától mint a Forgách- 
család udvari papja, Komjátiban volt, 
hol ismét neki látott a nyomdászat
nak. Végre 1574. utóján Pápán lett 
lelkész, ahol 1575. okt. 23. mh. Írói 
működésének fenmaradt emlékei, 
Buliingerhez 1557. okt. 26. Írott ál
talános érdekű levelén (Lampe-Em- 
ber: Hist. eccl. ref. in Hung. 112—6.
1.), az Arany Tamás ellen Melius ál
tal szerzett mű elé bocsátott ajánla
tán (1562.), a budai csonkatoronyba 
zárt kér. foglyok számára készített 
imáján (a Huszár Dávid-kiadta „Egy
néhány keresztyéni imádságok" közt) 
s néhány kisebb levelén kivűl: 1. Az 
Ur Jézus Krisztusnak szent vacsorá
járól, kínszenvedéséről és dicsőséges 
feltámadásáról való prédikácziók.Ma
gyaróvár, 1558. 2. Isteni dicséretek 
és psalmusok. Debreczen, 1561. 3. 
A keresztyéni gyülekezetben való is
teni dicséretek és imádságok. Kom- 
játi, 1574.Nagy szolgálatot tett az iro
dalomnak Sztárai, Melius és Bornem
isza egy pár munkájának kinyomatá- 
sával is. V. ö. Szabó Károly: H. G. életé
ről és nyomdájáról. (Századok 1867.); 
Garádi: Figyelmeztetés H. Gálra (Ré
vész Figyelmezője 1873.); Fraknói 
Vilmos: H. G. Kassán, Ovártt és Ko
máromban (Századok 1876.); Thury 
Etele: Adatok H. G. életéhez (Czel-

9*



»

dér Figyelője 1887.): Komáromi) And
rás: Hol és mikor halt meg H. G. 
(Magyar könyvszemle!888.); Ráth 
György: Két kassai plébános a 16. 
században (Századok 1895.).— Fia 
H. Dávid, utódja a pápai papság
ban, 1577. kiadta a herczegszőlősi 
kánonokat úgy latin, mint magyar 
szöveggel, úgyszintén a heidelbergi 
káté első magyar fordítását s ezzel 
együtt „Egynéhány keresztyéni imád
ságok*-at.

Husziták néven emlegették 
1420.-tól a Húsz János követőit Cseh
országban kath. ellenfeleik. V. Már
ton pápa 1418. elhatározta, hogy szi
gorúan fog eljárni ellenük. A Zizka 
János vezetése alatt álló h. NI 9. jul.
30. megtámadták a prágai újvárosi 
városházat s az ott talált egyéneket ki
dobták az ablakon. Venczel király ha
lála után 1419. a csehek nem akarták 
királyokul elismerni testvérét Zsig- 
mondot, kit mesterük haláláért leg- 
főbbképen vádoltak. Erre hevesen ki
tört a háború. Mig 1420.—7. a h. 
megelégedtek azzal, hogy az ellenük 
küldött német seregeket leverték, 
1427. támadáshoz kezdtek s mélyen 
behatoltak Németországba. A tan te
kintetében ez alatt két irány fejlett 
ki közöttük, egy szigorúbb s egy mér
sékeltebb. Az előbbinek hívei az ál- 
talok megerősített Tábor hegyen tar
tották fő hadiszállásukat s innen tá
boritoknak mondattak. Zizka halála 
(1424.) után nagyobb részüka„Nagy “ 
melléknévvel ismert Procopiust vá
lasztotta vezérévé, míg a többiek „ár
vák “-nak nevezve magokat, nem is 
kerestek vezért. A taboriták csak azo
kat a tanokat és egyh. szokásokat he
lyeselték, amelyeket a biblia is iga
zol; elvetették ennélfogva a fiilbe- 
gyónást, utolsó kenetét, transsubstan- 
tiatiót, tisztítótüzet, szentek segítsé
gül hívását, képek használatát, erek
lyék tiszteletét, böjtöt, szerzetes-éle

tet; az ünnepek közű] csak is a vasár
napot fogadták el, a szentségek kö
zül csak a keresztséget és úrvacso
ráját s ellene nyilatkoztak annak, 
hogy ezeket valami halálos bűnben 
leledző pap is kiszolgáltathassa. A 
mérsékeltebb párt, melyet Rokyzana 
(1435.-től 1471. történt haláláig prá
gai püspök) vezetett, csak az isten
ige prédihálását, a papságnak az 
apostoli szegénységre való visszavi
telét, a szigorú egyh. fegyelmet s az 
úrvacsorájának két szin alatti kiosz
tását követelte, innen ealixtinusok- 
nak azaz kelyheseknek, vagy pedig 
utraquistáknak (sub utraque =  mind 
a két szin alatt) neveztettek. Hosszas 
tárgyalások után a bázeli zsinat bele
egyezett a mérsékeltek kívánalmaiba 
s az 1433. évi bázeli compactaták a 
calixtinusoknakakath. egyházba való 
visszatérését megpecsételték. Mivel 
a taboriták s árvák mitsem akartak 
tudni ez egyezségről, újból kitört a 
polgárháború, melyben a taboriták 
végleg leverettek. Mindamellett a 
kelyheseknek tett Ígéreteket a pá
pások nem tartották meg, sőt a bá
zeli compactatákat II. Pilis 1462. fel
függesztette. Amikor pedigPodiebrad 
György, cseh király, aki maga is 
kelyhes volt, mégis ragaszkodott az 
egyezség pontjaihoz, II. Pál 1466. 
átok alá vetette s kereszteshadat 
hirdetett ellene. Utoljára is a kutten- 
bergi országgyűlés 1485. megujítá a 
kelyhesek szabadalmait s kivételes 
helyzetűket. Nemcsak Cseh-, hanem 
Magyarország némely részein is el
térj e d te k, s ő tN ém e to r sz ágb an i s ak ad ■- 
tak hívei, mig aztán a Habsburgok 
uralma alatt megindított ellenrefor- 
máczió elseperte őket mindenütt. (L. 
Cseh-morva testvérek.) V. ö. Krím
mel: Gesch. dér böhmischen Refor- 
mation (1866.) és Utraquisten und 
Taboriten (1871.); Bezold: Köni|;Si- 
gismund und die Reichskriege ge-



gén die Hussiten (3 k. 187*2—
Denis: Huss et la guerre des Hussi- 
tes (1878.); Preger: Ueber das Ver- 
lialtnis dér Taboriten zu den Walde- 
siern des 14. Jalirhunderts (1887.); 
Haupt: Hussitisclie Propaganda in
Deutschland (Historisches Taschen-

|

bucii 1888.); Sonstral: Geschiedenis 
van bet Hussitismus(3 k. 1868.);Lfa- 
falvyPékA magyar huszitákról (Buda
pesti Szemle 1880.); Raftay Sándor: 
Die Hussiten inUngarn(Zeitschrift für 
wissenschaftliclie Tlieologie 1891.).

Huszti András, ref. jogtanár, 
szül. 1700. körűi Huszton. 1714.—21. 
Nagyenyeden, azután Kolozsvárit ta
nult, mig 1727. ápr. 2. az oderafrank- 
furti egyetemre iratkozott be, melyen 
legalább négy évet töltött. 1733. a 
kolozsvári ref. collegium jogtanára 
lett, 1 742. azonban a „Jurisprudentia 
hungarico-transsylvaniea" ez. müvé
hez „Oratio“ czimeíi csatolt előszó
ban némely dogma, főleg a praede- 
stinatio ellen kikelvén, a dévai zsinat 
tanai visszavonására, esetleg hivatal- 
vesztésre ítélte. A tételeit megtagadó 
nyilatkozatot aláírta ugyan, de olyan 
záradékkal, hogy a fő-consistorium 
megfosztotta állásától. Ekkor katli. 
hitre tért s a gyulafehérvári káptalan 
levéltárában kapott hivatalt. Nemso
kára innen is eltávozott s az elzilllés 
útjára tévedt. Egyes előkelő családok 
levéltárait rendezgette még, mig 
1755. Kolozsvárit mii. Müvei közűi 
„Politiká“-ja és „Vajvodae Transsil- 
vaniae“ ez. tört. dolgozata, valamint 
a gr. Wass család története kézirat
ban maradt, ellenben a „ Jurispruden- 
tiá“-n kívül ezek is megjelentek: 
De Christo primogenito. Oderafrank- 
furt, 1727. Origó, incrementum et 
facies hodierna trium illustrium gym- 
nasiorum ref. in Transsilvania. U. o. 
1731. Dacia mediterranea. („Ó és U.j 
Dáczia“ ez. a. magyarul közrebocsá
totta Dienes Sámuel). Bécs, 1791.

r

Latin gyászverseketirtagr.Teleki Pál 
halálára (1732.) s üdvözlő versetMadi 
Jánoshoz (Oderafrankfurt, 1728.). V. 
ö. Török István: H. A. a protestánsok 
első jogtanára. (Érd. Múzeum 1886.).

Huszti György, ref. tanár, szül.
1 710. Hazai tanulmányainak végez
tével külföldre ment, hol 1734. a 
franekeri, 1735. jul. 2. aleideniegye
temre iratkozott be. Innen vissza
térve, 1741. a nyelvészet és bölcsé
szet, 1764. a theologia tanára lett 
Kolozsvárit. 1 767.nyugalombalépett 
s a köv. évben mii.Müvei: l.Dispu- 
tatio ad origines hebraeas. Leiden,
1737. 2. De linguae hebraeae syno- 
nymis ex origine illustrandis. U. o.
1738. ; továbbá halotti beszédek Ba- 
ezoni Incze Máté (1742.), gr. Teleki 
Mihály (1 749.), Deáki Filep József 
(1748.), és br. Wesselényi Polyxena 
br. Kemény Simonná (1765.) felett,va
lamint gyászvers id. Verestói György 
halálába. Elnöklete alatt értekezett
1767. Gyöngyössi János.

Huszti Szabó István, orvosdok
tor, ref. tanár, szül. Huszton. Hazai 
tanulása után külföldi egyetemeket 
keresett föl s 1692. aug.-tól Franeker- 
ben, 1693. Leidenben, 1694. Lipcsé
ben, 1695. Halléban volt egyetemi 
hallgató. 3 696. laskodi pap lett, de 
nemsokára II. Apafi Mihályné Bethlen 
Kata udvarában orvosi állást nyert, 
mig 1700. máj.-tói mint debreczeni 
főorvos s u. o. a főiskolában mint a 
bölcsészet tanára működött, ám ez 
utóbbi tisztében csak 1 704. f'ebr. 3-ig. 
Elhunyténak ideje nincs tudva. Több 
theol., bölcsészeti és orvosi müve je
lent meg. Az előbbiek közé tartoznak:
1. Dissertatio, in qua existentia dei 
ex existentianostri deducitur. Leiden,
1693. 2. Keresztyéni jóságos csele
kedetekkel teljes paradicsom-ker- 
tecskc. (Ariid után ford.) Kolozsvár, 
1698. 3. Oratio inauguralis exhibens 
spéciéin, requisita veri de légi ti mi



medici philosophi. Debreczen, 1700.
4. Az égre kézenfogva vezető kalauz 
(Bona János után ford.) U. o. 1705.— 
Elnöklete alatt Bárány Mihály bölcsé
szeti értekezést tartott.

Hutten Ulrik, a német liuma- 
nismus követője, szül. 1488. ápr. 21. 
Steckelberg várában. A fuldai zárdá
ból, hova 11 éves korában beadták, 
öt év múlva megszökött s az erfurti, 
kölni, oderafrankfurti, lipcsei, greifs- 
waldi, rostocki és bécsi egyetemeken 
humanista tanulmányokkal foglalko
zott. 1512. Olaszországba ment, hogy 
Paduában és Bolognában jogot hall
gasson. A köv. évben visszatérvén 
hazájába, Albrecht maiuzi választó- 
fejedelem mellett kapott alkalmazást. 
Bátyja kivégeztetésén felindulva, an
nak okozóját Ulrik, sváb herczeget 
több miiben gyalázta és gúnyolta, 
majd kibékülvén a kolostorból meg
szökése miatt haragvó atyjával, 1515. 
újra olasz egyetemekre ment jogi ta
nulmányainak folytatása végett. 1517. 
hazatért s miután a császár Agostá- 
ban ünnepélyesen költővé koszoruzta, 
ismét Mainzban lépett szolgálatba. 
„Triumphus Capnionisu (1518.) ez. 
költeményével Reuchlint vette védel
mébe a kölni dominikánusokkal szem
ben; részt vett az „Epistolae obscu- 
rorum virorum“ (1. e.) szerzésében. 
Miután 1519. megismerkedett Sickin- 
geni Ferenczczel, lelkes hive lett Lut
her eszméinek, kit biztatott, hogy 
amannál keressen védelmet; ugyan
csak annál talált menedéket maga is, 
midőn a pápa üldözőbe vette. E ba
rátjának Trier elleni szerencsétlen 
hadjárata menekülni kényszeríté. Bá
zelből, hol Erasmus gyáván megta
gadta, Miilhausenbe, innen Zürichbe 
ment, hol Zwingli szeretettel fogadta. 
Mh. 1523. aug. végén, vagy szept. 1. 
a zürichi tó Ufnaiuievii szigetén. Mü
veit Böcking (7 k. 1759—70.) adta ki. 
V. ö. Strauss (IV. kiad. 1878.), Bódén

(1888.), Lan fje (1888.) és Schall 
(1890.) által irt életrajzait.

H lltter (Hutterus, Hütter) Lé- 
liárt, kiváló német orthodox tlieolo- 
gus,szül. 1563. Nellingenben. Miután 
Straszburgban 10 évig philologiát és 
theologiát hallgatott s azután a lip
csei, heidelbergi és jénai egyetemen 
időzött, az utóbbin 1594. m. tanár lett.
1596. a theologia rendes tanárául Wit- 
tenbergbe hívták s ott működött 1616. 
okt. 23. bekövetkezetthaláláig. „Com- 
pendium locorum theologicorum ex 
scripturissacrisetlibroconcordiaecol- 
lectumw (1610.S azóta 1855.-ig igen 
sokszor, a többek közt Lőcsén 1614. és
1641., Brassóban 1696. ;inagy árul Le- 
thenyeiI.forditásábanl635.)cz.müve, 
mely aMelánchthon „Loci“-ját akarta 
pótolni, hosszú időre megalapító hír
nevét. Nem kevésbbé lutli. szellemű 
a Hospinian „Concordia disoors* ez. 
munkája ellen s a Formula Concor- 
diae védelmére Írott „Concordia con- 
corsw (1614.). Halála után is jelent 
meg müve. Minthogy H. kortársai 
szemében „RedonátusLutherus“volt, 
Hasé az ó-luth. dogmatikát tárgyaló 
müvének „Hutterus redivivus* czi- 
met adott.

Hülseniann János,német lutli. 
theologus,szül. 1602.nov. 26. Esens- 
ben (Kelet-Friesland). 1629. tlieol. 
tanár lett Wittenbergben s miután 
1645. részt vett a thorni colloquium- 
ban, 1646. Lipcsébe ment lelkésznek 
s tlieol. tanárnak. Itt 1657.-től espe
res is volt. Miként a thorni colloqui- 
umon, úgy munkáiban („Dialysis apo- 
logetica* 1649., „Gewissens\vurm“ 
1654.) is hevesen támadta Calixtust. 
Mh. 1661.jun. 12. Számos müve kö- 
zűla „Breviárium tlieologiae" (1640.) 
érdemel még emlitést. V. ö. Tlioluck: 
Dér Geist dér lutli. Theologen Wit- 
tenbergs (1852.).

Hyacinthe atya (eredeti neve 
Loyson Károly), franczia prédikátor,



szül. 1827. márcz. 10. Orléans-ban.
1851. íolszenteítetvén, az avignoni 
seminariumban a bölcsészet, 1854. 
a nantes-iban a dogmatika tanára 
lett, inig 1856.-tól a iát. Sulpice- 
templom h. papja volt. 1858. a do- 
mokösrendiek, 1862. a karmeliták 
közé lépett. Miután több vidéki vá
rosban mint prédikátor, nagy hallga
tóságot szerzett, 1864.-től Páris tem
plomaiban lépett föl, egyre nagyobb 
sikereket aratva. Midőn a jezsuiták 
ösztönzésére hallgatást parancsoltak 
rá, 1869. elhagyá a kolostort. E lé
pését nemsokára az követte, hogy a 
küszöbön levő zsinatra tekintettel, 
mint „az evangélium prédikátora*, 
nyíltan megtámadta az ultramontan 
és jezsuita törekvéseket. Excommu- 
nicáltatva,Ne\v-Yorkbament, honnan 
azonban még 1869. végén visszatért 
Európába. A vatikáni zsinat után az 
ó-kath. mozgalom érdekében kezdett 
buzgólkodni s 1871. szept. jelen volt 
a müncheni ó-kath. congressuson. 
1872. megnősült s 1873. Genfben te
lepedett meg, mint az odavaló ker.- 
kath. gyülekezet papja. Már 1874. 
szakított ezzels visszamenvePárisba, 
1879. febr. 9. élére állott a „gallikán 
egyháznak,tt 1884. azonban lemon
dott lelkészi állásáról, hogy mintván- 
dorprédikátor működjék. Sok köny
vet irt, köztök a „Liturgie de l’église 
catholique-gallicane* (1879.,IV. kiad.
1883.) a legelterjedtebb.

Hyginus, pápa 136— 140. tá
ján. Lipsius szerint ő volt „a szó szi
gorúbb értelmében első római püs
pök/4 Korában lépett fel Rómában a 
gnostikus Valentinus és Martion. 

Hylozoismus (gör.), már a jó-
niai természetbölcsészek közt is han
goztatott elmélet, amely szerint az 
élet alakzatait és j elenségeit az anyag

ban (vlrj) eredetileg meglevő élet
erő hozza létre. V. ö. Spitzer: Ur- 
sprungund Bedeutung des H.(l 881.). 

Hy ninus (gör.),1. Egyházi ének.
Hypatia, pogány bölcselő nő, a 

4. század vége felé tanított az ale
xandriai ujplatói iskolában. A rnathe- 
matika és bölcsészet terén beható is
meret, továbbá hatalmas ékesszólás, 
szépség és erkölcsi szigor jellemezte. 
Mikor az alexandriai keresztyének 
gyanakodni kezdtek, hogy H. a hely
tartót izgatja a püspök (Alexandriai 
Cyrill) ellen, valószínűleg ez utóbbi
nak rábeszélésére nyílt ütczán meg
támadták, egy templomba hurczolták 
s a legkegyetlenebb módon legyil- 
kolták.Kingsley (1. e.)egy müvelődés- 
tört. regényben irta le rettentő sor
sát. V. ö. Wolf: H., die Philosopliin 
von Alexandrien (1879); Ligier: De
H. philosopha (1880); Meyer: H. von 
Alexandria (1886.).

HyperillS András Gellért, ref. 
theologus, szül. 1511. máj.l6.Ypern- 
ben. Miután P ári sbán bölcsészetet és 
theologiát tanúit, 1541. marburgi 
tlieol. tanár lett, s ott is maradt 1564. 
febr. bekövetkezett haláláig. „De re- 
cte formando theologiae stúdió* ez. 
müve az első theol. encyklopaedia és 
methodologia, „De formandis concio- 
nibus sacris etc.* ez. munkájában pe
dig a 16. század legjobb homiletiká- 
ját adta. „Methodi theologiae libri 
trés* ez. müve dogmatika, mely bár 
befejezetlenül maradt, szintén remek 
alkotás. V. ö. Hangold közleményét 
(Deutsche Zeitschrift für christl. Wis- 
senschaftundchristl.Leben 1854.) T.

Hypostasis (gör.), a dogmati
kai terminológiában a latin „persona* 
szónak felel meg (1. Christologia, 
Szentháromság.).

Hyrkanus, 1. Hasmonaeusok.



Ibas (Edessái), 1. Edessai Ibas.
Idiomata (az „idióma* többe

se), a dogmatikában a Krisztus két 
személye közűi bármelyiknek saját
ságai. T.

Idololatria, 1. Képimádás és 
Képtisztelet.

Ifjúsági egyletek, a kath. le
gényegyleteknek megfelelő prot. in
tézmény. Arra szolgálnak a városok
ban, hogy a kézműves ifjaknak gyii- 
lőlielyök legyen, mely az erkölcste
lenségtől megóvja őket s másfelől, 
hogy az ifjúságnak a társas élet utáni 
jogosult igényei érvényesülhessenek. 
Ezek is akkor keletkeztek, mikor 
Hamburgban a „Raulies Haus* (1. e.) 
alapíttatott. Eredetileg inkább építő 
irányúak voltak, mint társulati ter
mészetűek. Később mind két czélt 
egyesítették magokban. Az egész föl
dön jelenleg mintegy 4000 ifjúsági 
egylet létezik valami 400,000 tag
gal. Legtöbb van az észak-amerikai 
egyesült államokban, több mint az 
összesnek harmadrésze.V.ö. UhlJiorn: 
Die christliche Liebesthatigkeit (III. 
k. 1890.); Krummdcher: Die evan- 
gelischen Jünglingsvereine und ver- 
wandte Bestrebungen (1894.). T.

Igazgató-tanács, az erdélyi 
ref. egyházkerület közigazgatási ha
tósága, mely működéséről a kerületi 
közgyűlésnek tartozik számadással 
és felelősséggel. Újabb időben ma
gának a közgyűlésnek a jogai is ke
zébe kezdenek kerülni, másfelől pe
dig az egyházközségeknek és egyház
megyéknek a páratlan mérvű centrá
lisaimnál fogva szinte minden hatás
körüket magához vette. — Igazgató- 
tanácsa van továbbá némely prot.tan
intézetnek is, mint p. o. a sárospataki 
főiskolának.

Igazhitiiség, I. Orthodoxia.
Ige, 1. Isten igéje.

Igellicdető, 1. Prédikátor, 
ígéret földje, vallásos elneve

zése Kánaánnak vagy Palesztinának, 
oly föld, melyet Isten az ősapáknak 
ígért; innen aztán symbolikus jelzé
se a kívánságok czéljának, vagy re
mények és sokáig ápolt várakozások 
teljesedése helyének. Rácz

Igézés, élőszóval (ige) meg
határozott szertartások közt való va
rázslás (1. e.), mely a keresztyénség- 
be is átjött, amennyiben az exorcis- 
mus, eskübizonyitás és kiátkozás stb. 
szintén bizonyos formák erejében 
való hiten alapul.

IgnÚCZ (Antiochiai), 1. Antio- 
cliiai Ignácz.

Ignácz (Konstantinápolyi), 1. 
Konstantinápolyi Ignácz.

Ignoi,ans*barátok(fratres ig-
norantiae, fréres ignorantins, Brúder 
dér christlichen Lehre und Scliule), 
De la Sál le (1651—4719.), reimsi 
kanonok Francziaországban a végből 
alapító rendjüket, hogy a katli. szel
lemű népoktatást ingyen teljesítsék. 
Pápai megerősítést 1725. nyertek s 
hamarosan gyors elterjedést vettek. 
A forradalom 1790. elűzte, de I. Na
póleon a concordatum után vissza
hívta őket. Az 1875. körülbelül 9000 
tagot számláló rendet Francziaor
szágban 1882., Poroszországban pe- 
dig már tiz évvel előbb tiltották ki ao
nyilvános iskolákból. V. ö. Blain: La 
vie du vénérable serviteur de Dieu J.
B. de la Salle (1887.).

Ihletés, 1. Inspiratio.
Ihletés gyülekezetei (ihletet

tek gyű lekezete)azon szekták, melyek 
a múlt század kezdetén az u. n. cami- 
sardok prófétái által támasztott moz
galom nyomán keletkeztek ama se- 
paratistákból, akik azt hitték, hogy 
egy folytonosan létező közvetlen is
teni ihletésnek egyedüli kiválasztott-



jai. A Cevennekben folytatott vallás
háború szerencsétlen kimenetele után 
ez uj próféták közül sokan Angliába 
és Skóciába mentek 1706. s onnan, 
miután úgy a francia ref., mint az an
gol püspöki egyházból 1707. kire
kesztettek s igy külön egyházat vol
tak kénytelenek alakítani, 1711. Né
metalföldre mentek. A tant illetőleg 
lényegileg megegyeztek az ev. egy
házzal, melynek csak külső intéz
ményeit vetették el, vagyis a lelké- 
szi tisztet és a szentségeket. Szerin
tük a Szentlélek időről-időre választ , %
magának a hivők közül eszközöket, 
akikkel, „benső világosság vagy ige“ 
(lumen sive verbum iuternum) által 
közöl kijentéseket. E választott esz
közök felhívására gyűltek össze is
tentiszteletekre s ezeknek a „nyilat
kozatai “ intették őket biinbánatra és 
megtérésre, amit aztán görcsös csuk
lások és szakgatott sóhajtások között 
végeztek. Néhol és néha, de csak 
1 7 14.— 16. szeretetvendégséget is 
tartottak, melyet lábmosás előzött 
meg. Később ez a szokás teljesen el
tűnt. Ellene voltak a házasságnak és 
ebben az „utolsó időben“ a romlott 
világra istenítéletét is várták. A lé
lek veszedelmének tartották elfogad
ni valamely biztos világi állást, hiva
talt. Ez a vallási irány északi és 
nyugati Németországban termékeny 
talajra talált a seperatisták és pietis- 
ták körében. Már 1813— 14. Hallé
ban, Berlinben ésWetterauban is ala
pítottak ihletés gyülekezeteit, me
lyeknek fejei az ottani seperatisták 
főnökei, GruberEberhardtfmh. 1 728.) 
és Bock (1678— 1749.) lettek. Mis- 
sionariusaik összejárták az egész nyu
gati Németországot és Svájczot s min
denfelé alkottak gyülekezeteket, me
lyeknek közös nevük „ecclesia am- 
bulatoria“ volt. A valódi ihletettek 
1715. a fegyelmeden ál-ihleteitektől 
elszakadva, már 1716.határozott szer

vezetet léptettek életbe. Idővel az u. 
n. „eszközök" nyilatkozatai is alább- 
szálltak jelentőségükben.! 719.-től az 
az egyetlen „ eszköz “ Rock volt. Egy 
separatista községet Germantown- 
ban, Pennsylvániában is alapított 
Gruber János, a már említettnek fia. 
Az a barátság, mely Rock és Zinzen- 
dorf között 1 730.-tól fennállott s az 
ihletés gyülekezeteire s a herrnhu- 
tiakra is kiterjedt, csak 1 736.-ig tar
tott, amikor Zinzendorf a maga za
rándok gyülekezetével Wetterauban 
az ihletett község közelében megte
lepedett. Már 1 740. Zinzendorf egye
nesen hamis prófétának nevezte Roc
kot. A rokon szellemű herrnhutiak- 
kal való vetélkedés, különösen Rock 
halála után, nagyon siettette a gyü
lekezetek feloszlását. Már szinte tel
jesen megsemmisült ez az irány, mi
kor 1816. egyszer csak uj életre kelt 
ja, régi gyülekezetek egynémelyiké- 
ben. De nagyon nyomatván, kényte
lenek voltak kivándorolni New-York 
államba, Ebenezerbe, ahol mintegy
kétezerén földművelésre és fehérne
mű-készítésre adták magokat s né
mileg a vagyonközösséget is életbe 
léptették. Kanadában szintén tele
pítettek gyarmatot, 1855. pedig a 
legtöbben Jowa államba költöztek. V. 
ö. Göbel: Geschichte dér waliren In- 
spirationsgemeinden von 1688— 
1855. (Zeitschrift für die historische 
Theologie 1855 és 1857.). T.

Ikonographia (Kér ), az ál
talános ikonographia, vagy ikonolo- 
gia (Képtudomány) azon része, mely 
a szent egyének képeinek jegyzékeit 
s magyarázatait foglalja magában. 
Újabb időben különösen Franczia- s 
Németországban fejlődött ki. V. ö. 
Dicíron és Duránci: Maiméi d’icono- 
graphie chrétienne grecque et latiné 
(1845); Wessély: Ikonographie Got- 
tes und dér Heiligen (1874). T.

Ikonoklasta(gör.) =  képtörő,
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képromboló; ikonoklasm us =  kép- 
rombolás.

Ikonolatria (gör.)=Képimá- 
dás (1. e.).

Illés (Edvi)Pál, 1. EdviIllés Pál.
lllésliázy István, az elsöprőt, 

nádor, szül. 1540.-ben. Pozsonyban 
végezte tanulmányait s 1573. u. o. 
alispán, 1577. kir. kamarai tanácsos, 
1582. Liptómegye örökös főispánja, 
1584. kir. tanácsos, majd kir. udvar
mester lett. Miután 1593. grófi czi- 
met kapott. 1000. Trencsénmegyé- 
nek is megnyerte örökös főispánsá- 
gát. 1003. hűtlenség vádjával ter
helve Lengyelországba menekült, 
honnan hazatérve Bocskayhoz csat
lakozott, ki kincstárnokká és főkapi- 
tánynyá tette. A bécsi béke létreho
zatala jórészt az ő érdeme volt s ezt 
hálálta meg az 1008. országgyűlés, 
midőn nádorrá választotta. A prot. 
egyházi irodalomnak is pártfogója 
volt. Mii. 1009. máj. 5. Pécsben. 
Naplójegyzeteit kiadta Kazinczy Gá
bor (1803.). V. ö. a Bécsi béke ez. a. 
irodalmat és Károlyi Árpád: I. hiit- 
lenségi pere (1883.).

llluminatio (— megvilágosi- 
tás; görögül Photismos), a kér. hit
tan szóhasználata szerint az öntudat
nak azon kiszélesülése, melyet az 
ember a hit állapotában tapasztal, 
úgy, hogy oly dolgokat lát, melyek 
előbb, mint érzékfeletti világhoz tar
tozók, rá nézve hozzáférhetetlenek 
voltak; a prot. dogmatikában azon 
hatásokat jelenti e szó, melyeket az 
elhivó ige a bűnös ismeretében kelt, 
amennyiben előtte a bűn és kegye
lem ellentett voltának értelmét meg
nyitja. Közvetlen illuminatiot képez 
az „ inspiratio “ (1. e.). A.

Illuniinatus-ok(lat.) azaz „fel- 
világosodottak“, annak a titkos szö
vetségnek a tagjai voltak, mely a 18. 
században a felvilágosodottság ter
jesztése, az erkölcsiség fejlesztése,

valamint a monarchiák eltörlése czél- 
jából alakult Németországon. Ala
pítója Weishaupt Adám ingolstadti 
tanár volt, ki bár hevesen gyűlölte a 
jezsuitákat, de e szövetséget mégis 
a jezsuita rendtől átvett rendszabá
lyok és szervezet szerint alakította 
1770. és pedig először „Perfecti- 
bilisták* czim alatt. Miután Bajoror
szágban e szövetség közelebbi össze
köttetésbe lépett a szabadkőműve
sekkel, elterjedt csaknem az egész 
német birodalomban, sőt Franczia-, 
Olasz- s Dán-országokban is, különö
sen azután, hogy Knigge Adolf báró 
a rendnek szilárd szervezetet terem
tett. Virágzó korában a szövetségnek 
közel 2000 tagja volt. De miután a 
kilépett tagok útján tudomására ju
tott a bajor kormánynak a titkos szö
vetség antimonarchikus irányzata, 
1784.-től rendszeres üldözés tárgya 
lett.MagaWeishaupt elvesztette tanár
ságát s a további büntetések elől 1785. 
elmenekült. Knigge viszont az előző 
évben kilépett a szövetségből. T.

Illyés (héber voltakép: Elialiu) 
a gileadi Thisbéből való, a régebbi, 
irodalmilag még nem működő héber 
profétaság leghatalmasabb képvise
lője. Alikor Akháb az északi or
szágban a jáhve-cultust elnyomta, kí
méletlenül megtámadta az uralkodó
ház vallási újításait és a népet, mely 
hosszas szárazság és Ínség miatt két
ségbe volt esve, egy ünnepi áldozat 
alkalmával meg tudta győzni arról, 
hogy a csapás Isten haragja miatt 
sújtotta az országot; ekkor a felin
gerült nép Baal papjait lemészárolta. 
A próféta fellépésében volt valami 
erélyes és hősies, ami az I. Kir. 
XVII.—II. Kir. II.-bői következtethe- 
tőleg már kortársai előtt is sulylyal 
bírt és ennek folytán az életéről fen- 
maradt hagyományok epikai népköl- 
teménynyé nőttek, melynek záró je
lenetét az égbe tüzes szekéren fel-
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emelkedés képezte. E szerint úgy halt 
meg, ahogy élt, „próféta mint a tűz 
s szava gyújtott mint valami fáklya." 
(Jézus Sirák XLVIII. 1.). Rácz

Illyés (Cortonai), 1. Cortonai 
Illyés.

Illyés András, kath. püspök, 
sziil. 1637.Csikszentgyörgyön. Pozso
nyi kanonoksága után erdélyi püspök
nek nevezték ki, de ez állásáról 1696. 
Esztergomba távozott, hol újra kano
nok lett. Mii. 1712. Nagyszombatban. 
Kiterjedt latin és magyar nyelvű irói 
munkásságáról nevezetes.Több prédi- 
kácziós és énekeskönyv, imakönyv, 
nehány fordított és általa irt tlieol. 
mű, valamint boldog Margit élete je
lent meg tőle.

Ilona (Szent), a legenda szerint 
Nagybritanniában szül., Constantius 
Chlorus felesége s Nagy Konstantin 
anyja, kit férje 293. eltaszitott. Vén- 
ségében Palesztinába zarándokolt s 
a jeruzsálemi szent sírhoz templomot 
építtetett. A monda szerint Krisztus 
keresztjét is megtalálta s nyolczvan- 
éves korában mint apácza halt meg. 
Napja: aug. 18.

Ima, tulajdonképen kérés, a- 
melylyel az ember az isteni lényhez 
fordul; tágabb értelemben fensőbb 
hatalmakhoz fordulás, még tágabb 
értelemben a szív fölemelkedése is
tenhez, a gondolatvilág összpontosí
tása az isten irányában, vagyis áhitat. 
Az ima tehát a subjectiv vallás első 
természetes nyilvánulása, s részint 
kérése az isteni segítségnek, részint 
hálaadás a nyert segítségért. Mind
két alakjában föltételezi, hogy az 
emberi szellem az istenivel, mint 
egyik személyiség a másikkal áll 
szemben. Mig azonban jelenleg az 
ima hatását majdnem általában abban 
keresik, hogy az imádkozó az Isten
nel való érintkezése, s egy érzékfe
letti világnak szeme elé állítása foly
tán masát a világi dolgokon felül

emeltnek, a mindennapi és közönsé
ges utáni törekvéstől megtisztultunk 
s egyúttal beléletének istenhez for
dult oldalát megerősödöttnek érzi: a 
nézetek az ima felől a szellemi élet 
korábbi stádiumában máskép hang
zottak, amennyiben inkább az is
tenre való hatást s istennek irányí
tását czélozták, miért is az ima az 
egész ókorban az állami és családi 
élet legkülönbözőbb eseményeinél 
sokkal kiterjedtebb szerepet játszott. 
Még a görög és római államképző
dés korában is az imát legalább a 
fontosabb alkalmakkor elengedhetet
len kötelességnek tartották, melynek 
elmulasztása az elhanyagolt istennek 
a haragját vonta maga után. Számos 
esetben az imát áldozás követte, hogy 
az isteneket hajlandóbbakká tegyék 
az emberek óhajainak és kéréseinek 
teljesítésére. Sok ima épen ezért ha
tározott formulába volt foglalva, mint 
péld. a mezei termékek védelméért, 
a születések, menyegzők alkalmával 
mondottak, különösen pedig nyilvá
nos ünnepeken a magistratusok vagy 
papok által mondottak, melyeknél a 
szótévesztés vagy akadozás rossz elő
jelnek tekintetett, amint hogy álta
lános nézet volt, hogy az imában va
rázserő lakik. A külső szertartások 
is igen jelentősek voltak az imánál. 
A kezeket előbb megmosták, mert 
tisztátalan, sőt épen véres kezekkel 
az istenhez könyörögni bűnnek tekin
tettett. Mig azonban a görög fedetlen 
fejjel tekintett fel az istenséghez, a 
római eltakarta arczát az imádkozás
nál. (V. ö. Lasaulx: Über die Gebete 
dér Griechen und Römer 1842.) Az 
ószövetségben nem találunk megha
tározott, helyhez és időhöz kötött ima
formulákat, kivéve az V. Móz. 5— 10. 
verseiben említettet a zsengék be
mutatásánál. Csak a babyloni fogság 
utáni zsidóság, melynél a vallás külső 
nyilvánulását már szigorú törvény-



szerűség kezdte uralni, hozta he a 
megszabott imaformillákat és imaidő
ket s ez időtől fogva, az ima épugy 
mint a böjt, előírás szerint végezve 
érdemszerző dologgá sülyedt s szőr
szálhasogató casuistika tárgya lett. 
Már a Jézus előtti időkben találko
zunk a háromszori imádkozással, a 
hosszú imaformulákkal s az u. n. ima- 
szijakkal. Régiségeiknél és symboli- 
kus jelentőségüknél fogva kiválnak a 
zsidó liturgiában a smaéssmone-ezre 
imák. A Talmudban előirt s az ortlio- 
dox zsidóktól most is megtartott ima
rend az ima mechanikussá válása 
utján még tovább ment, midőn csupán 
azsidó nyelven mondott imákat tartja 
üdvszerzőknek. Az orthodox zsidó 
abban sem tagadja meg keleti szár
mazását, hogy födött fejjel s hogyha 
lehet, szabadban szokott imádkozni, 
de a nap felé nem tekintve, nehogy 
a napimádókkal azonos eljárást kö
vessen. A keresztyének tulajdonké
pen való imája kezdettől fogva az is
tenhez volt irányozva (1. Miatyánk) 
s éjien ezért voltaképep mintegy az 
istenről és Atyáról tett vallástételt 
képezett. Épen ezért, mint előbb a 
zsinagógái istentiszteletben, úgy a 
kér. gyülekezetekben is megvolt az 
imának rendszeres helye. Martyrok- 
hoz, szentekhez, angyalokhoz, vagy 
szűz Máriához intézett imák a IV. 
század előtt nem fordultak elő, de 
igenis Krisztushoz intézettek és pe
dig oly arányban, amint a christo- 
logia hova továbbfejlődött. Őt segít
ségül hívni már korán megkülönböz
tető jelök volt abennehivŐknek(Csél.
VII. 59. IX. 14, 21 ; XXII. 16; Róni.
X. 12—14; I. kor. I. 2.). Az a szokás, 
hogy állva imádkozzanak, a zsidóság
ból jött át a keresztyéhségbe (Máté 
VI. 5; Márk XI. 25; Luk. XVIII. 11.); 
csak a vezeklőknek volt megtiltva az 
állás imaközben. A térdelés (genu- 
flexio) szintén a zsidó istentisztelet

ből volt átvéve. A kezek fölemelése, 
(sublatio manuiim) előfordul I. Tini. 
II. 8. s a katakomba-képeken. A ke
zeknek később szokásba jött össze- 
kulcsolását (conjunctio sivecomplica- 
tio manuum et digitorum) I. Miklós 
pápa annak jeléül állította, hogy a 
keresztyének az Ur szolgái s lelán- 
czoltjai gyanánt ismerjék el magokat. 
Ami a fejnek imaközben befödését il
leti, a régi egyház szigorúan ragasz
kodott az apostoli parancshoz (I. Kor.
XI. 4. s köv.).E szerint a férfiak födet- 
len, a nők fedett fejjel imádkoztak. 
Korán föltámadt az a szokás is, hogy 
kelet feléfordulvaimádkozzanak. Da
czára a Máté VI. 6.-ban foglaltaknak, 
az imaformáknak sokszoros elmon
dása mint érdemszerző cselekedet az 
egyház által is támogatott gyakor
lattá lett. Ellenben a prot. istentisz
telet a nyilvános imát szükebb térre 
szorította, amennyiben a gyülekezeti 
énekléssel váltakozott s rendesen a 
prédikáczió utánra maradt. Luther 
nagy becset tulajdonított a liturgiái
kig megállapított gyülekezeti imá
nak, mig Zwingli e tekintetben bizo
nyos szabadságot tartott helyesnek. 
E két reformátor egyébként az ima 
megítélése tekintetében is két, a val
lásos életben egymást kölcsönösen 
föltételező szélsőséget képviselt. Lut
herre nézve az egész vallásos élet 
élesen elvált mozzanatokban s ellen
tétekben mozog; úgy az egész, mint 
az egyes üdvének megvan a maga 
története, megvannak a maga drámai 
mozzanatai, s az ima egy ezekbe ha
talmasan benyúló cselekmény. Mig 
Zwingli szerint a vallásos élet nyu
godt lefolyású s az ima a vallásos élet 
mindenkivel közös alapjának nyil- 
vánulása. V. ö. Stdudlin: Gescli. dér 
Vorstellungen und Lehren von dein 
Gébét (1825.); Wiener: Das Gébét 
(1885); GJirist: Die Lekre vöm Gébét 
nacli dem NeuenTestament (1886). A.
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IiiiafNe gyvenórás), 1. Negyven
órás ima.

lmádás, voltaképen az isten 
iránti érzelem nyíl vaníliása, de egyút
tal az adoratio magyar neve is s ez 
értelemben a keleti népeknél szoká
sos ama tiszteletnek a külső kifeje
zése, melyet az uralkodók s magas- 
állású személyek iránt tanúsítanak, 
midőn az üdvözlő térdreborúl, hom
lokával a földet érinti s megcsókolja 
az üdvözöltnek lábbelijét, vagy épen 
a lábát. Nagy Sándor ezt a szokást a 
persák legyőzése után vette szokásba, 
azután elfogadták a római császá
rok s ő utánok a 9. század óta a 
pápák is megkívánják a lábcsókot. A 
polgári életből ez a szokás korán át
ment a kér. cultusba is, ahol külö
nösen a Krisztus és szentek képei 
előtt gyakorolták. Ebből fejlődött ki 
aztán a Krisztus imádása s a képek 
tisztelete, amelyek között a hivata- 
talos egyház különbséget tett ugyan, 
de a gyakorlati életben a nép köztu
datában mindig azonos dolgok voltak. 
Az ostya-imádás, azaz az ostya előtti 
térdelés III.Honorius pápa óta van szo
kásban, amióta t. i. az átlényegülés 
tana szerint az ostyábanKrisztus való
ságos testét és vérét hiszik. „ Örökimá- 
dás“ ott történik, ahol állandóan imád
kozik meghatározottrendben egy-egy 
személy a templomban. T.

Imádság, 1. Ima.
Imádságos könyvek, 1. Ima

könyvek.
Imádságtan (Euchetika),a gya

korlati theologia körébe tartozó theol. 
tudomány, mely a homiletika és litur- 
gika között állva, előadja az ima el
méletét, fajait,készítésének, előadási 
módjának s a liturgiában való alkal
mazásának elveit, stb.A magyar egyh. 
Írók közül Medgyesi Pál (1650.), Szi
lágyi Márton (1684.), Borosnyai Nagy 
Zsigmond (1736.) és ajos Csiky L 
(1884.) irt.

Imaház, az olyan épület, mely 
istentiszteleti czélra szolgál, de nincs 
sem tornya, sem harangja, — imád
koznak és prédikálnak is, de másnemű 
lelkészi functiókat nem igen végez
nek benne. Néhol a törvényes jogok
kal nem bíró felekezetek istentiszte
letre használt épületei szintén e nevet 
viselik, igy p. o. régebben a magyar 
protestánsokéi is igy emlittettek. T.

Imakönyvek, a magános, házi 
és gyülekezetiáhitatoskodáshoz szük
séges és alkalmas imák gyűjteményei. 
Nagy irodalmok van minden nyelven 
s igy magyarul is.

Ima-köpeny, négyszögletű ken
dő, régebben ég-kék színű,máj d fehér, 
melyet az orthodox zsidó a mellénye 
alatt hord napközben, — imádkozás 
alatt pedig felső ruhájára vesz 
úgy, hogy mellét s vállát befedje. T.

Imaórák, az imádkozásnak az 
LV. Zsolt. 18. és Dán. VI. 11. versén 
alapuló berendezése a zsidóknál. E 
szerint meg voltak határozottan szab
va az időpontok, amikor reggel és 
este az u. n. „smá“~t el kellett mon- 
daniok, úgyszintén az is, hogy a fő 
imát, a „smone-ezré“-t napjában há
romszor volt köteles elmondani min
denki: reggel, délután és este. (L.
Horae canonicae.)

✓

Imaterem, istentiszteletre is 
használt helyiség, amely egyébké
pen többnyire iskola, melyet mint
hogy valamelyik felekezetnekaz ille
tő helységben nincs temploma, ilyen
formán is használ. (L. Imaház.) T.

Immaculata (lat.) =  szeplőte
len. C onceptio im m aculata,l.M á
ria fogantatása.

Immanentia, 1. Isten. 
Immunitás ecclesiastica, egy

házi személyek és javak jogigénye 
bizonyos terhek és kötelmek alóli 
mentességre. Az első kér. császárok 
által adott privilégiumok fölmentet
ték a lelkészeket a közhivatalok és



gyámság viselése, valamint az adófi
zetés és hadviselés kötelezettsége 
a lói.Lényegükben átvették ezt azután 
az összes kér.államok. A középkorban 
az egyh. személyek immunitásához 
az egyh. javaké is csatlakozott. Ma
napság ez előjogok már nagy rész
ben megszűntek, azonban egynéme
lyük még mindig fennáll, habár vál
tozott formában és kiterjedésben is.

Im panatio  (lat. e szótól .* pa- 
nis—kenyér), Krisztus testének a meg
szentelt kenyérrel való egyesülése 
az úrvacsorájában. Deutzi Rupert ta
na, melyet Párisi János (mii. 130b.) 
a, transsubstantiatio tanával szembe 
állitott.Katii, irók igy szokták nevezni 
a lutheri urvacsora-tant is. A.

Impostoribus (De tribus), 1.
De tribus impostoribus.

Impotentia, nemi tehetetlen
ség, mely a házaséletet lehetetlenné 
teszi. Katii, és ev. egyházjog szerint 
egyike a házassági bontó akadályok
nak (1. e.).

Imprimatur (lat. =  nyomas
sák!), az a formula, melylyel az egy
házi censura az írott müvek kiadását 
engedélyezi; ezért magát az engedé
lyezés tényét is jelenti.

Impubertas, serdületlenség,
vagyis a házassághoz még alkalmat
lan életkor, egyike a házassági bontó 
akadályoknak (1. e.).

Iinpiltatio, 1. Engesztelődés.
Imre Sándor, bölcsészetdoktor, 

egyetemi nyug. tanár, a m. tud. aka
démia r. tagja, szül. 1820. aug. 6. 
Hegyközpályiban (Biharúi.). Tanult 
Nagyváradon (1831 .-től)sDebreczen- 
ben (1834.-től), hol már 1840. úgy a 
jogi, mint a theol. tanfolyamot elvé
gezte. Ekkor Mezőkeresztesre akad. 
rektornak, 1843. Hódmezővásárhely
re gimn. tanárnak ment. 1847—9. 
gyomai s. lelkész volt, mig 1849. 
Hódmezővásárhelyen gimn. igazgató 
lett. Innen 1860. a debreczeni főis-

kóla tanárául hívták s ebben az állás
ban működött 1872.-ig, amikor a ko
lozsvári egyetemre a magyar nyelvé
szet és irodalom tanárává neveztetett 
ki. 1886. tavaszán nyugalomba vo
nult, de nagyszabású irodalmi műkö
désével azóta sem hagyott fel. A m. 
tud. akadémiának 1858. lev., 1879. 
r. tagja lett. Az egyh. irodalom kö
rébe egyéb kisebb-nagyobb dolgoza
tain kívül a köv. művei tartoznak: 1. 
A legújabb theol. mozgalmak Német
országban (Spataki Fűz. 1858.). 2. 
Vallás a munkás életben (Egyh. be
széd Caird után ford.). Pest, 1859.
3. Prot. főiskoláink és a tanszabad
ság. Debreczen, 1868. 4. Geleji Ka
tona István, főleg mint nyelvész. 
Pest, 1870. 5. A protestantismus és 
a művészetek. Lúgos, 1889.

Imre (Szent), magyar kir. her- 
czeg, I. István és [Gizella fia, szül. 
1007. Tanítója Gellért, a későbbi 
Csanádi püspök egészen ascetának 
nevelte. Életét imádkozással s a 
jótékonyság gyakorlásával töltötte. 
Midőn 1026. házasságra lépett, a 
hagyomány szerint hitvesével együtt 
sziizeséget fogadott. Atyjának hozzá 
intézett paraenesise a Corpus Jurisba 
is föl van véve. Mh. 1031. szept. 2. 
A legenda tárgyát is képező hérczeg 
1083. a szentek sorába lön iktatva. 
Napja nov. 5. Emlékére a budapesti 
egyetemi ifjúság kebelében egy 
„Szent Imre-társulat“ alakult. V. ö. 
Karácson Imre róla szóló müvét. 
(1894.).

Incarnatio. 1. Emberré levés. 
Inclusi, indusáé, vagy re-

dusÍ,redusae(lat.),azok a bűnbánó 
nők és férfiak, kik, hogy a világtól 
teljesen elszakadjanak, egész éle
tökre egy cellába zárkóztak, mindig 
ugyanazt a ruhát viselték, táplálékot 
csak egy kis nyíláson át kaptak s 
nem hagyhatták el szobájokat, csak 
ha a püspök engedélyt adott rá. Igen
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valószínű, hogy az I. azoknak a po
gány remetéknek utánzói, akik nem
csak a memphisi Serapeionban, ha
nem Egyptomiiak minden Serapis- 
templomában találhatók voltak. Mint
hogy sokan csak abból a szempontból 
záratták be magokat, hogy ki legye
nek véve a kolostori fegyelem alól, 
a 7. század közepétől úgy nyugati, 
mint keleti zsinatok szigorúan körvo- 
nalozták a feltételeket, melyek alatt 
barátok s apáczák cella-lakók lehet
tek. Hanem azért úgy Német-, mint 
Franczia- és Olaszországban folyton 
növekedett a számuk, s még a 17. 
században is akadtak ilyenek. V. ö. 
Kmiber: Das Leben und Wirken dér 
Eingeschlossenen (1844); Pavy: Les 
recluseries (1875.). T.

In coena domini (la t.=  az úr
vacsorájában) egy bulla neve, amely
ben össze vannak állítva mindazok 
az eretnekségek, mikre a pápák kü
lönböző időkben átkot mondtak s 
amelyet a kath. templomokban nagy
csütörtökön, az úrvacsorája szerez- 
tetésének napján rendesen felolvas
tak, mig ez az ünnepek közétartozott. 
Első fogalmazványa e bullának 1364- 
ből V. Orbántól való. Később több
ször változtatott rajta II. Pál (1467); 
II. Gyula (1511), ki minden püspök
nek megparancsolta, hogy évenként 
kihirdessék; III. Pál (Ű 546.); V. Pius 
(1568.) és XIII. Gergely (1583.), 
ki egyebek közt a „lutheránusokra, 
zwingliánusokra, kálvinistákra, hu
genottákra “ is kimondta az átkot. 
Végső alakját VIII. Orbán adta 1627. 
e bullának, melyet a különböző ud
varok támadásai, különösen pedig a 
Mária Terézia befolyása következté
ben XIV. Kelemen visszavont s csak 
Kómára nézve mondta ki 1760. fel- 
olvastatása kötelezettségét. Hanem 
azért jogi érvénye továbbra is fenn
állott, mígnem IX. Pius az ő 1869. 
okt. 12-én kiadott Apostolicae Sedis

moderationi convenit* kezdetű con- 
s ti tuti ójával, legalább alakilag egé
szen visszavonta, habár tartalma, 
vagyis az összes eretnekségek kiát- 
kozása ma is érvényben van. V. ö. 
Le Bret: Pragmatische Gesehichte
dér so berufenen Bulié I. c. d. und
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ihrer fürchterlichen Folgen für den 
Staat und die Kirche (II. kiad. 1772— 
73. 4 k.) Ka%smann: Gesehichte dér 
pápstlichen Reservatfalle (1,868). T.

Incompatibilitas abenefic iu -
m okra nézve. Az egyli. tisztségek 
cu múl átlójának több középkori zsinat 
nyilatkozott ellene; így a 3. és 4. late- 
rani (1179. és 1215.), valaminta2. 
lyoni (1274.) zsinat. Azt a számos pá
pai dispensatio által megsértett alap
tételt, hogy egynél több hivatalt senki 
se viseljen, XXII. János (1317.), X. 
Leó 5. laterani zsinata s a tridenti 

■ zsinat újból megerősítette, midőn el
rendelte, hogy aki két vagy több in- 
compatibile be'neficiumot egyesít a 
maga kezében, valamennyit elve
szítse. Egymással össze nem férőnek 
rendesen az olyanokat tekintették, 
melyeknek mindegyike székhelyen 
való tartózkodáshoz volt kötve.

Incorporatio, a kath. egyház- 
jogban az a 9. századtól szokásos el
járás, mely szerint a papi állomások 
jövedelme valamely szerzetre vagy 
kolostorra ruháztatott át, amely az
tán gondoskodott a lelkipásztori tiszt 
végzéséről. A visszaélések miatt a 
tridenti zsinat eltiltotta. V. ö. Hin- 
scliius: Zűr Gesch. dér Inkorporation 
und des Patronatrechtes (1873.).

Incze, pápák neve. I. Incze, 
szent (402—417.), ahol csak lehe
tett, érvényesítette a római szék el
sőbbségi igényeit, különösen Roueni 
Victriciushoz 404. irt levelében, ki
nek azt irta, hogy a fontosabb ügyek 
(maiores causae) a püspöki Ítélet 
után a pápai székhez terjesztenünk. 
A száműzött Chrysostomusnak In-



cze dicséretes erélylyel fogta pártját 
s ép igy sorompóba lépett a peíagia- 
misok által bántalmazott Jeromo
sért is. A római senatus küldöttségé
vel együtt 409. a Rave imában időző 
Honorius császárhoz ment,hogy ezt az 
Alarichtól megszabott békeföltételek 
elfogadására bírja. 417. P el agilist és 
Coelestinust az egyházból kirekesz
tette. V. ö. Lángén: Geschichte dér 
remiseken Kirchebis zum Pontificate 
Leos I. (1881.) —: II. Incze (\ 130—-- 
1143), ellenpápájával II. Anakletus- 
szal szemben végre is győztes ma
radt, miután szent Bernát ékesszólá- 
sával mellette szállt síkra, Franczia- 
ország az etampes-i zsinaton őt is
merte el, s az általa I 133. császárrá 
koronázott Lothár király is, ki két
szer átment az Alpokon, mellette 
foglalt állást. Anakletus 1138. mii. 
Az uj ellenpápa IV. Győző két hónap 
múlva lemondott a pápai székről. A 
II. laterani zsinaton 1 139. procla- 
málta Incze az újra helyreállított 
egyházi békét s átokkal sújtotta si- 
eiliai Rogert, kit királyul azonban 
mégis kénytelen volt elismerni, mi
után az őt egy hadjáratban elfogta. 
A fránczia királylyal VII. Lajossal is 
oly hevesen összetűzött Incze abour- 
ges-i érseki szék betöltése fölött, 
hogy végre Francziaországot inter- 
dictum alá vetette. V. ö. Zopffel: Die 
Doppelwahl des Jalires 1130. (A „Die 
Papstwahlen* ez. mű melléklete;
1871.); . Mi'űübachet: Die streitige 
Papstwahl des Jahres 1130. (1876.); 
Bernhardy: Lothár v. Supplinburg 
(1879) és Konrád III. (2 köt. 1883.); 
Wagner: Die Unteritalischen Nor- 
mannen und das Papsttum in ikren 
beiderseitigen Beziehungen 1086.— 
1156. (1885); Vacandard: SaintBer- 
nard et le schisme d’Anaclet II. en 
Italie (Revue des questions histori- 
ques 1889.). — III. (a)Incze(í 1 78.— 
80.), árulás utján ellenpápájának III.

Sándornak kezébe került, ki egy ko
lostorba záratta. V. ö. a III. Sándor
nál említett müvet. — III. (b) Incze 
(1 198.— 1216.), előbbi nevén Lothár 
segnii gróf; tanult Párisban és Bo
lognában; nagybátyja III. Kelemen 
bibornok-diakonussátette;több müvet 
szerzett, köztök „De contemptu mun- 
di“ czimüt. Választása évében a csá
szárnő, Constantia, midőn halálát kö-
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zeledni érzé, fiának Frigyesnek gyám
jává nevezte ki. A sváb Fülöp s IV. Ottó 
között a német koronáért folyt küz
delemben először az utóbbi mellett 
nyilatkozott (1201.), miután IV. Ottó 
arra kötelezte magát, hogy a Közép- 
olaszországban fekvő birodalmi bir
tokokat a pápának engedi át. Amint 
azonban ennek daczára sváb Fülöp 
tekintélye a birodalomban mindin
kább növekedett, s a szerencse is az 
ő fegyvereinek kedvezett, Inczel206. 
alkudozásokba bocsátkozott vele,s ez 
alkudozásokat oly kedvező siker ki
sérte, hogy a pápai követek végre
IV. Ottót önkéntes lemondásra akar
ták bírni. Miután azonban sváb Fii- 
löpöt Wittelsbachi Ottó 1208. meg
gyilkolta, a császári koronát még a 
püspökválasztásra gyakorolható befo
lyásáról is lemondó Ottónak engedte 
jutni Incze. Midőn azonban ez siciliai 
Frigyes, a pápa gyámoltja ellen hábo
rút indított, a császárt 1210. átokkal 
sújtotta, s siciliai Frigyesnek ellenki- 
rálylyá választását iparkodott ke
resztülvinni, azon föltétel alatt, hogy 
ez, mint siciliai király,a pápa hűbére
se marad. Miután 1212. siciliai Fri
gyest a német kir. trónra emelték, ez 
egy 1213. kelt okiratban „védőjének 
és |óltevőjének“ Inczének mind azon 
előjogokat és birtokokat biztosító, me
lyekről már IV. Ottó lemondott abiro- 
daloin rovására. II. Fülöp Ágost 
franczia királyt, ki nejétől a fránczia 
püspökökkel magát elválasztatta, 
Incze az elűzött nőnek visszavételé



re kényszerítette. Azonban egy feje
delmet sem alázott meg Incze annyira, 
mint az angol királyt, Faldi&lkiili 
Jánost. Eztaz angol koronának a fran- 
cz i a ki rályra átru 11 ázásával 1213. 
nemcsak arra kényszerítette, hogy a 
Rómában választott canterbury-i ér
seket Langhton Istvánt elismerje, ha
nem arra is, hogy Angol- és Írország 
után évenként 500 írt hűbéri dijat 
fizessen. Az átok alól azonban csak 
akkor áldozta föl, midőn amaz Langh
ton István előtt az országúton a földre 
borult. Midőn pedig az angol neme
sek fellázadtak a pápa adófizetőjévé 
lett királyuk ellen, Incze az ezek 
által 1215. ettől kicsikart Magna 
Chartá-t nem kötelezőnek jelentette 
ki. E küzdelem folyamán 1215. a 
pápa addigi kegyenczét Langhtont is 
felfüggesztette állásától, miután ez 
vonakodott kiátkozni a király-ellenes 
nemeseket. Felbontotta továbbá a Le- 
oni IX. Alfonz s unokatestvére, Cas- 
tiliai VIII. Alfonznak leánya közti 
házasságot. Mig Alfonz a válásba 
nem akart beleegyezni, neje enge
delmeskedett a pápai parancsnak, s 
visszatért atyja házába ; ezen enge
delmesség megjutalmazásául elis
merte Incze a házasságból született 
gyermekek öröklési jogát. II. Péter 
aragoniai király 1204. önként átadta 
országát a pápának, ki neki a királyi 
koronát fejére tette volt. Midőn ké
sőbb Péter azt kívánta Inczétől, hogy 
nejétől válaszsza el, a pápa 1213. a 
Péter által felhozott okokat meg nem 
állhatóknak jelentette ki, de a király 
Incze ellenvetéseit nem vette figye
lembe. Mily féltékenyen őrizte Incze 
az egyedül őt illető jogokat, abból is 
látható, hogy a drontheimi érseknek, 
ki Hakon svéd királyt az ő megkér
dezése nélkül oldozta fel az átok alól, 
azt irta, hogy épen úgy utánozta őt, 
mint a majom az embert. A latin csá
szárságnak Konstantinápolyban meg

alapítása folytán, miből kilátás nyílt 
a görög és római egyházak egyesí
tésére, Incze egy konstantinápolyi 
kath. patriarchának paliiumot adott. 
Magyarország ügyeibe is beleavat
kozott, amennyiben Imre királyt és 
kiskorú fi át ismételten oltalmába vette 
Endre ellenében. Sikerült neki aLiv- 
landban Albert rigai püspök és a 
kard-testvérek közt kitört czivódások-
nak 1210. véget vetni. Kevéssel ha
lála előtt tartotta a IV. lateráni zsi
natot (1215.), melyen 1500 érsek, 
püspök, apát stb., továbbá az ural
kodóknak számos követe vett részt: 
e zsinat helyeselte a pápának az 
albigensek elleni véres eljárását, 
s megállapította a transsubstantiatio 
tanát. Az egyli.hatalmat minden előtte 
élt pápánál jobban összpontosította 
Incze a saját kezeiben, s mint „Krisz
tus és Isten helytartója* császárok
tól és királyoktól engedelmességet 
követelt. Nyíltan kimondta, hogy csak 
a papság isteni rend, a királyság pe
dig „per extorsionem humanam* ál
lott elő. Mh. 1216. jul. 16. Perugiá- 
ban. Decratalisai a „compilatio ter- 
tiá“-bail és „compilatio quartá-“ban 
vannak összegyűjtve. Művei, melyek 
közűi megemlíthető még a „Myste- 
riorum evangelicae legis ac sacra- 
menti eucharistiae libri VI* és „Ser- 
mones de tempore et de sanctis*, 
megtalálhatók Migne-nél(Patrologiae 
1 atinae T. C CXIV — CCKVII). É1 etr aj zá- 
hoz fő források: „Gesta Innocentii III. 
auctore anonymo coaevo* (Muratori 
„Rérum Italicariim ;Scriptqre&“ III. k.
I. r. 1723.) és „Vita Innocentii III. 
e^ ms.Bernardi Guidonis“(U.o.).V. ö. 
Hurter: Innocenz III. (4 k. 1841 —3.): 
Deutsch: I. III. und sein Einfiuss auf 
die Kirclie (1876.); Rémiéin; I. III und 
seine Schrift„De contemptu mundi“ 
(2 k. 1871—3.); Brischar: Papst I.
III. und seine Zeit (1883.); Vargha 
Dezső: III. Incze és kora (1893.). —
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IV. Incze (1243—1254.), a Ma
gyarországot ,q] özönlött tatárok ellen 
kereszteshadat hirdetett még 1243.- 
ban. II. Frigyes császár elől, kivel a 
reá IX. Gergelytől kimondott átpk 
felbontásának feltételei felől haszta
lan tárgyalt, 1244. Gennába, s innen 
Franeziaországba menekült, hol a 
lyoni zsinaton 1245. a császárra szin
tén átkot mondott. Frigyes a kér. ki-
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rályokhoz és fejedelmekhez, az angol 
főpapokhoz, a franczia nemességhez 
stb. intézett nyilatkozataiban ennek 
érvénytelenségét igyekezett kimu
tatni. A pápa által előállított ellenki
rályok — Raspe Henrik (1246.) s 
Hollandiai Vilmos (1247.) — nem 
szabadították meg a pápát a gyűlölt 
császártól és ép ily kevéssé érték el 
e czélt a pápa által is bujtogatott si- 
ciliai összeesküvők. Midőn II. Frigyes 
1250. mh., a gyűlölettől égő pápa 
ujongott, s a HoJienstaufok „ vipera“- 
nemzetsége, Frigyes fiái, Malifréd és
IV. Konrád ellen tovább folytatta a 
harczot. Midőn az utóbbi 1254. máj. 
20. mii., Manfréd mint Sicilia királya, 
egyelőre hűbérese lett a pápának, 
aki nemsokára ezután, 1254. decz. 
7. mii. Munkái közül említést érde
mel az „Apparátus in quinque libros 
decretalium* (Először 1570. jelent 
meg nyomtatásban). V. ö. Berger: 
Les registres d’ Innocent IV. (1882- 
től); Tárnáién: Kaiser Friederich II. 
und Papst Innocenz IV. 1243.—45. 
(1886.). — V. Incze (1274.) azon 
fáradozott, hogy az elődje, X. Gergely 
által a lyoni zsinaton 1274. megin
dított uniót a római és. a görög egy
ház között keresztülvigye. Bölcsé
szetet, theologiát s egyházjogot tár
gyaló müvei 1651. jelentek meg 
nyomtatásban. V. ö. Turinaz: Lapat- 
rie et la faniilfe de Pierre de Taren- 
taise, papé sous le nőm d’ Innocent V. 
(1882.); Bőrrel: Patrie du papé Inno- 
centV. (18907). — VI. Incze (1352.-—

62.)előnyÖsen el fit a többi avígnoní pá
pától, amennyiben elődeinek vissza- 
éléseit megszüntette, ’s az’ egyház 
igazgatását reformálta. A lázadó Ró- 
mát azzal igyekezett lecsillapítani, 
hogy a volt nép-tribunust Cola di Ri- 
enzi-t a fogságból szabadon bocsátotta, 
s mint senatort Rómába küldötte. IV. 
Károly német királynak Rómában 
1355. Albornoz bibornok által tétette 
fejére a császári koronát. Az ő idejé
ben utasította vissza tartósakban a 
pápai hatalmi törekvéseket a IV. Ká
roly aranybullája (1356.), mely sze
rint a választó-fejedelmek többségé
től megválasztott birodalmi fő azonnal 
törvényes német királynak tekinte
tik. Incze tiltakozott ugyan ez ellen, de 
tiltakozásával csakhamar felhagyott. 
A zsarnok castiliai uralkodóra,Péterre 
ismételten kimondta az átkot. Lajos 
magyar királyt, ki \ 360. sereggel ol
talmazta aViscontiak ellen, „az egy
ház zászlótartója* czimmel tüntette 
ki. V. ö. Werunskij: Geschichte Kaiser 
Karls IV. (II. k. II. r. 1886.); Cerri: 
Innocenz VI. (1873.); Stoy: Diepoliti- 
schen Beziehungen zwischen Kaiser 
und Papst inden Jahreá 1360.—64. 
( 1881.) — VII.Incze.(\ 404.—1406.), 
római pápa a XIII. Benedek avignoni 
pápa idejében, előmozdította a művé
szetet és tudományt; a városból 1405. 
kifizetve Viterbóba ment, honnan a 
következő évben tért vissza Rómába. 
Korábbi pártfelét, Nápolyi Lászlót, 
midőn ez Rómát hatalmába akarta 
keríteni, átok alá vetette, sőt trónjá
tól megfosztottunk jelentette ki. Csak 
akkor oldozta fel, midőn Nápolyi 
László 1406. az általa elfoglalva tar
tott Angyalvárat neki visszaadta. In
cze ép oly kevés hajlamot mutatott 
az engedékenységre, mint XIII. Be
nedek. — V ili. Incze (1484.—92), 
egyike volt a legaljasabb pápáknak; 
egy epigramm fiainak nagy száma 
miatt, kiket egyházi méltóságokkal s



világi javakkal gondosan ellátott, gú
nyosan „Róma atyjáénak nevezte. 
Kapzsisága nyíltan kitűnt II. Baj azét 
szultánnal kötött piszkos alkujából, 
akinek fivérét Dsemet 40000 arany 
évi díjért fogvatartotta. Később Má
tyás király közbeléptére, Ígéretet 
tett kiadására s nagyon késziilgetett 
a török elleni háborúra. Nápolyi Fer- 
dinándot, ki a hűbért megfizetni vo
nakodott, 1489. átok alá vetette, s 
országát Vili. Károly franczia király
nak ajánlotta fel, követelései kielé
gítésére.Németországban Incze nevét 
a „Summis desiderantes* (1484.) 
bulla bélyegezte meg, melyben a 
boszorkánypereket védelmébe vette. 
Angolországban három bullával szen
tesítette 1486. a kir. koronának a Tu
dor-házra átszállását. Pápasága alatt 
nemcsak a curia, hanem egész Róma 
teljesen demoralisált állapotban volt.
VIII. Incze bulláit* kiadta Cheru- 
bini a „Bullarium niagnum" I. kö
tetében (1665.). V. ö. Serclonati: Vita 
e fatti d’ Innocenzo Vili. (1829.); 
Hagen: Die Papstwahlen von 1484. 
und 1492. (1885.); Mátyással folyta
tott levelezése ki van adva a Monu- 
menta Vaticana I. sorozata VI. köte
tében (1891 .).—IX. Inczét a spanyol 
párt emelte 1591. a pápai székre s 
kéthónapi pápasága alatt a IV. Hen
rik franczia király s I. Fiilöp spanyol 
király közti küzdelemben az utóbbi 
mellett foglalt állást. — X. Incze 
(1644.—55.) egészen a sógornője, 
Maidalchina Olympia befolyása alatt 
állott. Előbb Cliigi pápai nuntius, 
majd maga Incze is protestált a weszt- 
fáljai béke ellen az 1648. évben szer
kesztett „Zelo domus Dei“ bullában, 
mely azonban csak 1651. lett közzé 
téve. 1653. átok alá vetette Jansen 
„Augustinus^-ának öt tételét (L. Jan- 
senismus). IV. János portugall király
tól megtagadta úgy az elismerést, 
mint azt a jogot, hogy a megürült

püspökségekre ajánlatot tehessen. 
Mint sógornője, ugyő maga is minden 
módon pénzhez iparkodott jutni: e 
czélból számos kolostort szüntetett 
meg, 1 GöO.jubilaeumihúcsuthirdetett, 
s gonosztevőket pénzért fölmentett. 
— XI. Incze (1676.—89.) ellensége 
volt a nepotismusnak; a püspököktől 
több theologiai képzettséget s szék
helyükön való lakást, a papoktól és 
világiaktól általában erkölcsös életet 
követelt. 1697. a jezsuiták erkölcs
tanából 65 tételt kárhoztatott s csak 
vonakodva erősítette meg az inquisi- 
toroknak Molinos 68 tételére mondott 
kárhoztató ítéletét. Küzdött a galli- 
canismus ellen s a XIV. Lajos király 
által ajánlott püspökjelöltektől meg
tagadta a megerősítést. Még a nan- 
tesi edictum felfüggesztésével sem 
tudtaXIV. Lajos a pápát engedékeny
ségre bírni, aki ezt amannak „hal
hatatlan érdemiéül tudta ugyan be, 
de a liugoiietták ellen alkalmazott 
kényszereszközöket mégis elitélte. A 
küzdelem a pápa és király között még 
nagyobb mérveket öltött, midőn emez 
római követének azon jogáról, hogy 
gonosztevőknek menedéket adhas
son, lemondani nem akart. XI. Incze 
fáradozásainak köszönhette Bécs, 
hogy a német fejedelmek és a len
gyel Sobieski János 1683. megmen
tették a töröktől, amely ellen a pápa 
pénzáldozatokkal is segítette a szó- 
vetkezetteket s ennélfogva része volt 
a Magyarországon egyidejűleg kez
dett hadjárat sikerében is. Hogy 
Incze Spinolának a katholikusok és 
protestánsok egyesítésére vonatkozó 
tervét hathatósan támogatta, a bigot- 
téria rossz néven vette tőle. V. ö. Bo- 
namici: De vita et rebus gestis Inno- 
centii XI. (1776); Gér in: Le papé In- 
nocent XI. et le siége de Vienne en 
1683 (1886.); Michaud: Louis XIV. 
et Innocent XI. (4 k. 1882—-3.): 
Fraknói Vilmos: XI. I. pápa és Ma-



gyarország felszabadítása a török 
járom alól (1886). — XII.  Inczc: 
(1691 — 1700) XIV. Lajostól kiesz
közölte, hogy a franczia klérusnak 
1682. hozott végzéseit visszavonta. 
A Bossuet és Fenolon közt az isten 
iránti önzetlen szeretetről kitört vi
tát az előbbi javára döntötte el. Fá
radozásai Rómában a curiánál elha
rapózott visszaélések megszünteté
sére voltak irányozva. V. ö. Gampel- 
lo deli a Sjrina: Pontifi cato di Innocen- 
zo XII. (1889.)— X III. Incze (1 721 — 
1 7 24.)mindenütt a jezsuiták ellenesé
nek mutatkozott; megtiltotta nekik, 
hogy uj tagokat vegyenek föl; az an
gol trónt követelő III. Jakabot nagy 
összegekkel segélyezte. V. ö. Mayer : 
Die Papstwahl lg XIII. (1874). A.

Incze(Baczoni) Máté, l.Baczoni 
Incze Máté.

IliCZeIstván (Baczoni), az előb
binek fia, ref. tanár, szül. 1721. 
Kolozsvárit, ahol tanulását is kezdte. 
Innen 1741. külföldre ments jul. 25. 
a leideni, az 1745.—6. tanévben pe
dig a franekeri egyetemre iratkozott 
be. Hazatérve br. Bánfiy Farkas ud
vari papja lett Bonezidán, 1749. pe
dig Marosvásárhelyre a bölcsészet 
tanárának választatott meg. Mh. 1776. 
márcz. 4. Müvei ama halotti beszé-
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dek, melyeket gr. Toldi Adám, br. 
Bánfiy Ágnes ifj. Dániel Istvánné 
és Dániel Ágnes, br. Bánfiy Erzsé
bet gr. Toldalagi Pálné, gr. Lázár 
Imre, gr. Teleki Mihály, gr. Bethlen 
Farkas, gr. Rádái Eszter gr. Teleki 
Lászlóné, gr. Rhédei Pál, gr. Teleki 
László, br. Bánfiy Klára özv. gr. 
Bethlen Ádámné felett tartott s egy 
gyász vers atyja halálára.

Incze (Lisznyai) Ferenez, 1. 
Lisznyai Incze Ferenez.

Ilicze Mihály (Baczoni), Incze 
István testvére, ref. esperes, szül. 
1723. szept. 12. Kolozsvárit, ahol 
tanult is mindaddig, mig 1745. kül

földre ment. Ez évi jul. 13. Leiden- 
ben, 1749. aug. 25. pedig Odera- 
Frankfurtban lett egyetemi hallgató. 
1 750. vége felé Kolozsvárra vissza
érkezve, 1 751. u. o. káplán, 1760. 
pedig lelkész lett. 1776. első pap
ságra következvén, kolozskalotai es- 
peresséis megválasztatott. Mh. 1795. 
febr. 24. Müvei azok a halotti beszé
dek, melyeket Kabós Ferenez, Páldi 
Székely István, dr. Zoltán József, br. 
Bánfiy Klára özv. gr. Bethlen Ádám
né, gr. Rhédei János, br. Wesselényi 
István, br. Wesselényi Polyxena br. 
Kemény Simonné, Dániel Polyxena 
br. Wesselényi Istvánné és Szathmári 
Pap Zsigmond felett tartott, továbbá 
ama gyászversek, melyeket az anyja, 
Bogdányi Sajgó Erzsébet és a fele
sége, Pataki Sára halálára irt. A fe
lette Szathmári Pap Mihály és Tordai 
Sámuel által tartott halotti beszédek 
szintén ki vannak nyomtatva.

Inczédi József (Váradi), szül. 
1688. Zebernyik várában (Borberek 
mellett). A nagyenyedi ref. főiskolá
ban tanult, melynek később 1718.- 
tól sokáig volt gondnoka, vivén egy
úttal a fő-consistorium jegyzői tisz
tét is. 1 736. Erdély itélőmestere lett 
s 1750. bárói czimet kapott, amikor 
is családi nevét Josinczyra változ
tatta. Még ez évben mh. Egyh. irói 
működéséről szintén nevezetes. Mun
kái: 1. Oratio de instauranda philo- 
sophia (Tőke István enyedi tanár be
iktatásakor). Kolozsvár, 1729. 2. 
Liliomok völgye (Gerhard J. után 
ford.). Nagyszeben, 1745. 3. A világ 
hiúságáról való elmélkedések (U. a. 
után ford.) U. o. 1748. 4. Disserta- 
tiuncula de annis jubilaeis et calen- 
dario manuali. Kolozsvár, 1750. A 
felette Szathmári Pap Zsigmond és 
Verestói György által tartott beszé
dek ki vannak nyomtatva.

Independensek vagyCongre- 
g a tio n a lis ták  Angliában és Aine-
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rikában annak az iránynak a köve
tői, mely egyh. ügyekben minden 
egyes, akármily kicsiny gyülekeze
tét teljesen függetlennek vall bár
minő egyli. vagy világi tekintélytől. 
Eredetét attól a Brown Róbert által 
felállított tételtől veszi, hogy vala
mennyi gyülekezet csupán Krisztus
nak van alávetve. A „brownisták“ 
elnevezés a 17. század elején adott 
helyet az „independensek“ névnek, 
amikor t. i. akkori vezérük, Robin
son János (mii. 1625.) egy müvében 
e szót a megfelelő értelemben hasz
nálta. Okmagok azonban jobban 
szeretik ennél a „congregationális- 
ták“ nevet, mint akik egy szabad, 
vallásos társulat (congregatio) tag
jai, mely megegyezés utján bizonyos 
időre közös vallásgyakorlás czéljá- 
ból egyesült. Cromwell szabadság- 
harezaiban ennek pártfogása alatt 
számban és tekintélyben sokat nyert 
az independentismus, melynek kebe
lében egy enthusiasta irány kezdett 
ez időben kifejlődni, amely az ezer
éves országnak, mint „szentek or
szágáénak eljövetelére várakozott, 
míg ezzel egyidejűleg a levelierek 
(égyenlősítők) a népfenség eszméjé
ből s a természetjog magasztal ásá- 
bol indulva ki, az állam és egyház 
tökéletes elválasztásának s az állam 
vallási semlegességének, valamint a 
teljes vallás- és lelki ismeret-szabad
ságnak voltak szószólói. Az indepen- 
dens Cromwell mindkét irány ellen 
azonnal határozottan fellépett, mi
dőn egyfelől a nagyrészben enthu- 
siastákból álló u. n. kis parlamentet 
1753. feloszlatta, másfelől a levelie
rek vezérét, Lilburn Jánost szám
űzte. E különböző alkatrészekből 
egygyé ^ tt independensek 1058. 
szept. 29. Londonban tartott gyűlé
sükön hitvallást és egyházszerveze
tet alkottak. Az 1002. kiadott uni- 
formitási törvény folytán súlyos iil-
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dözéseket kellett kiállaniok nekik is, 
amelyeknek csak az 1089. évi tü
relmi törvény vetett véget (L. Angli
kán egyház). Az üldözés e korszaká
ban számos independens vándorolt 
ki Eszakamerikába, akik aztán itt 
egy csomó congregationalista gyüle- 
kezetet alapítottak. Az independen
tismus elvei a hollandok közé s ezek
től, valamint közvetlenül az ango
loktól a magyarok közé is eljutottak. 
Már a 17. század elején a Tiszántúl 
Szílvásujfalvi Imrétől (1. e.) támasz
tott viszály az independentismus esz
méi nyomán keletkezett. Később 
ugyané század közepe táján Tolnai 
Dali János (1. e.) és nehány társa 
szintén hirdetője volt ez elveknek s 
elnyomásukra, miként Szi lvásuj falvi 
idejében, a hivatalos egyház egész 
erejét megfeszítette. V. ö. Weuigar- 
ten: Die RevolutionskirchenEnglands 
(1808.); Wadditogton: Congregatio- 
nal history (5 k. 1873.—80.); J)ex- 
ter: The congregationalism of the 
last three hundred years (1880.); 
Miskolczi Gáspár: Angliai indepen
dentismus (1654.).

Index librorum prohibito-
l'Ulll (lat.), a katli. egyházban azon 
könyvek jegyzéke, amelyeket kiát- 
kozás terhe alatt tiltottak el. Nem 
ilyen czímen, de hasonló tartalom
mal adott ki már 1. Gelasius pápa 
496. egy „Decretum de libris reci- 
píendis et non recipiendis“ czímű 
utasítást. De míg X. Leó az 1515-iki
V. lateráni zsinat beleegyezésével a 
könyvvizsgálatot úgy rendezte, hogy 
a könyveket megjelenésük előtt püs
pöki jóváhagyással kellett ellátni: 
addig a reformáczió korában az„ eret
nek* könyvek nagy számánál fogva 
kénytelen volt a megjelelitek ellen 
bocsátni ki szigorú tilalmat, az eltil
tottakat pedig aztán egyszerűen jegy
zékbe vette. Minden országban több 
ilyenfajta, de egymástól eltérő jegy
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zék forgott közkézen, míg IV. Pál 
pápa I5p9. az egész egyházra tar
tozó indexet adott ki, mely külön- 
kiilön betűrendben három szakaszból 
áll. Az I. szakaszban azok az írók 
vannak megnevezve, kiknek minden 
munkájok eltiltatott; a II.-bán azok, 
kiknek csak egyes müveiktiltattakel; 
mig a III. ama müvek czimét foglalja 
magában, amelyek ismeretlen szer
zőktől valók. Ezt az indexet IV.Piusa 
tridenti zsinaton 1562—3. egy bi
zottsággal átdolgoztatta, kibővíttette 
s 1564. kiadta. V. Pius 1571. külön 
congregatiót alkotott az I. tovább 
vezetése czéljából. Újabb kiadásai 
közül megemlítendő a VIII. Kelemené 
(1596.), VII. Sándoré (1664.), XIV. 
Benedeké (1 758.), VII.Pilisé (1819.), 
XVI. Gergelyé (1835. és 1841.), IX. 
Piusé (1855. és 1877.) és a XIII. 
Leóé (1881.). Ez utóbbiból 1889. is 
jelent meg egy lenyomat az 1888.-ig 
eltiltott könyvek jegyzékével pótolva. 
Vannak ezeken kívül még u. n. „In- 
dices librorum prohibitorum et ex- 
pürgatorum*, valamint, „Indices ex- 
purgatorii“ ez. jegyzékek is, melyek 
arra valók, hogy az eltiltott könyvek, 
megtámadt pontjaik kihagyásával is
mét olvashatókká váljanak. De ezek 
nem tekinthetők a pápa vagy az in- 
dex-congregatio beleegyezésével ké
szülteknek. Mig a római curia min
dig azt követelte, hogy a római in
dexeket kötelezőknek ismerje el az 
egész egyház: addig Német- ésFran- 
cziaországban s Belgiumban igen 
sokszor nyilatkoztak ellene amaz in
dexek érvényességének, mivel nem 
a hívek fogadták el. V. ö. Reusch: 
Dér Index dér verbotenen Bücher 
(2 k. 1883.—85.); Sej)}): Verboden 
lectuur (1889.). T.

Indifferentismus, l.
nyösség.

Tndulgentid, 1. Búcsú. 
Infallibilitas (uj lat.) az „in-

fallibilisct szótól, mely =. csalatkozha- 
tatlan, vagyis, aki nincs alávetve a 
tévedésnek; ahonnan infallibilitas= 
csalatkozhatatlanság, az 1870.-i ki v a- 
tikáni zsinatnak az a határozata, 
mely szerint a pápa csalatkozliatatlan, 
— mint Krisztus helytartója a Szent
iélektől tökéletes igazságban vezé
reltetik s a hit dolgában sohasem té
vedhet. Az ó- és középkor inkább az 
egyetemes zsinatokat ruházta fel e 
tulajdonsággal, melyet a prot. or- 
thodoxia a biblia számára vesz igény
be. V. ö. Lányén : Das Vatikanische 
Dogmavon dem Universalepiskopat 
und dér Unfehlbarkeit des Papstes 
(4 k. 1871.—76.). T.

Inferiuentariusok,l.Azymiták.
Inforniativiisprocessiis(vagy 

Processus inquisitionis), valamely 
püspökválasztás pápai megerősítését 
megelőző amaz eljárás, melyet egy 
pápai meghatalmazott a felől visz 
végbe, hogy vájjon megvannak-e a 
megválasztottban a szabályszerű kí
vánalmak? Az erről fölvett jegyző
könyvek átvizsgálása után követke
zik a praeconisatio, azaz az a cse
lekmény, amelylyel a pápa a bibor- 
nokok gyűlésében püspökök gyanánt 
hirdeti ki a jogosultakat. Az i. p. ab
ban az esetben teljesen el szokott 
maradni, ha a papa kijelenti, hogy 
a püspökké választott felől eléggé 
tájékozva van. V. ö. Lutterbeck erről 
szóló német müvét (1850.).

Infralapsariusok aref. egyház
ban azok, akik a praedestinatiót ab
ban az értelemben fogadják el, hogy 
isten az ő elővégzését az eset után az 
előre megállapított váltságra való te
kintettel állapította meg.Ezekgyőztek
az 1618-iki dordrechti zsinaton, szem
ben azu. n. supralapsariusokkal, akik 
meg azt tartották, hogy isten az ese
tet magát is előre elhatározta s ugv 
az üdvre, mint a kárhozatra öröktől 
fogva történt a végzés. T.



Infula(lat.,Vagy initra),a püspö
ki süveg, mely a 12. századtól fogva 
két szarvval volt ellátva, a két tes
tamentum jelzésére. Különös kitün
tetésképen a pápák a kiválóbb zár
dák apátjainak is szokták ajándékoz
ni, az ilyenek aztán infulás apátoknak 
neveztetnek. T.

In p a rtib u s  infidelium, 1.
Püspök.

In pontificalibus (lat.), tel
jes papi díszben, hivatali pompában, 
igen ünnepélyes öltözetben. T.

In q u isitio  (lat. =  nyomozás, 
Inquisitio haereticae pravitatis, San- 
ctum officium), hitnyomozó törvény
szék, melyet a római hierarchia az 
eretnekek felkutatására és kiirtására 
állított fel. Már Nagy Theodosius 
(382.) és Justinianus császárok ide
jében is voltak bírósági személyek 
azok kinyomozására, akik, mint pél
dául a manichaeusok, eltértek az or- 
tliodox hittől. Az ilyeneket aztán 
többnyire egyházi, de néha polgári 
büntetéssel is sújtották. Az egyli. 
atyák közül különösen Ágoston han
goztatta és pedig a donatistákkal 
szemben, hogy az eretnekeket erő
szakkal is vissza kell vinni az egy
ház ölébe. III. Lucius pápa a veronai 
zsinaton 1184. részletesebb utasítást 
adott ki az eretnekekkel szemben 
alkalmazandó eljárást illetőleg, III. 
Incze pedig, midőn a váldensek 
és albigensek Dél-Francziaországban 
csaknem uralkodó párttá lettek, kü
lön követeket küldött oda, hogy a 
világi hatóságok segélyével a leg
szigorúbban büntessék az eretneke
ket. A laterani (1215J) zsinat állandó 
intézménynyé tette az inquisitiót s a 
püspökök hatáskörébeutalta, későbbi 
zsinatok, főleg a toulousei (1229.) 
pedig egyre fejlesztették és erősí
tették. Az i. vagyon*- és hivatal vesz- 
tésre ítélte mindazokat, akik kímé
letet tanúsítottak az eretnekek iránt,

s leromboltatta azt a házat, melynek 
gazdája menekülő eretnekeket befo
gadott. Maga a bírósági tárgyalás ti- 
tokszeriien folyt le. A vádlott előtt 
mind a vádló, mind a tanuk nevét
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eltitkolták s ezt még a jegyzőköny
vekből is kihagyták. Ha a vádlott ta
gadta a reáfogott bűnöket, a vallomás 
kicsikarására kínzást alkalmaztak, és 
pedig IV. Incze rendeletére, ki ezt 
a világi jogból vette át. Az i. által 
kiszabott büntetések kétfélék voltak: 
egyháziak és világiak. Az előbbiek 
közé tartozott az interdictum, egyli. 
átok, bucsujárás és vezeklés, továb
bá a papokra nézve a degradatio. A 
világi büntetés rendes módja a fog
ság volt. A foglyokat kenyeren és vi
zen tartották s a fogság költségeit 
maga az elitéit vagy községe, később, 
1258.-tól pedig az illető földbirtokos 
viselte. Polgári büntetésük magasabb 
fokául néhagályarabságravagy fegy- 
házba vitték az eretnekeket, másik 
módjául pedig pellengérre állították 
őket. Akit a polgári büntetés legma
gasabb fokára, máglyára Ítéltek, azt 
előbb olykor kegyelemből megfojtot
ták; máshol ellenben a büntetés foko
zása végett megpörkölték előbb szal- 
makötegekkel.Később ameghalt eret
nekeket is kiásták s elégették.

IX. Gergely 1232. és 1233. ki
vette az inquisitiót a püspökök hatás
köréből s a domokosrendiekre bízta, 
kik déli Franeziaországból kiin
dulva lassanként az egész országra
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kiterjesztették működésöket. Sok he
lyen a józan gondolkozása nép ellen
szenvvel, sőt gyűlölettel viseltetett 
az i. iránt, minek nem egyszer adott 
aztán az inquisitorokra nézve nagyon 
kellemetlen módon is kifejezést. Ám 
a franczia királyok IX. Lajos óta ha
szonlesésből pártját fogták azinquisi- 
tiónak s 1312. kir. törvényszékké 
tették. A középkor vége felé lassacs
kán csökkent az i. hatalma és befő-



lyása, de azért a reformáczió még 
életben találta s másodvirágzása ko
rát is megérte az ellenreformáczió 
alatt. I. Ferencz 1585.gyönyörködött 
egy autodafébaii, migll. Henrik ide
jében már gyakran fellángoltak a 
máglyák. II. Ferencz 1551. a parla
mentre ruházta a vallási ügyekben 
való Ítélkezés jogát. így keletkeztek 
az u. n. „chambres ardentes“ (égő 
kamarák),melyek kisebb-nagyobb ha
táskörben 1772-ig működtek. —
0 1 a s z o r s z á g b a n már 1285. 
életbe lépett az i. s kivált IV. Pál 
pápa alatt fejtett ki nagymérvű tevé
kenységet. Az olasz i. dühe különö
sen a valdensekre nehezedett, kiket 
végtelen üldözésekkel iparkodtak 
kiirtani. A velenczei köztársaság az 
inquisitiót az államhatalom alá ren
delte. I. Napóleon végét vetette, de
VII. Pius 1814. újra életbe léptette 
s fenn is állott az egységes Olaszor
szág megalakulásáig. Különben mint 
a bibornoki testületnek egy tanácsa 
ma is létezik. — Né m etországban 
a boszorkányok réme, Marburgi Kon- 
rád tett kísérletet 1281—8. az i.meg
honosítására, de a dühös nép agyon
ütötte. Mindamellett itt-ott mégis lá
gyultak a máglyák, nevezetesen a 
különben oly felvilágosodott II. Fri
gyes alatt, ki azért tűrte azi. műkö
dését, hogy elhárítsa magától az eret
nekség gyanúját. IV. Károly idejében 
teljesen meggyökerezett az i. mely 
azután főleg VIII. Incze napjaiban 
volt a német földön nagy hatalom. 
Az eretnekbirák mindenfelé találha
tók voltak s még a reformáczió ide- 
jében is viselte e czimet Hoogstraten. 
hittől fogva azonban megszűnt tekin
télyűk s az i. sírját a reformáczió vég
leg megásta. — A ngolországban 
sem talált az i. kedvező talajra. Csak 
a 14. század utolsó éveiben működött 
hathatósan a, 1 o 11 hardok és Wiolif hi vei 
ellen; a 10. században pedig Vili.

Henrik és Máriaidejében akadt dolga, 
de Erzsébet trónralépése véget vetett 
működésének. — Legborzasztóbban 
dühöngött Spanyo 1 országban, ho
va az aragon iái nemesség tiltakozása 
daczára Katholikus Ferdinánd vitte 
be, ki állami jelleggel ruházta fel és 
a saját hatalma emelésére használta.
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O nevezte ki az eretnekbirákat, ő 
foglalta el az elitéltek vagyonát. Az
1480. évi toledói országgyűlés hatá
rozata értelmében az uj törvényszék
1481. kezdte meg működését. Az első 
főinquisitor a kérlelhetetlen Torque- 
mada Tamás volt s utódai 200 éven 
át működtek az ő szellemében. A 15. 
század volt a spanyol i. aranykora.
1884. jelentek meg Madridban a spa
nyol i. jegyzőkönyvei, melyek szerint 
1481.— 1808. máglyán 84658-an 
haltak meg, mig egyéb büntetéssel 
288214-en lakóltak állítólagos eret
nekségükért. Az i.-nak itt I. Napóleon 
1808. decz. 4. kelt rendelete vetett 
véget. VII. Ferdinánd ugyan újra 
életbeléptette, de 1834. végleg meg
szűnt. Az anyaországból az amerikai 
gyarmatokra s X é m e t a 1 f ö 1 dre szin
tén átszármazott. V. Károly alatt csu
pán Németalföldön legalább is 50000- 
en estek áldozatául. Ez a vallási üldö
zés lett aztán egyik oka ama felkelés
nek, mely e tartományok elszakadását 
vonta maga után. — P o r tug a 11 i a 
is borzasztón szenvedett az i. alatt, 
főleg 1557-től,, amidőn II. FülöpSpa- 
nyolországhozcsatolta.Portugalliából 
még Kelet-Indiába is átszármazott. 
Hatalmát Porrib a;l miniszter törte meg,
VI. dános király pedig teljesen meg
szüntette.— Az osztrák  ta rto m á
nyokban 1232-től fogva szedte áldo
zatait az inquisitio; mig ellenben M a- 
gyarországon , noha itt vallási ül
dözésekben egyáltalában nem volt 
hiány, nem talált kedvező talajra. V. 
ö. Llorentc: HiStoire critiquede P in- 
quisition d' Espagne (4 k. 1817.):



Hoffmann: Gescli. dér Iiiquisition (2 
k. 1878.); Rodrigo: História yérda- 
dera de la inquisicion (3 k. 1870.); 
Molinier: LT inquisition dans le midi de 
la Francé au XlII-e et auXIV-esiécle 
(1 880.); Lecc A history of the inquisi- 
tion ofthe Middle Ages (3 k. 1888,); 
Fereal: Storia della tremenda inquisi- 
zione di Spagna( 1 888.); Fredericqite : 
Gescliiedenis dér inquisitie in de Ne- 
derlanden (189*2.); Haupt: Walden- 
sertum und Inquisition irn östlichen 
Deutschland (1890.).

Inspector czimök volt a ma
gyarországi latinos korban általában 
az ev. egyházmegyék és tanintézetek 
v i 1 á g i í'e 1 ii g y e 1 ő i n e k; v a 1 a m i n t n é m e 1 y 
papi egyéneknek is,: az alsózempléni 
esperesnek, mint a sárospataki főis
kola közvetlen felügyelőjének, a bá
nyai és bajmóczi ev. egyházkerület 
német és magyar egyházai kormány
zására a zsolnai zsinaton választott 
püspök-helyetteseknek, az 1 724. vá
lasztott tiszántúli püspöknek (gene
rális i.).

In sp i rá 1 tak gyű I ekezetei, l.
Ihletés gyülekezetei.

Inspiratio (lat. == belehelés)
vagy ihletés, a dogmatikában azt 
jelenti, hogy isten lelkének az embe
rekbe való lehelése által ezek termé- 
szetfolötti közlést nyernek, úgyszin
tén, hogy ennek következtében az 
ember bizonyos, isten-lelkesítette ál
lapotba jut, amely egy neme a pogány 
enthusiasmusnak. így mondja a II. 
Tim. III. 16. az ószövetségről, hogy 
„istentől lehelt“ (theopneustos); a gö
rög szót a vulgata aztán „insp iratuS“- 
szál (innen az inspiratio főnév) fordí
totta. Miután a zsidók összegyűjtötték 
szent irataikat s isteni törvény tekin
télyével ruházták fel, természetes 
volt, hogy erre is alkalmazták az I. 
fogalmát, sőt a septuagintát is ugyan
azon dogmatikai megvilágítás alá 
állították. Epén az alexandriai zsidók

fejtették ki az I. fogalmát a legszi
gorúbban, s már a legrégibb egyházi 
irók úgy gondolkoztak, hogy a Szent
lélek a prófétákat, kik által szólt, 
szerveiül használta fel s azok nem is 
értették mindenkor szavaiknak teljes 
értelmét. A második századbeli egy
házi atyák már mint valami zenei 
eszközöket fogták fel a bibliai iratok 
szerzőits azt mondták, hogy a művész 
a Szentlélek volt, kinek akarata sze
rint való hangokat adtak ez eszközök. 
Egyes egyházi irók pedig, aminő volt 
Mopsvestiai Tódor, különböző foko
zatait vették fel az I.-nak, melyet ká- 
Ilonná alakulta óta az újszövetségre 
is kiterjesztettek. Midőn aztán a 
scholastika a zsinatoknak és pápák
nak (főleg azonban az egyháznak) 
isteni döntő tekintélyt tulajdonított a 
hit dolgaiban, a biblia ihletett voltá
nak háttérbe kellett szorulnia. Ezzel 
szemben a reformátorok iráselvi ál
láspont] ok érdekében a leghatározot
tabb an h an gs u 1 y o zták az I. tan át; b ár p. 
o. Luther egyes bibliai könyvekről sza
badabb nyilatkozatokat is tett alkalmi
lag. Csak a luth. és ref. ortliodoxia, 
mely a kath. egyház s másfelől a soei- 
nianismus és arminianismus elleni 
küzdelemben az inspiratiót közvetlen 
illuminatiónak (1. e.) tüntette föl, he
lyezte aztáii olyan magasra, hogy 
végre az összes tartalom, minden 
egyes szó, még a héber puneta- 
tio is úgy lett felmutatva, mintamit 
a Szentlélek diktált(L. Buxtorf.)Ettől 
fogva aztán a bibliai irók nem voltak 
egyebek, mint a nekik diktáló Szent
lélek „jegyzői. “ Hogy ezt a szigorú 
elméletet, amely a bibliának törté
neti felfogását egyszerűen lehetet
lenné tette, enyhítsék, már régebbi 
theologusok úgy tartották, hogy a 
szent irók szintén emberileg gondol
kodtak s a Szentlélek munkássága 
(assistentia) csupán arra terjedt ki, 
hogy tévedésektől meglegyenek óva.
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Azonban minél inkább utat tört magá
nak a szentirásról való tudományos 
felfogás, annál inkább hanyatlott a 
a nyomatékos exegetikai tények ha
tása alatt az I. fogalma, amennyiben 
ez a bibliának természetfölötti utón 
való előállását mondta ki, mit már a 
mai lipcsei és erlangeni orthodoxia is 
csak szelídítve, mérsékelve fogad el, 
inig a közvetítő irány az egyszerű lel- 
kesí tésfényére vagy tisztán a vallásos 
indulatra szorítja, a Rítschl-félé iskola 
pedig épen éllé vetette azt. Y. ö.Herr- 
mann: Dié Bedeutungderlnspirations- 
lehre fiír die ev. Kirelie. (1882.). T.

lustáilatio (Institutio corpo- 
ralis, Investitura), akatli. egyházban 
a hivatal s a temporalék birtokába 
való beiktatás. Az ev. egyházban ele
inte egybeesett az ordinatióval. 
(L. Investitura).

in s tito r is  Mihály (Mossóczi) 
(I.), ev. lelkész, sziil. Mossóczon. Ta
nult Bánóczon 1054.-ig, azután 
S elmeczb án yáh, m aj d klil í o 1 d r e m e n t, 
hol a kiéli egyetem hallgatója volt. 
Innen hazatérve, előbb szülőföldjén, 
később Zsolnán rector, 1670. pedig 
Teplán lelkész lett. Innen 1673. fog
lyul vitték a szepesi várba. Kiszaba
dulása után Zsaskóra, 1683. Trszte- 
nába ment lelkésznek, de innen hite 
miatt 1686. elűzték. Ezutáni műkö
dési helyei ismeretlenek. Munkái: 1. 
De clericorum e potestateseculari ex- 
emptione. Trencsén, 1655. 2. Pá- 
negyricus in obitum Jóhannis Insti- 
toris. U. o. 1661. 3. Desiderium au- 
reae pacái. (U. o.), 1663. 4. Chilias- 
mus dirutus. Zsolna, 1665. 5. De 
summo morali bono. U. o. 1666. 6. 
Phösphprus clarorum siderum illus- 
tris lyeaei kiloniensis. U. o. 1667. 7. 
Paraenesis ad seetarios de visibilita- 
te et invisibilitate ecelesiae. U. o. 
1668. 8. De justificando domine pec- 
eatore coram tremendo tribunali Dei. 
U. o. 1670.

Institoi*isMihály(Mössóczi)(IL), 
ev. lelkész, szül. 1732. Bisztricskán 
(Turóczm.). Felsőbb iskoláit 1749. 
Pozsonyban kezdte, honnan két évre 
a magyar nyelv kedvéért Debrecen
be ment. Ennek elteltével újból visz- 
szatért Pozsonyba, 1756. pedig Wit- 
tenbergbe indult. Innen hazajőve 
1758. a pozsonyi tót-magyar gyüle
kezet lelkészül választó s mint ilyen 
halt meg 1803. okt. 7. Széleskörű 
írói munkásságot fejtett ki, úgy ma
gyar, mint főleg tót nyelven. Müvei:
1. Levélbeli válasz az ág. hitv. cse-o
beknek és morváknak azon kérdé
sökre : vájjon a kenyér megtörése 
szükséges-e az úrvacsorájánál? (Tó
tul) Prága, 1783.2. Szükséges hely
reigazítása Bogislaw I. „A ref. ér
zelmű cseh testvérek“ ez. téves ira
tának (Tótul) H. n. 1785. 3. Magyar 
imádságos könyv a közkatonák szá
mára. Pozsony, 1 798. — továbbá Fe- 
rencz király neve napján (magyarul 
és tótul), az 1 763. évi földinduláskor, 
Mária Terézia halálakor, a samarjai 
ev. egyház újraéledésekor, egy szent- 
háromság vasárnapja utáni 1 5. vasár
napon és Belgrád megvételekor tar
tott prédikácziói. Tótra fordította 
Ariidnak „Az igaz keresztyénségről 
irt négy könyvét" (1783.), beveze
téssel ellátta a Lipcsében megjelent 
magyar bibliát (1 776.), Rambaclmak 
Nagv István által magyarra fordított 
saz „Ur Jézus Krisztusnak kinszenve- 
désérőlu szóló elmélkedéseit (1 790.), 
a Laucsek Márton tót concordantiáját, 
(1 791.) s kiadta Árudnak Lischoviny 
Sámuel által tótra fordított postilláit 
(1776)., melyekkel a saját prédiká- 
czióiból is közölt kettőt toldalékul. A 
felette Krúdy, Hamaliár s mások ál
tal elmondott halotti dolgozatok szin
tén megjelentek.

Institutio corporalis, 1. Ins- 
tallatio.

■» »

Integritás, 1. Épség.
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Intercálare (Fructus interca- 
lares), az üresedésben levő beneficiu- 
mok jövedelme a megiiresedés nap
jától az újra betöltés napjáig. A 
középkorban a püspökök s később a 
pápák „fructus medii temporis" czi- 
men magok tartottak igényt az inter- 
calarékhoz, mig manapság az időközi 
ellátás költségének levonása után 
fenmaradó összeg rendszerint az 
egyli. pénztáré. Magyarországon a 
megürült püspökségek és apátságok 
i.-ja a vallásalapot illeti, mig a plébá
niáké egészben az administratort, ki 
az egyes egyházi alapok kegyurasága 
alatti plébániáknál azonban felét az 
illető alap pénztárába tartozik befi
zetni.

Intercessio Christi, 1. Köz
benjárás.

Interconfessionalis, a vallá
sok egymáshoz való viszonyára vonat
kozó, azt szabályozó: p. o. törvény.

Interdictum (t. i. officiorum 
divinorum, vagyis az istentiszteleti 
functiök tilalma), egyh. büntetés a 1 1. 
század óta s vonatkozhatik 1.) helyre 
(i. locale), 2.) személyre (i. personale), 
amelyek mindketten lehetnek vagy 
részleges (particulare), vagy általá
nos (generale) jellegűek. A részleges 
helyi i. egyetlen templomra, vagy 
épen csak egy oltárra vonatkozik, az 
általános pedig valamely helységre, 
kerületre, egyh. tartományra vagy 
egy egész országra terjed ki s ere
detileg az volt a következménye, 
hogy valamennyi szentségnek a ki
szolgáltatása s az istentisztelet és 
temetési szertartás is szünetelt. Ké
sőbb azonban némi engedmények 
léptek életbe. A részleges személyi 
i. valamely meghatározott egyénre, 
avagy valamely testület tagjaira, p. 
o. egy község lelkészi karára, vagy 
lakosságára vonatkozik, mig az álta
lános egy egész országnak összes 
lakóira. Ez eltiltja az illetőket az is

tentiszteleteken váló jelenléteitől, a 
szentségekben való részesüléstől s 
megtagadja tőlök az egyh. temetést. 
Az egyházjog ismeri még a helyi és 
személyii.-nak vegyes alakját(i. mix- 
tum vagy deambulatorium) is, mely 
abban áll, hogy i. mondatik ki min
den olyan helyre, ahol valamely i. 
alá vetett egyén megfordul. V. ö. 
Köbér: Das Interdíkt(Archíví*11 rkat- 
holisches KirchenrechtXXI. és XXII. 
k. 1869.).

Interim (lat. =  ideiglenesen) 
néven ismeretesek azok a formulák, 
amelyek V. Károly kívánságára köz
vetítést voltak hivatva létrehozni a 
katholikusok és protestánsok közt, 
addig is, mig egy egyetemes zsinat 
végérvényesen dönt a vallásügyek
ben. Ezek a következők voltak: 1.) 
A reg en sb u rg i i., az u. n. reg'éns- 
burgi könyvből keletkezett, mely a 
Regensburgban 1541. colloquiumra 
összeült prot. és katli. theologusok 
közt a tárgyalások alapja gyanánt 
osztatott ki. V. Károly ama kíván
sága, hogy azok a tételek, melyek 
iránt megállapodás jött létre, általá
nosan érvénybe lépjenek, hajótörést 
szenvedett a kath. fejedelmek ellen
állásán, s igy csak a protestánsokat 
kötelezte ez i. az illető pontok meg
tartására. -  - 2.) Az ágostai i., azN 
154i81-iki országgyűlés alkalmával a 
császár által összehívott bizottság ké
szítette, melynek tagjai közé egyfe
lől Fflug Gyula, Holding Mihály, to
vábbá Mai venda és De Soto Domokos, 
a császár e két theologusa, másfelől 
a prot. Agricola s eleinte Bucer tar
tozott. Munkálatuk alapját a Pfhig- 
szérzetté „Formula sacrorum einen- 
daiidórum* képezte. Semmi részében 
nem felelt meg a határozott ev. ál
láspontnak s a kelyhet és a papok 
házasságát illetőleg kath. részről tett
engedmények csekély jelentőségűek. 
Nem is kötelezte megtartására, csu-



pán a protestánsakat az országgyű
lés, akiknek részéről azonban általá
nos ellenállásra talált. — 3v) A 1 i p- 
esei i., a szász tlieolognsoknak a 
meisseni és naiunbnrgi püspökökkel 
Melanchthon vezetése alatt Pegau- 
ban (1548. aug.), e tlieolognsoknak 
a szászországi rendekkel Torgauban 
(okt.) s végül amazoknak újra egy
más közt Cellében (nov.) tartott ta
nácskozásából indult ki. A rendek 
Lipcsében 1548. decz. fogadták el 
az igy megalkotott formulát, mely a 
hét szentséget épenugy elfogadta, 
mintáz ágostai i., s a katli. szertartá
sokról, mint adiaphorákról beszélt. A 
passaui egyezség 155*2. mindegyik
nek megszüntette az érvényét. V. ö. 
Bieck : Dasdreifaclielnterim(l 721.); 
Hering: Gescli. dér kirchliclién Uni- 
onsversucke (I. k. 1830.); Pastor : 
Die kirchliclién Keunionsbestrebun- 
gen wahrend dér Regierung Karls
V. (1879.).

Intei puntius, 1. Legátus.
Interstitia, 1. Papszentelés,
Intln*oiíisatio,l.Pápaválasztás.
Ilítroducíio (lat.), beiktatás a 

prot. lelkészi tisztbe. A reformáczió- 
korabéii egyli. rendszerint abban az 
esetben, ha valamely lelkész első 
ízben lépett hivatalba, az i. a felava
tással volt egybe kötve, de később 
ez is önálló actussá fejlődött. Az i.-t 
az esperes, esetleg kivételesen a püs
pök végzi.

IntroifllS, 1. Ivyrie és Mise.
lnvestitura (Installatio, Insti- 

tutio corporalis)—beöltöztetés,vagy
is a kánonjog szerint valamely 
papi egyénnek egyli. hivatalba való 
olyan beiktatása, mely külső jelvény 
áladásával történik. Az i. szó a l l .  
századtól fogva van hasznáhitban,c? i '
és pedig kiváltképen püspökség, il
letőleg apátság adományozására. Az 
i. ténye abban állott, hogy a király 
megbízottja a közönség előtt pász

torbotot s gyűrűt adott át a kineve
zettnek, aki aztán liüségi esküt tett. 
Az i. kérdése fölött kifejlett küzde
lemben az uralkodók egyfelől a frank 
birodalomban szokásos eljárásra hi
vatkoztak, mely szerint mindig az 
állam világi feje nevezte ki a püs
pököket, másfelől, és pedig még több 
joggal arra a körülményre, hogy a 
püspökségeknek és apátságoknak, 
minthogy az állam jóvoltából nagy 
vagyont és kiterjedtjogokatélveznek, 
világi jellegek van. A pápák vi
szontcsatlakoztak ahhoz a Clugnyből 
eredő felfogáshoz, hogy az egyli.mél
tóságoknak világiak által történő ado
mányozása simonia-jellegü, ameny- 
nyiben a javadalomba jutó egyén 
részéről mindig bizonyos összeg lefi
zetésével jár együtt, sazt követelték, 
hogy az investiturát ne világi feje
delmek végezzék. Már az 1059. 
évi 1 aterani zsinat kimondta, hogy 
egyetlen papnak se szabad egyházat 
világitól fogadni el, sem pénzért, sem 
ingyen. E határozatot jogosan tulaj
donították Hildebrand befolyásának, 
aki mint VII. Gergely kitöréshez jut
tatta az i.-harczot, midőn 1075. el
rendelő,hogysenki ne merjen püspök
séget vagy apátságot világi kezéből 
elfogadni, s viszont világi uralkodó 
se investiáljon püspököket s egyéb 
lelkészi hivatalnokokat. IV. Hen
rik ezzel mitse törődött s investitura- 
jogát tovább is fentartá, amivel egyre 
szigorúbb intézkedéseket provokált 
a pápa részéről, ki aztán mind átok
kal fenyegette azokat, akik, akár vi
lágiak, akár papok, nem engedel
meskednek rendeletének. VII. Ger
gely intézkedéseit ettől fogva igen 
sok zsinat újra meg újra megerősítő, 
mig II. Paschalis pápa V. Henrikkel 
1111. a sutrii concordatumban ren
dezni iparívod ott az i. kérdését és pe
dig olyképen, hogy a király az inves- 
tituráról, viszont a pápa a piispö-
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köknek a birodalom által adott javai
ról és jogairól mondott le. De midőn 
ez egyezség végrehajtásának a né
met püspökök ellene szegültek, V. 
Henrikapápát: arra kényszerítő, hogy 
feltétlenül elismerje az ő jogát az i.- 
hoz. Ám az 1112. évi laterani zsi
naton az egyház újból megkezdte a 
harczot, melynek folyamán II. Pa- 
schalis 111b. Visszavevő azY. Hen
riknek megadott privilégiumot. A bé
két végre az 1122. évi wormsi con- 
cordatum hozta meg, melyben Y. Hen
rik a gyűrűvel és pásztorbottal való 
i. jogáról lemondott s a kánonszerü 
választásba beleegyezett, II. Calixtus 
pápa viszont megengedte, hogy a 
kormánypálczával való császári i.még 
a consecratio előtt megtörténjék s a 
választások felülvizsgálása a császár 
joga legyen. V. ö. Danielik János : 
Jelenetek az egyházi beiktatás joga és 
módjafelett vívott, harczokbólf 187 1.); 
Witte: Forschungen zűr Gesch. 
des Wormser Konkordates (1877.); 
IbcicJi : Dér Kampf zwischen Papst- 
tum und KÖnigtum von Gregor VII. 
bis Kalixt II. (1884.); Mika Sándor: 
Az i. kérdése (1884.); IÜedek C. L .: 
A magyarországi főpapnevezések tör
ténelmének vázlata (1885.).

]nvocavit(lat.), az első bőjtva- 
sárnap neve, a 1)1. zsoltár 15. ver
sének eme szavairól: „I. me et ego 
exaudiam eum,“ melyekkel ezen a 
napon a katli. istentisztelet kezdő
dik (L. Quadragesima). T.

Ipoly i (Stummer) Arnold, róni. 
kath. püspök, szül. 1823. okt. 18. 
Ipolykesziben. 1836. papi pályára 
lépve, a theologia végzése után több 
helyén különféle állásokban műkö
dött, mig 1849. zohori, majd török
szentmiklósi plébános, 1863. egri ka
nonok, 1872.beszterczebányai,l 886. 
nagyváradi püspök lett. Mii. 1886. 
decz. 2. Nagyváradon. A m. tud. aka
démiának r. tagja s osztály-elnöke, a

történelmi társulatnak s az országos 
közoktatási tanácsnak elnöke, a Szent 
István- és Szent László-társulatoknak 
alelnökestb. volt.Roppant terjedelmű 
irói munkásságot fejtett ki, kivált tör
ténelmi téren JVIű vei közültheol.szem
pontból legérdekesebb a „'Magyar 
mythologia“ (1854.) és „Yeresmarti 
Mihály életefc (1875.). Y. ö. DeákFnv- 
ktiéjFralfnói Vilmos és főleg Pór Antal 
(1886.) róla szóló müveiket.

Irányadó, l.Filó Lajos és Pátens.
írás, a bibliának nem egyszer 

használt elnevezése.
Irásin agyar ázat, 1. Exegesis.
írástudók (héb. szófrim, gör. 

grammateis),a számkivetés utáni zsi
dóság legtekintélyesbjei, akik Esdrás 
óta, ki még maga pap volt, de egysze
rűen Írástudónak is neveztetik, las
sanként a papok mellé sorakoztak s 
őket nemsokára túl is szárnyalták, 
így be kellett annak is következnie, 
hogy az „Írás* vagyis a törvény a 
nép tudatában a legfőbb fogalommá 
lett s a nép minden életnyilvánulása 
oda irányúit, hogy az feltétlen ér
vényre jusson. Mert a törvényt nem
csak a papok, hanem az összes izra
eliták egyformán akarták ismerni és 
követni, mint amely mindenkinek, aki 
megtartotta, örök életet Ígért. Ezért 
az írástudók, azaz a törvény hivatás
szerű ismerői, akik mindenütt voltak, 
ahol imaházak és zsinagógák állot
tak s az egész népből ujoneZöztattak, 
nemsokára felülmúlták a jeruzsálemi 
templomban központosúlt papságot. 
Szakadatlan munkálkodtak a törvény 
1 eirásán, fordításán és magyarázatán,

i  )

de különösen kicsiszolásán és terjesz
tésén s végre a jogszolgáltatásban 
való gyakorlati alkalmazásán is. A 
serénykedés e fajtája, melylyel a 
zsidó nép gondolkozó részének a ró
mai uralom idejében minden más 
működést kiegészíteni kötelességé
ben állott, annál kecsegtetőbb volt,
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mivel a régi törvénynek párja nem 
nem akadt, sőt arra voltak utalva, 
hogy az u. n. szájhagyományi (1. e.) 
törvényt, kivált a luilaehát (1. e.) csak 
úgy tüntessék fel, mint az írottnak 
a haladó életviszonyok, változó nem
zedékek szükségei szerinti fejlődését, 
szükséges önmagyarázatát, amely 
foglalkozásnál a kegyességet a casu- 
istikus, szőrszálhasogató éles elmé
nek kel le támogatnia. Az Írástudók 
vagy rabbik igyekeztek megái lapí
tani, hogy minden egyes esetben, lett 
légyen az a tapasztalatban valóban 
adva vagy csak szellemesen kigon
dolva, mit kell megengedni vagy til
tani. Ezen források eredményeit az 
iskolák tovább fejtették, mig végre a 
Talmudban irásilag végkép megálla
pították. Rácz

Iratosi T. dános, ref. lelkész, 
szül. 1576. táján. 1 607. már lelkész 
volt valahol. 1620. körűi Sátoralja
újhelyen kapott hasonló állást, de 
már 1622. okt. Szentesen (Zemp
lénin.), 1624. őszén pedig Toronyén 
működött. Azután ujraUjhelybe ment, 
honnan 1629. Toronyára tért vissza. 
164b.résztvettaszatmárnémetii nem
zeti zsinaton,de mint már ismét újhelyi 
lelkész. Ebben a hivatalában halt 
meg, 1648. vége felé. Müvei: 1. Pré- 
dikáczió Bedegi Nyári Ferencz teme
tésén. Bártfa, 1624. 2. Patika-szer- 
számos bolt(Perkinsus V. utánford.). 
Lőcse, 1637. (II. kiad, u. o. 1644.)
3. Az emberi élet boldogul való igaz
gatásáról (Perkinsus V. után ford.). 
U. o. 1637. (II. kiad. u. o. 1641.). 
Ez utóbbinak előszavában érdekes 
adatok vannak a magyarországi refor- 
máczió történetéből.

ír  egyházi bili, 1. Anglikán 
egyház.

Irenaeus (gör. =  „békesé-
ges“), kiváló egyli. atya és szent, 
kisázsiai születésű, Smyrnában Poly- 
karpus tanítványa volt, akit Rómába

is követett.Lyoni presbyterré lévén az 
odavaló coiifessorok a montanismus 
ügyében Rómába küldték Eleuthe- 
rus püspökhöz. Visszatérve Lyonba, 
177. e városnak püspöke lett. A hus- 
vét-vita folyamán a gall püspökök 
nevében levél utján iparkodott I. 
Győzőt kedvezőbben hangolni a kis- 
ázsiaiak iránt, kiket az egyházból 
amaz kirekesztett volt. I. halálának 
éve bizonytalan; hogy martyr lett, 
először Jeromos említi. Emléknapja 
jun. 28. A gnostikus elméletekkel 
szemben a gyakorlati kér. iránynak 
volt fő képviselője, bár amazok ha
tása alól ő se vonhatta ki magát 
egészen. A régibb dogmatörténetre 
nézvemegbeesiilhetlen értékű agnos- 
tikusok ellen irt s öt könyvből álló 
müve, mely teljesen csak latin for
dításában maradt fenn,mig az eredeti 
görög szöveg töredékeit különösen 
Epiphanius őrizte meg. Legjobban 
Stieren (2 k. 1853.) és Harvey (2 k.
1857.) adta ki; németül Hayd adta 
ki a „Bibliothek dér Kirchenváter“- 
ben (2 k. 1872.—3.). V. ö. Ziegler:
I., dér Bischof von Lyon (1871.); 
Gouilloud: St. Irénée et són temps 
(1876.): Werner: Dér Paulinismus 
des Irenaeus (Texten und Untersu- 
chungen zűr Gescli. dér altchristli- 
chenLiteratur Vl.k. 188{).);Kunze:Die 
Gotteslehre des I. (1891.); Klehba: 
Die Anthropologie des h. I. (1895.).

Iren ik a  (gör.) == béketan; i r e- 
nikus művek, vallási egyesülést 
czélzó művek.

Irgalmas nénék (Soeurs vagy 
fiiles de la charité vagy de la mise- 
ricorde, ruhájok színéről népiesen 
„szürke nénék“), rendjük alapítója 
Páli Vincze volt, kit egy istenfélő öz
vegy, Legras asszony támogatott. 
Egy korábban alakult nőegyletet, 
mely a szegények segélyezését tűzte 
ki czéljául, 1625. betegek ápolására 
szervezett újjá. Ezt a párisi érsek
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1633. ónálló társulattá emelte. A 
Yincze-szerzette szabályokat,, 1 r>08. 
erősíté mát IX. Kelemeji. Ezek sze-c?
rint a rendtagok fogadalma nem egész 
életre szól, hanem évenként megújí
tandó. A frauczia forradalom alatt 
feloszlatott rendet I. Napóleon 1807. 
uj életre liivá. Magyarországra 1846. 
jöttek először, és pedig Szatmárra, 
ahonnan azóta nagyon sokfelé elter
jedtek.

Irgalmasrendiek vagy irgal
mas barátok (Fréres de la charité, 
Fate den fratelli), egy betegápoló s 
bukott nőket javító világi egyletből 
alakultak át szerzetté. Amazt a 
portugall Ciudad vagy közönsége
sen Istenes János (Juan di Dió) hozta 
létre, aki szül. 1:495., mh. 1550., s 
1630. boldoggá, 1690. szentté avat
tatott. Egyesülete 1572. lett renddé 
s Ágoston szabályzatát fogadta el. 
Czéljok a betegeknek valláskülönb
ség nélkül való ápolása, s kolostoraik 
jól berendezett kórházak; az egyházi 
rendet csak kevesen veszik fel közü
lök. A szenvedő emberiség érdekében 
kifejtett munkásságuk annyira nép
szerűvé tette őket, hogy Spanyolor
szágon kivűl soha semmiféle szerze
tes-üldözés nem háborgatta őket. 
Magyarországra 1696. Szelepcsényi 
György prímás telepített közülök né
hányat, Pozsonyban kórházat ren
dezvén be számukra. Ma már 14 
kórházok van. V. ö. PataJqj Sándor: 
Istenes sz. János élete (1868.).

Ii*regularitas,l. Papszentelés.
Irv ingE de, szül. 1 792. aug. 4. 

Annanban (Skóczia). Az edinburgi 
egyetemen mathematikát tanult s en-

y

nek a tanára lett, előbb Haddington- 
ban, később Kirkcaldyban. Eközben 
atheologia tanulmányozásába bocsát
kozott bele s 1815. engedélyt kapván 

. a prédikálásra, Chalmers segédje lett'' 
Glasgowbán, mig 1822. a londoni ca- 
ledon templom lelkészéül hívták meg.

Itt csakhamar oly óriási hal Igalóságra 
tett szert, ho&y két év múlva nagyobbtv c?*/
templomot kellett számára építeni. 
Abban a hitben, hogy az ő hallgatói 
közt újra éledtek az apostoli korszak 
viszonyai és csodálatos adományai, 
1831. templomában életbe léptette a 
glossoJaliát. Nemsokára ellentétbe 
jutott a skót egyház tanával, midőn 
azt állttá, hogy Krisztus magára vette 
a bűnös emberi természetet, noha 
tényleg soha nem követett el bűnt. 
Ezért aztán egyháza 1833. kizárta s 
ő mint híveinek püspöke 1834. decz. 
7. Glasgowban halt meg. Cardale 
„apostol“ (mh. 1877.) tüstént a fő
egyházi elemeknek szerezte meg a 
túlsúlyt az uj egyházban, mely, hogy 
az Eph. IV. 1 1.-ben említett négy hi
vatalt újból életbe léptesse, prófétai, 
apostoli, evangélistái és pásztori hi
vatalokat szervezett. Az evangélisták 
missionariusi működéssel foglalkoz
nak; a pásztorok a Jel. II. 1., 8., 12., 
18. alapján „ angyalok “mák is el
neveztettek s ők állanak az egyes 
gyülekezetek élén. Harmadfél évet 
fordított rá a 12 „ apostol “, hogy 
irásszerüen megalkossa a „Katho- 
likus-apostoli egyház “ egész szerve
zetét, amiként t. i. az irvingianus 
gyülekezetek magokat elnevezték. 
Miután az egész kér. világot 12 
törzsre, vagyis missziói vidékre ősz- 
tótfák, 1838. az összes apostolok 
megindultak a számukra kijelölt vi
dékekre. Ám jelentősebb eredményt 
csupán Németországban és Svájcz- 
ban értek el. Az irvingianusok alap- 
elve, hogy Krisztus az emberi nem 
romlottsága miatt halogatta vissza- 
jövetelét 18 századnál tovább. Ele
inte azt hitték, hogy az ők 12 apos
toluk életében fogeljőni,de 1 885. óta, 
miután apostolaikból akkorra csak 
egy maradt, egy részök feladta e re
ményt. Csakhogy igy nézetkülönbség 
s ennek következtében néhol szaka-
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dás állott, be köztük. Cultusbaii és 
tanban nagy lépest tettek a kathóli- 
eisnms felé; bizonyságaennek a papi 
öltöny, a szentelt viz és tömjén hasz
nálatába betegeknek olajjal való meg- 
kenése, a templomi szerek és ruhák 
fölszentelésé, a Mária-cultus és kü
lönösen az úrvacsorájának a pap ré
széről áldozásként való felfogása.
1847.-től divatba jött a „megerő
sítés “ is, mely az apostolok kézráté- 
tele s az olajjal való megken,és ál
tal történik. Az apostolok által 18-12. 
készített s később is bővített litur
gia némelyeket a római misekánon
ból, némelyeket viszont a Common 
Pra.yer Bookból vett át. V. ö. OH- 
phant: The life of I. (III. kiad. 1805.); 
Jacobi: Die Lehre dér Irvingiten. 
(II. kiad. 1868.); Kókler: Hét Irvin- 
gisme (1876.); Miller : The history 
and doctrine of Irvingisme (2 k.
18~8.);Nissen: Irvingianer oderevan- 
gelischer Christ? (1800.).

Isagogika, 1.Bibliai bevezetés.
Isni vagy Jesse (héb.), Dávid 

atyja. Innen úgy ő, mint utódja Jé
zus, a Messiás „Jesse gyökere/ „J. 
sarja“ nevet visel. Ráez

Isidomis Mercator, 1. Ál-izi-
dori gyűjtemény.

Iskolai dráma, 1. Vallásos 
színjáték.

Iskola-nénék, ama női szer
zetek tagjai, melyék tanitással fog
lalkoznak. Általában véve a szegé
nyebb sorsú gyermekeket ingyen 
szokták oktatni.

Isten, vagy elvontan kifejezve 
istenség alatt a vallásos hit tulajdon
képen i tárgyát szokás érteni, ameny- 
nyiben az az ellentét, amelyben az 
ember, mint természeti lény önma
gával, mint erkölcsi lénynyel áll, 
csak egy magasabb, a természetet, 
mint a személyiség szolgálatában álló 
eszközt uraló hatalom föltevésével 
látszik megszüntethetőnek (1. Hit).

Rendszerint tehát minden posítív 
vallással az isten-fogalom is össze 
van kötve. Mert az isten fogalma 
minden körülmény között amaz
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ellentét megszüntetése szükségének 
érzetét jelenti, mit a vallásos ember 
elkerülheti énül érez magában. És 
csak is annyiban vonható kétségbe 
manapság az ó-kor azon állítása, hogy 
minden embernek vagy minden nép
nek van képzete az istenségről,ameny- 
nyiben a természeti vallás legdur
vább, talán már eldurvult alakjai
ban az istenről való képzet csak 
mintegy a születés felé közelgés álla
potában van, vagy lappang. Nagyobb 
joggal lehet az ezen állításból az isten 
létére következtető bizonyítéktól (e 
consensu gentium) megtagadni a bi
zonyító érőt. Mert azon többé vagy 
kevésbbé kifejlődött képzet-világ, 
melyet a vallások mythologiai isten- 
tanukban felmutatnak, a tudományos 
analysis . előtt azonnal mint egy
részt a naiv okkutatás, másrészt a 
természeti jelenségek hatalmas be
folyása alatt buján működő képzelő 
tehetség terméke jelen meg. Azon
ban ép oly mértékben, amily mér
tékben az emberi gondolkozás a dol
gok összefüggő rendjétfelismeri, szo
rulnak vissza ezen istenek, akik 
csak az ismeret hézagait egészítik 
ki és Epikurus szerint a világ közei
ben laknak, s a nekik szentelt isten- 
tisztelet sírja fölött is csak ott foly
tathatják ideális életüket, ahol a 
képzelő tehetség, mely őket létre
hozta, aesthetikailag s értelmileg fe
gyelmezett volt, mint a szépérzékü 
görög népnél. De épen itt töreke
dett a gondolkozó szellem már igen 
korán a néphit számos istenalakján 
keresztül a monotheismushoz, amint 
hogy a költészet olympusa is hova
tovább mindig jobban egy egységes 
főre, az emberek és istenek atyjára 
vezetett.



Más oldalról még kikerülhetet- 
lenebbiüs akijelentésszerii bizonyos
ság fölényével jelentkezik az egy
séges isteneszme ott, ahol az isten
hitnek már említett vallásos motívu
mai tisztábban és erőteljesebben mű
ködnek, s nem annyira a kíváncsi
ság és physikai önfentartás, hanem 
az erkölcsi személyiség érdekei ke
resnek benne kielégítést. Így a tör
ténet is kétféle utat mutat, amelyen 
egy egységesnek gondolt s a sokalakú 
világhoz állandó viszonyban álló, a 
személyes élet czéljait a természet
tel szemben fentartó isten fogalmát 
elérte az emberiség. Az árja népek 
ezen, a sémi népek amazon az utón 
haladtak. Az az indogermán eszme, 
hogy a sokság és az egység az isten
fogalomban legyen összekötve, jel
lemző kifejezését az ind brahmanis- 
musban nyerte, melyben az imma- 
nentia gondolata az uralkodó, s az 
emberi kedély óhaja egy, a világban 
jelenlevő isten után kielégítést keres. 
Ez azonban csak az istenfogalom tel
jességének rovására történhetett, 
amiért is a népisteneket megint csak 
mint a Bralima kiszínezett megjele
nési formáit hívják segítségül, mig 
a buddhismusban az a személytelen 
Egy és Minden, ami Brahma volt, a 
Semmivé lett, amivel egy eredetileg 
atheistikus, később azonban alapító
jának istenítéséhez forduló vallás
alak sajátságos látványát nyújtotta. 
Ha Indiában a mythologiának eredeti 
polytheismusát a brahmán metaphy- 
sikának pantbeistikus monismusa le
küzdötte : az istenített természeti 
erők képezték a sémi vallásoknál is 
az eredeti háttért. De legalább azsidó 
vallásban sikerült a keleti és északi 
sémi vallásokban felmerülő mono- 
theistikus hajlamnak érvényesülni s a 
polytheismust legyőzte a Mózes óta 
mindinkább erősödő s a prófétáktól 
erkölcsi tartalommal ellátott trans-

cendens theismus. így látjuk a héber 
monotheismust kifejlődni,melyet azu
tán az iszlám részint megfosztott er
kölcsi tartalmától, részint még elvon- 
tabban fogott fel, s még jobban kiéle
sített, mig az őskeresztyénség nehány 
nyilvánításában a sémi transcenden- 
tiának némi javítása látható (Csel. 
XVII. 28; Eph. IV. 6; Rom. XI. 36; 
I. Kor. XV. 28.).

A kér. istenfogalom fejlődésé
nek további folyamatát befolyásolta 
a végtelen, korlátlan, teljesen egy
szerű, de meghatározhatlan létnek 
kategóriája, melyet az egyházi atyák 
a későbbi platonikusoktól kölcsönöz
tek. Ez a lét, mint „absolut“, isten 
személyes voltának képzetét kizárja 
s a pantbeistikus világnézet általános 
hátterét képezi. Mig ezen istenfoga
lomnak megvolt az az előnye, hogy 
az érzéki elemektől s az anthropo- 
morphismus és anthropopathismus 
salakjától megtisztítva, a római csá
szári kor bölcsészeti képzettsége előtt 
is érthető volt, positive nem sokat 
nyújtott, mert tulajdonképen való tar
talma következetesen keresztűlvive 
a világnak a megtagadására vezetett. 
Tényleg kér. részről nem ritkán von
tak a bölcsészi istenfogalomból oly 
következtetéseket, melyek teremtő 
és teremtmény között'minden arányt 
s minden erkölcsi szempont alatt gon
dolt viszonyt kizártak. Más oldalról 
már az ősi kath. egyház vallási tuda
tába benyúlt a száműzetés utáni zsi
dóság felfogása, mely az elvont világ
felettiség iránt később felvett hajla
mokhoz istennek, mint óriási emberi 
lénynek népszerű képzetét csatolta, 
amely szerint isten kívülről és felülről 
mozgatja a világot s egészen részle
ges, az erkölcsi czéltól eltérő czélza-
tai vannak. Ha már magában is nehéz 
volt e két mereven egymással szem
ben álló elemet egymással összhang
zásba hozni, újabb nehézségül csat-



lakoztak hozzá az egyházi háromság- 
tan concret határozmányai, melyek 
sem a hebvaismus szigorú monotheis- 
musához, sem az absolutnak platói 
schemájához nem illettek, de amely
be mégis bele lettek rajzolva. A kü
lönböző kísérletek, melyeket azon 
czélból tettek, hogy e nehézségeket 
elhárítsák, képezik a kér. istenfoga
lom történetét.

E történet legismertebb fejezetét 
képezik a második század óta felme
rülő bizonyítékok az isten léteiének 
bebizonyítására, melyeknek legalább 
is az az értékük megvan, hogy gon
dolkodva rajzolják le azt az utat, 
amelyen az isten-eszme világosabb 
határozottsághoz jutott. E bizonyíté
kok között a kosmologiai és a teleo
lógiai (physiko-theologiai) örven
dett mindenkor a legnagyobb népsze
rűségnek. Készen állott tehát elsőben 
is egy formula, mely a világtól való 
teljes elvonultságot fejezte ki, melyet 
épen ezért a végtelen tagadólagos 
praedicatumával kellett megjelölni, s 
melynek szükségességét azzal igye
keztek bebizonyítani, hogy a véges
nek léte máskép nem érthető meg. 
Ezért a végetlen fogalmának alátol
ták az okság fogalmát, amennyiben 
a mozgásról a mozgatóra (Aristoteles 
és a scholastika), a világ dolgaiból 
és történeteiből egy végső indítóra 
következtettek (kosmologiai bizonyí
ték). Miután azonban nem lehet tudni, 
hogy ez az első ok nem péld. az ál
modó világlélek-e, s miután igy sem
miképen sem jutottak a pantheismus 
álláspontján túl és pediglegkevésbbé 
épen akkor, midőn az állítólagos eset
legesség helyére a világ folyása egye
temes szükségességét téve, a moz
gatót gépileg működő erő mintájára 
fogták fel, épen ezért az okság fogal
mának alájacsusztatták a czélosság 
fogalmát, amennyiben a rendezés
nek, szándéknak és czélnak e világ

ban látható nyomaiból egy bölcs vi- 
lágteremtőre következtettek (teleo
lógiai bizonyíték). E mellett azonban 
huzamosabb időre nem maradhatott 
titok, hogy tapasztalatunk egyik ol
dalával, amely ily következtetésre 
késztet bennünket, szemben áll egy 
másik, mely hangosan tiltakozik az 
ellen, hogy czélokat lehessen látni a 
természetben, úgy hogy legutóbb 
Herbart iskolája csak ezen, állítólag 
egyedül elfogadható bizonyítékra ala
pítandó nagy valószínűségről beszél. 
A görög bölcsészetből átvett eme bi-c? o f
zonyítékok mellettAgoston 400.körül 
egy újabb bizonyítékot készített elő, 
melyet azután 1100. körül Canter- 
buryi Anzelm dolgozott ki. Ezen u. n. 
ontológiai bizonyíték a legtökélete
sebb lény fogalmáról következtet an
nak léteiére, mert ha ez a léteit nél
külözné, igy egy még tökéletesebb 
volna gondolható. Azonban abból, 
hogy a legfelsőbbnek a fogalma, ha 
ezt valaki megalkotja, kétségkívül 
létezik, egyáltalán nem következik, 
hogy ez a képzet az illető gondolatá
ban való létezésen kiviil is reális s 
igy e bizonyíték modern átalakításai, 
amennyiben nem viszik bele egy meg
határozott iskola föltevéseit pl. a gon
dolkodás és a lét egységéről, nem 
haladnak tovább azemberilélekmély 
és általános szükségérzetének con- 
statálásánál, melynek correlativ tár
gya épen az isten. Erre jő ki az a 
figyelemre méltó észlelet is, hogy 
az a gondolat, mely minden egyes 
tárgy kivételnélküli végességéről 
tudomással bir, épen ezzel tényleg a 
végesség korlátain felülemelkedett, 
mert a végesség mindent átölelő fo
galmát nem köszönheti a tapaszta
latnak, melyből csak az abstrahál- 
ható, aminek ugyanazon tapasztalat 
körén belül megvan a maga ellen
téte ; a logikai kényszer, mely a vég
telen gondolatára vezet, mintegy a
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végtelenből magából kiinduló nyo
másra vezet vissza. Azonban — mi
ként fölvetik ez ellen — a véges 
szellem esetleg a korlátok folytató
lagos megszüntetésével is fölemel- 
kedhetik a végtelen gondolatához és 
végre is kérdéses, hogy mily joggal 
állítják párhuzamba ezt az ötletet az 
ismeretlen isten fölfedezésével.

Mindezen bizonyítékok hiányait 
végérvényesen kimutatta Kant, mi
dőn helyökre, jóllehet nem tudomá
nyos érvénynyel, az erkölcsi bizo
nyítékot tette, mely az isten megis
merését az érdektelen természet
megismerés és a logikai észgyakor
latok köréből kivonta, s az erkölcsi 
akarat tény éré alapította, azt mond
ván, hogy az isten a biztosíték kitű
zött czéljaink elérhetésére nézve. 
Azonban, amint ez csak a kegyes 
öntudatnak reflexiója saját létfelté
teleiről, úgy a tapasztalati tényekkel 
szemben föltétlenül a hit dolga ma
rad, hogy a jónak azért, mert a leg
főbb jog mellette áll, egyúttal a leg
főbb hatalmat is tulajdonítsa a világ
ban és a világ felett. A történet el
lenben nem ismer minden időben ön
magával azonos, örök, hanem csupán 
változó, s az emberi társadalom s 
műveltség fejlődésével nyert erkölcsi 
törvényt. A múlt századnak azon fel- 
világosultsága, mely az erkölcsi fo
galmak származását részben az utóbbi 
módon igyekezett kimagyarázni, 
megfosztotta a kér. istenfogalmat 
úgy a scholastikai felfogás három
sági határozottságától, mint zsidó 
anthropomorphismusátóls „a legfőbb 
lényu (Étre supréme) színtelen esz
méjére redukálta, mely eszme a ma
ga képtelenségét arra, hogy a vallá
sos érzést kielégítse, a franczia for
radalmi időszak cultusával eléggé 
bebizonyította. Elméletileg ezt az 
üres istenfogalmat még túlhajtotta 
egy Spinozától eredő, de különösen

Schelling, Fichte, Schleiermacher ál
tal képviselt pantheistikus áramlat. 
Különösen azt kifogásolták a ratio- 
nalistikus istenfogalomban, hogy ez 
az istent,mint világfeletti egyes lényt, 
a többi egyes lények összegéhez ad
ja; őt a véges lények kölcsönhatásá
ban munkás közreműködő taggá teszi, 
amivel szemben azután a speculativ 
bölcsészet ismét az absolutfogalmára 
támaszkodott és ezt majd úgy fogta 
fel, mint intuitio utján feltalálható 
indifferéntiát (Schelling), majd mint 
a föltétien függés érzetének okát 
(Schleiermacher), majd mint a világ
ban magát reálizáló absolut észt (He
gel),máj dmint a világalkotás tiszta te
vékenységét, „ actus purus “-t (Bieder- 
mann), majd mint „ tudattalant* (Hart- 
mann),de mindig mint személytelent, 
amilyen Fichte erkölcsi világrendje 
is volt, eltérőleg Kant istenfogalmá
tól. Fichte szerint az öntudat az Én 
és Nem-én ellentétéből származik, 
tehát csak oly lényeknél fordul elő, 
melyek ez ellentét körén belül álla
nak,ép úgy,mint Spinoza azért tagad
ta istennél az akaratot, mert az aka
rat vágyra, a vágy pedig hiányra 
mutat. Ézen ellenvetésekkel szem
ben egy Weissére, az ifj. Fichtére, 
Ulricira és Schwarz Károlyra tá
maszkodó bölcsészi és tlieol. irány 
igyekezett összeegyeztetni a szemé
lyiség fogalmát az immanentia fogal
mával s istent, mint ős Ént (Pfleide- 
rer) próbálta gondolni. Csak a lévő 
személyiséghez tapad korlátoltság, 
melynek másra van szüksége, hogy 
magát megtalálhassa; a személyiség 
tiszta lénye ellenben tudatos, önma
gáért való lét, amely szabadon lép ki 
önmagából (Lotze). Hasonló irányt 
követ a legújabb theologia több ki
váló munkása, akik azon bölcsészi 
föltevéseket, melyek alatt az egyházi 
istentan a 2. századtól kezdve kifej
lődött, egészen félretenni, s mindent,



ami substantiára emlékeztet, a foga
lomból kiküszöbölni s az isten-foga
lomnak mint a metaphysikai világ- 
ismeret alkotó részének tárgyalását 
mellőzni javasolják; istennek nincs 
önmagában léte, isten csak annyiban 
vap, amennyiben működik, amint 
hogy csupán működéséből, kijelenté
séből ismerhető meg (Ritschl). „Oly 
Istenünk van, aki él és működik, s 
épen ezért csak úgy látható, ha élet
adó erejét tapasztaljuk, azok azon
ban, akik őt mint nyugvó képet akar
ják tekinteni, nem találhatják meg.w 
(Herrmann).

Ez a refonn-kisérlet nem pusz
tán az isten tulajdonságairól szóló 
tanra (attributa divina) vonatkozik, 
mely tulajdonságok vagy az emberi 
szellemhez tapadó korlátok tagadá
sával (via negationis), vagy az emberi 
szellem előnyeinek nagy fokozásával 
(via eminentiae) állapíttatnák meg. 
Amaz természetszerűleg vezet a pusz
ta abstractióklioz, ez pediginadaequat 
képekhez. Csak az utóbbi utón nyer
hető s legtöbbnyire a concret ószöv. 
isten-képből származó képzetek al
kalmasak arra, hogy kielégítsék a 
vallásos érzet kiolthatatlan és jogo
sult óhaját egy élő isten után. Azon
ban az isteni szentségről és igazsá
gosságról, böicseségről és jóságról 
szóló ezen tanok azért nem hozhat
tak valódi mozgalmat az isten-foga
lomba, mert a teljesen egyszerű s vi- 
szonytalan létnek, az absolutnak re
agáló eszméje következtében az egy
házi atyák, scholastikusók s dogmati
kusok tagadták az isteni tulajdonok 
különbségének objectiv jelentőségét 
s ebben csak az istenről és istennek 
a világhoz való viszonyáról alkotott 
különböző fogalmakban rejlő logikai 
momentumokat akartak látni. Ehhez 
jő, hogy a két jelzett út közül az el
sőn nyert tulajdonok, mint örökké
valóság és változhatatlanság, min

denhatóság és mindenütt jelenvaló
ság, melyek a végesség korlátáinak 
istenben létezését tagadták, már az 
absolutnak ezen bölcsészi schemájá- 
hoz tartoznak. Epén ezért számos 
dogmatikus fáradozott azon, hogy 
ezen tulajdonságokat azokkal szem
ben, amelyek istent mint értelmére, 
(minden tud óság) s akaratára (szent
ség és igazságosság) nézve tökéletes 
szellemet rajzolták, korlátolják vagy 
lehetőleg neutralizálják, és istennek 
fogalmát ne annyira az okság szoká
sos szempontja, hanem inkább a czél 
szempontja alatt tekintsék. Nem is
ten és a világ, mint a metaphysiká- 
ban, hanem isten és az emberiség a 
viszonyos fogalmak. Aki kifejlett em
beri életet folytatva a személyiség 
értékét a jó akaratban tapasztalta, 
az ebben az egész lét czélját s ezzel 
együtt a világ terein tőjét mint czél- 
tudatos jó akaratot, vagyis mint is
teni ismeri föl; mert vak természeti 
erő, álmadozó szellemi lény nem ne
vezhető istennek (Ritschl iskolája). 
De amennyiben a természet életének 
tényleges közönyössége, a sors vak 
esetlegességei az ilyképen megokolt 
isten-hitet mindig ugyanazon ellen
vetésekkel fenyegetik, amelyek a te
leológiai bizonyíték keresztülvitelét 
lehetetlenné tették, némely bölcsé
szek, hogy isten és a világ között el
lenmondástól ment viszonyt constru- 
áljanak, majd egy lassanként előálló 
s tökéletesedő istenről beszéltek,máj d 
pedig olyanról, aki bár nem mint te
remtő, de mint vonzó eszmény, az 
erkölcsi folyamat élén áll s az embe
riség fölött mint szerető genius le
beg; minthogy azonban ezzel a leg
főbb hatalomnak s az erkölcsi eszmé
nek az isten-fogalomban való egye
sülését felbontották, épen ez által az 
utóbbin súlyos sebet ejtettek. Miután 
e szerint a tulajdonképen való pro
bléma mai napig sincs megfejtve,



sokak előtt időszerűnek látszik meg- 
fejthetétlensége okait nyomozni s 
Trendelenburggal azt állítni, hogy is
ten megismerlietetlen vagy legalább 
is, hogy minden isten-ismeret csak 
analógiái jellegű. Ismeretünk egyéb
ként mindenütt tapasztalaton alapul. 
Mindenkit meggyőző módon tényleg 
istent nem tapasztaljuk. Világi tapasz
talatokból nem következtethetünk is
tenre, kinek fogalmához tartozik,hogy 
a világon kivül, vagyis minden ta
pasztalaton kivül maradjon. Ép oly 
kevéssé lehet azonban egy ily isten
nek tiszta fogalmából realitását be
bizonyítani. Tehát nem marad más 
hátra, mint elismerni, hogy mi isten
ről csak megközelítőleg igaz képze
teket, emberivé tett képeket alkot
hatunk magunknak, követve ezzel 
szellemi életünk egyik gyakorlati tör
vényét. Minél correctebbül fogjuk fel 
logikailag, minél tisztábban gondol
juk végig: annál inkább tartalomnél
küli fogalommá lesz az isten fogalma. 
Ellenben minél inkább megfelel a ta
pasztalt tudatos állapotoknak, annál 
nélkülözhetetlenebbé válik a symbo- 
lum. Minden élénk istentudat, min-N 
den erőteljes tapasztalása istennek 
használja a képes nyelvet. „Az isten 
atya“ mondja Jézus; „Az isten sze
retet “ mondja János apostol. Aki is
ten ismeretét az ethikailag meghatá
rozott emberi lényről veszi, szintén az 
analógia körében marad s már csak 
ezért sem lehet isten-fogalma egé
szen találó s fogalmilag adaéquat. 
Tény azonban, hogy csak az a kifej
lett élettapasztalat, mely ily képek
hez nyúlni s ily képzeteket alkotni 
tanit, tesz bizonyosokká bennünket 
isten felől, mig más oldalról pusztán 
erőtlen képzetek maradnak, mihelyt 
siilyed az ember. A gyakorlatban te
hát az isten léteiére vonatkozó ösz- 
szes bizonyítékok közül valószínűleg 
az az indirect bizonyítók a legliatá-

sosabb, mely azon szünetlenül elénk 
táruló tapasztalaton nyugszik, hogy 
mindenik világnézetet, mely nem az 
isten fogalma alatt létesül, az a sors 
fenyegeti, hogy egy vagy más alak
ban a semmiben fog megállapodni. 
V. ö. Lipsius: Philosophie und Reli- 
gion (1885); Sachsse: Über die Mög- 
lichkeit, Gott zu erkennen (Vortráge 
dér theologischen Konferenz zuGies- 
sen IV. 1888.). A.

Isten anyja (Theotokos, Dei- 
para), 1. Mária, Jézus anyja.

Istenbarátok, egy vallásos 
szövetség elnevezése, mely a 14. szá
zad közepétől, különösen Svájczban 
és Württembergben nagyon elterjedt. 
A 14. század végén üldözni kezdték 
tagjait. V. ö. Schmidt: Die Gottes- 
freunde im 14. Jahrhundert (18.54.); 
Jundt: Les amis de Dieu (1879.); 
Rieger: Die Gottesfreunde im deut- 
sclien Mittelalter (1879.).

Isten békéj e(TreugaDi e, Treü va 
Dei, Pax Dei, Pax diyina, Pax eccle- 
si ae), az egy h áz által a 11 ar ezi as szellem 
korlátozására'a 11. században kita
lált intézmény, melynél fogva a fegy
verzajnak bizonyos időnként egészen 
szünetelnie kellett. Először afranczia 
egyház rendszeresítette 1041.-ben, 
mig aztán 1095. végleg megállapí
totta idejét, mely advent első napjá
tól vizkereszt hetéig, a hetvenedva
sárnaptól pünköst hetéig, s minden 
héten szerda estétől hétfő reggelig 
tartott. Németországban általánosan 
kötelezővé 1Ö85. lett, Olaszországban 
egy 1089. évi zsinat erősíté meg, mig 
az egész egyházra nézve szentesítést 
három laterani zsinaton(l 123., 1 139., 
1 179.) nyert. A két utóbbi annyiban 
megrövidítő tartamát, hogy a hetve
ned-vasárnap helyett az ötvenedet 
tette; IX. Gergely viszont azt a mó
dosítást tette ez intézkedésen, hogy 
a hetvened-vasárnapot kezdőpontul 
visszaállítva pünköstöt husvéttal



helyettesié a szabályzatban. V. ö. 
Kluckhohu: Gescli. des Gottesfriedens 
(1857.); Semichon: Lapaixet la tréve 
de Dieu (2 k. II. kiad. 1869.).

Isten dicsősége, 1. Dicsősége
Istennek.

Istenember, 1. Krisztus. 
Istenes János, 1. Irgalmas

rendiek.
Istenesség, a léleknek a val

lásos és erkölcsi érzülettel való tel
jessége.

Istenfélelem a jámbor érzel
meknek az a foka, mely isten fensé
gét az élő világban megjelenítve tud
ja; az ószövetségi vallásosság alapér
zelme. Rácz

Isten háza,az istentisztelet he
lyének neve, megfelel azon véleke
désnek, mely szerint a pogányok és 
zsidók a templomot isten lakásának 
nézték s ennélfogva e név evangé
liumi állásponton alapjában ép oly 
kevéssé vág össze a dán. IV. 21 : 
Csel. VII. 48—50, s XVII. 25-tel, 
mint abenne végbemenő cselekmény
nyel az „ istentisztelet “ kifej ezés.Rácz

Isten igazságossága(lat. Jus- 
titia Dei), isten u. n. erkölcsi és szel
lemi tulajdonságainak egyike, mely 
a régibb theologusok felfogása sze
rint épen úgy a lelkiismeretben je
lentkező, a törvényben kijelentett 
erkölcsi világrend (Justitia Dei legis- 
latoria), mint az erkölcsi törvény 
végrehajtása (J. D. executiva), amely 
aztán vagy jutalmazó (remunerato- 
ria), vagy büntető (punitiva). Ameny- 
nyiben az isteni szeretet a legfőbb 
jót mindenkinek részébe kívánja jut
tatni, az isteni igazságosságnak pe
dig a bűnöstől el kell azt vonnia, e 
két tulajdonság ellentétben látszik 
lenni, melyet az egyház tana szerint 
a kiengesztelés ténye szüntet meg.

Isten igéje, 1. Biblia.
Isteni szeretet oratóriuma,

a 16. század huszas éveiben 50—60

jámbor világi és papi egyén társu
lata, mely áhitatoskodásait Róma egy 
kicsiny templomában tartotta. Törek
vésük odairányult, hogy az egyház 
bukásának a hit és tan megújításá
val s főleg a klérus erkölcs- és tudo
mánybeli emelésével ellene munkál
janak. Közéjük tartoztak: Cajetanus, 
Caraffa (1. IV. Pál), Giberti és Sado- 
letus is. V. ö. Benrath : Caraffa und 
die Reformbestrebungen seiner Zeit 
(Jahrbiicherfürprot.Theologie 1878.) 

Istenítéletek, 1. Ordaliák. 
Istenítés, 1. Apotheosis. 
Istenkáromlás vagy b la s -

p h e m i a minden olyan nyilatkozat, 
mely istent, vagy valami istenit ócsá
rol, gúnyol, kisebbít. A szent dolgok 
ellen intézett támadásokat is minden 
vallás az i. szempontjából szokta te
kinteni s e szempontból Jézus és Ist
ván is vádolható volt vele. A mó
zesi törvény halálos büntetést szab 
az istenkáromlásra, s az újkori pol
gári törvények is tilalmazzák, sőt 
büntetik is e vétket, mert az isten
félelmet egyúttal az államéletnek is 
mintegy biztosítékául tekintik. Bár 
az ujabbkori jogtudomány abból az 
elvből indul ki, hogy a jogsérelem 
fogalma istenre nem alkalmazható 
(Deorum injuria diis cura),mindamel
lett a büntető törvénykönyv a vallás
felekezetek között való jó viszony 
szempontjából megszabja az i. bün
tetését is. T.

Isten képmása, égy előbb bib
liai, azután dogmatikai képzet, mely 
az emberről természeti lény voltá
val ellentétben nyomatékosan magas 
fogalmat fejezve ki, átment később 
az általános valláserkölcsi tudatba és 
eredménydús jelentőségre tett szert 
a művelődéstörténetben. Az u. n.je- 
hovista elbeszélés szerint az ember
nek istenhez való hasonlósága a hal
hatatlanságban és értelemben áll (I. 
Móz. III. 5.22.), de voltaképen csak



ez utóbbi s még ez is csak törvény
telen utón jutott részébe. Az isten 
képmása fogalmának igazi megalko
tója az eloliista volt az I. Móz. I. 26.
27. hires szavaival, melyek szerint 
a hasonlóság az ember azon képes
ségében áll, hogy uralkodjék az érte- 
lenmélkiili teremtmények felett. Ez 
értelemben Adám öröklé az isten 
képmását (I. Móz. V. 3), mely elve- 
szíthetetlen (I. Móz. IX. 6.; Jak. III.
9. j. A Genesis két elbeszélése utinu-

/

tatóul szolgált Pálnak a Krisztusról 
mint istennek a teremtés előtti s 
egyedül tökéletes képmásáról szóló 
tanához (II. Kor. IV. 4.). Az egyh. tan 
e három felfogásnak egyikéhez sem 
alkalmazkodott, s az eredeti állapot
ról szóló előadásában az istenhez való 
hasonlóságot az ember történetének 
időrendi kezdete gyanánt tárgyalja, 
úgy, hogy az ember kezdettől fogva 
i. k., vagyis az volt, aminek kellett 
lennie. E szerint eszmény és valóság 
egybeesett; ám e tekintetben is van 
eltérés, mert mig a katli. tan szerint 
az egyszerű „ képmás*-ság az ember
nek, mint okos és szabad egyéniség
nek csak természetes kiábrázolásában 
áll s a tényleges hasonlatosságot még 
az ezen felül adományozott igazi tö
kéletesség (1. Donum superadditum) 
képezi, addig a prot. tan a „kép“ és 
„hasonlatosságé kifejezéseket (I. 
Móz. I. 26.) paralleleknek s lényegi
leg egyező jelentésiieknek fogja fel.

Isten országa, az ószöv. val
lás jövőre vonatkozó eszménye, olyan 
állapot, midőn isten fog uralkodni az 
ő népén s az ennek hatalma alá adott 
földön, akár közvetlenül, akár a mes
siás által képviselve. Midőn első fel
léptekor Jézus elközelgetőnek hir
dette, ezt, az isten országát, ennek
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eljövetelében látta ő hivatásának va
lódi s kizárólagos tárgyát: az emberi 
társadalom olyképen való újjáalakí
tását, hogy abban csak a testvéri

szeretet legyen munkás s az isten 
czéljai adjanak irányt. Mikor pedig 
az ellenállás az ő irányával szemben 
egyre nőtt s egyéni bukása kikerül- 
hetetlenné lett, teljességgel nem adta 
fel ez eszményt, mint csalókát, ha
nem újra a jövőbe utalta azt, úgy, 
hogy aztán gyülekezete a lassanként 
idő- és térbeli túlvilággá emelt smosto o
már csak reménybeli isten országa 
helyébe az egyházat tette, mint olyan 
földi intézményt, mely amannak ré
szére tagokat és polgárokat nevel. 
Katii, állásponton ennélfogva az egy
ház épen úgy legfőbb czél, mint pro
testánson az isten országa. Miudaz- 
által a reformátorok, noha beszélnek 
a „Krisztus országáról“ még figyel
men kiviil hagyták az isten országa 
fogalmát;csak Coccejusésapietismus 
hívei ölelték fel ismét s az újabb 
theologia már úgy tekinti, mint a leg
jellemzőbb kifejezését az isteni világ
odéinak, hogy népet gyűjtsön, mely 
aző akaratát teljesítse. V. ö. Schreder- 
mcrni: Jesu Verkündigung und Delire 
vöm Reich Gottes (2 k. 1893—5.); 
Bartók Jenő: Jézus gondolatai az i. 
o. jövőjéről (1896.).

Istentagadás, 1. Atkeismus.
Istentisztelet alatt rendsze

rint a „cultus“-t (J. e.) értik; erede
tileg a szabadság és kényszerűség 
el len tétét folyton érző embernek ama 
gyakorlati szükséglete, melylyel az 
ő kicsinységét aláveti s szolgálatába 
hajtja a hatalmas, isteni létnek.

Istentiszteleti nyelv, 1. Egy
házi nyelv.

István, pápák neve. I. István 
(254 -7.) az eretnek-keresztelés fe
lől CaesareaiFirmilianus-szal és Kar
thágói Cyprianus-szal vitába kevere
dett, melynek folyamán állására, 
mint Péter utódjáéra tett hivatkozást 
(1. Primátus.). Talán vértanuságot 
szenvedett. -— II. István (752.) csak 
néhány napig pápáskodott; minthogy



némelyek a pápák sorában nem szá
mították, az ilynevü pápák számolá
sában zavar keletkezett. — III. (II.) 
István (752—7.) a 754. évi kiersey-i 
országgy ülésen azt az Ígéretet nyerte, 
hogy a langobardok által Péter szé
kétől elvett összes javak és jogok 
visszaadatnak. A védelmében kifej
tett tevékenységéért Pippint 754. 
megkoronázta. — IV. (III.) István 
(708—72.), 769. zsinatot tartott Ró
mában, mely elődjét II. Konstantint 
letette, a képeket ellenző görögökre 
pedig átkot mondott. Hiába tett lépé
seket arra, hogy Dezső, langobard 
király a pápától elfoglalt birtokokat 
771. visszaengedje. V. ö. Weyland: 
Das angebliche Wahldekret des Paps- 
tes Stephanus IV. (Zeitsebrift für 
Kirclienreclit 1883.). — V. (IV.) 
István (816—7.), Jámbor Lajost 
Reimsban császárrá koronázta. — VI. 
(V.) István (885.—91.), Wido spole- 
toi herczeg befolyása utján választat
ván meg, a karolingok birodalmának 
szétomlásakor 891. annak fejére tette 
a császári koronát. — VII. (VI.) Ist- 
váa (896.—7.) gyalázatos módon 
bánt el elődjének, Formosusnak a 
holttestével; börtönben megfojtatott. 
— VIII. (VII.) István (929—31.), a 
pornokratia idejében uralkodott. — 
IX. (VIII.) István (939.-42.), az Al- 
berich által felizgatott nép eléktele- 
nítette arczát. — X. (IX.) István 
(1057.—8.), teljesen a Hildebrand 
befolyása alatt állott.V.'ó.Wattenclorf: 
Stephanus IX. (Miinstersche Beitrá- 
gen zűr Geschichtsforschung (III. fü
zet 1823.); Róbert: Un papé belge 
(1892.).

István, a róm. katli. egyház 
számos szentjének neve, akik közül 
ezek említhetők: 1.) A jeruzsálemi 
kér. gyülekezet hét szegény-ápoló
jának egyike, kit* ama merész követ
keztetései miatt, melyeket Jézusnak 
a templom szétrombolásáni vonat

kozó jóslatából vont ki, a fanatikus 
csőcselék 36. vagy 37. mint isten- 
káromlót megkövezett s igy az első 
martyr lett (Csel. VI.—VII.). Napja 
decz. 2(>. — 2.) I. István, az első ma
gyar király, szül. 977. táján, tehát 
már kér. hitben, melynek buzgó 
terjesztőjévé vált. Miután 997. feje
delemmé lett, püspökségeket s kolos
torokat alapított, 1000. körül pedig 
II. Sylvester pápától királyi czimet 
és koronát kért, mit különböző elő
jogokkal együtt meg is nyert. Ezután 
még nagyobb buzgalmat fejtett ki a 
keresztyénségfelvirágoztatása körül.
Mh. 1038. aug. 15. Szentté 1083. 
lett avatva; emléknapja: aug. 20.
V. ö. Horváth Mihály : A keresztyén- 
ség első százada Magyarországon 
(1878.); Balics Lajos: A róm. katli. 
egyház története Magyarországon 
(I. k. 1885.); Pór Antal: Sz. I. élete 
(1871); Paulen Gyula: A magyar 
nemzet története az Árpádok alatt 
(I. k. 1894) • Mátyás Flórián : Szent 
István király kanonizatiója (Századok
1895.).

István (Szent)-társulat, egy
háziakból s világiakból álló katli. iro
dalmi társulat, mely az 1848.-tól meg
levő „jó és olcsó könyvkiadó társu
latiból 1854. elején alakult át ilyen 
nevűvé. Tankönyveket, tudományos 
müveket s „Katii. Szemle4* ez. folyó
iratot ad ki.

Iszlám(arabul=odaadás)a Mo- 
liammed (1. e.) vallása. Első sorban 
a reactiót jelképezte azzal a túlzás
sal szemben, melyet a monotheismus 
rosszul értelmezett orthodoxiája ér
dekében kifejtett. Egyébiránt az isz
lámra negative a keresztyénség, po- 
sitive a zsidó vallás volt hatással, 
amennyiben Mohammednek egy pár 
egyszerű hittételében, törvényében 
egyenesen az arab pusztai népnek a 
zsidóságtól megtermékenyített szel
leme nyilatkozik klassikus alakban.



„Alláh az isten sMohammed az ő pró
fétája." Ez első és legfőbb bittétel 
mellett az iszlám dogmatikájában fon
tos szerepet játszanak a feltámadás
ról és világitéletről szóló zsidó tanok. 
Nagy hatást gyakorolt Mohamined a 
hitetleneket érő ítélet iszonyatosságá
nak érzékekre ható és a hívők, külö
nösen a háborúban elesettek osz
tályrészébe jutó üdvösségnek élénk 
rajzolásával. Maga az istenfogalom 
erkölcsileg nincs oly mély, mint 
a példányképé, a zsidóságé, s nincs 
bölcsészetileg sem úgy kifejtve, mint 
a kér. dogmatörténetben, de a maga 
egyszerű fenségében épen olyan,hogy 
az a világ, melynek számára készült, 
könnyen felfoghatja. Alapjában vé
ve az iszlám istene nem' más, mint 
a személyesített sors, egy ellenállha
tatlanul uralkodó hatalom, amely mel
lett az emberi munka és törekvés si
kere absolute nem jő tekintetbe. Az 
ebből folyó fatalismus (1. e.) terem
tette meg aztán azt a stabilitást, mely
ben a mohammedán műveltség ismét 
meg ismét megfeneklik, azt az apa- 
thiát és lethargiát, mely a muszlim 
birodalomban tanyát talált.

Egyébiránt az iszlámnak is meg
volt a maga aranykora. Midőn Man- 
sur és Mamun kalifák alatt a görög 
bölcsészek és természetvizsgálók mü
vei fordítások utján ismertekké let
tek és az arabok gazdag culturát kezd
tek meghonosítani, az az erő, mely- 
lyel ők aközépkori keresztyénség taní
tómestereivé váltak, fölvetette (egy
szer, de többször nem) azt a kérdést: 
vájjon vallásuk rajok nézve szárny-e 
vagy bilincs? Mintegy járuléka volt 
e kérdésnek az az irányzat, mely az 
iszlámnak egész gondolatmenetét új 
tanokra akarta átvinni, mikor Mamun 
(813.—833.) állami dogmává emelte, 
hogyaKorána teremtett dolgok közé 
tartozik és a vele összeköttetésben 
álló motaziliták arra törekedtek, hogy

az isten fogalmát az ember erkölcsi 
szükségleteihez képest alakítsák át, 
— másfelől pedig Perzsiában a 
szufik azon iparkodtak, hogy e val
lás elvont törvényszerűségébe vala
mi mélyebb mysticismusnak a tar
talmát vigyék bele és a vak aláren
deltség helyébe az istennel való 
benső megegyezést állítsák. De e tö
rekvések, melyek arra irányultak, 
hogy az iszlám kiemelkedjék a maga 
korlátái közül, haj ótörést szenvedtek. 
Az akadályokat a „hívők uralkodói
nak" önző tudatlansága és a tömeg 
vak tekintélyre irányuló szükséglete 
képezte. A helyett, hogy az i. felül
emelkedett volna az eredeti korláto
kon s az öt parancsot (hitvallás, imád
ság, alamizsnálkodás, böjt, mekkai 
búcsú) valami termékenyebb erköl- 
csiség felé vezérelte volna, még annál 
a foknál is alább sülyedt, melyre ala
pítója helyezte volt. E siilyedést mys- 
tikus irányzat által létesített ascetikus 
elemek (1. Dervis és Bojt) és a be
csúszott pogány babonák vitték vég
hez. Hanem azért a barbár népek 
egy része mégis ennek köszönheti, 
hogy felülemelkedett a természeti ál
lapoton és természet-imádáson, mert 
ez szolgált ösztönül arra, hogy a szel
lemi előhaladás és erkölcs pályáján 
legalább az első lépést megtegyék. 
Nehány szép erényt az i. ugyanis 
beleoltott követői szivébe, igy az 
igazságosságot, vendégszeretetet, bá
torságot. Hanem azért ezek mellett 
is érvényesültek nem egy dologban 
a keleti nép világ öröklött hibái, igy
p. o. megtagadja az iszlám a nők sze
mélyes értékét s igy családi élete 
nélkülöz minden nemesebb, erkölcsi 
vonást. És épe í ahol a zsidó genius 
nagy erőt fejtett ki, itt nyilvánul az 
iszlámnak helyrehozhatlan hibája, 
mert szó sem lehet róla, hogy a nép
nevelés terén előrehaladjon, ennek 
még szükségét sem érzi, nem ismeri



az erkölcsi és értelmi emelkedés nél- 
küíözhetlen voltát és igy egyetemes 
emberi misszióra nem is lehet hiva
tott. V. ö.Lüttke: Dér Islam und seine 
Völkér(1878); Mutter; Dér I. imMor- 
gen- und Abendlande (2 k. 1885-87.); 
Goldzilier ígnácz : Az iszlám (1881.) 
és Muhammedanisclie Studien (2 k. 
1889—90.); Dozy : Hét islamisme 
(uj kiad. 1880.); Vámbéri/: Dér Islam 
im neunzehnten Jahrhundert(l 875.); 
Schreiner: Az i. vallásos mozgalmai 
az első négy században (1889.) és a 
Mohammed ez. a. irodalmat. T.

Itala, 1. Biblia és Vulgata.
Íté le t, azsidó és kér. eschatolo- 

giának egyik czikkelye. Már az ószö
vetség magában foglalta a messiási 
boldog kor reményén kívül azt a hi
tet is, hogy lesz egy végső ítélettétel, 
amidőn az isten boszut áll minden 
pogányon s Izrael elnyomóin, de 
azokon is, akik megtörték az ő frigyét. 
A Dániel könyvének korától egye
nesen a földi törvénykezés formája 
után képzelték el az ítéletet, melyet 
a háromegy isten az egyház tana sze
rint a Krisztussal végeztet (1. Vég
ítélet).

lth ac iu s  (Sossubai), 1. Priscil- 
lianus.

Ivánka Sámuel, ref. tanár, szül.
1820. Belényesen, ahol tanulmányait 
is kezdte. Azután Kisujszálláson és 
Debreczenben tanult. Innen 1843. 
Füzesgyarmatra (Békésm.) ment ta
nítónak, majd 1845. Bihartordára,
1848. Biharra,—mig 1850. kántornak 
választatott Gyomára, 1854. pedig 
Szentesre. 1860.-tól a sárospataki 
főiskola ének- és zenetanára volt
1885.-ig, amikor nyugalomba lépett 
s mii. 1880. jul. 15. Lankadatlan írói 
és tanári működése a ref. énekügyet 
— főleg a tiszáninneni egyházkerü
letben — magas színvonalra emelte. 
Számtalan kisebb-nagyobb czikke je
lent meg a zenei és egyh. lapokban,

kivált a Prot. Egyh. és Isk. Lapban, 
Sárospataki Füzetekben, a Révész Fi
gyel mezőjében s a Sárospataki La
pokban. Önállóan kiadott művei:
1. Kis énektár. Sárospatak, 1861.
2. Enekészi vezérkönyv (I. f.) U. o. 
1803. 3. Vezérkönyv és partitúra. 
U. o. 1807. 4. Karénektár.U. o. 186§. 
5. Temetési énektár. U. o. 1869. 
0. Elméleti és gyakorlati énekiskola. 
U. o. 1870. 7. Egyházi énektár. U. o. 
1871. 8. Szemle a ref. énekeskönyv 
felett. U. o. 1877. 9. Óramutató a 
magyar ref. énekügy terén. U.o. 1882.

Iv ó  (Chartres-i;,l. Cliartres-i Ivó. 
Iz id o r  (Pelusiumi), 1. Pelusiumi 

Izidor.
Izidor (Sevillai),1. Sevillai Izidor.
Iz id o r )  d ecre ta liso k , 1. Ál-

izidori gyűjtemény.
Izmáéi és izmaeliták a Gén. 

XVI. és XXL szerint Ábrahámnak 
Hágáitól való fia s ennek utódai a sé- 
mita arabok. Rácz

Izráel és izráeliták.AzI.név 
jelentése : „Isten uralkodik“, vagy a 
Jákob (1. e.) történetére alkalmazva 
„Istent győző.u A nép maga a héber 
névtől megkülönböztetésül használta 
e nevet; amely a népnek istenhez 
való kiváltságos helyzetére és nagy 
múl tj ár a em 1 é k ez tét v é n, u gy visz o n y- 
lik ama másik névhez, mint a „qui- 
ritesu a „rómaiakéhoz. Ennélfogva 
még az újszövetség is más hangon 
beszél az „izráelitákróP (Ján. I. 48; 
Csel. II. 22, III. 12, V. 35, XIII. 10, 
XXL 28 ; Róni. IX. 4 ; XI. 1. II. Kor. 
XI. 22), s más hangon a „zsidókéról 
(Ján. V. 10, VI. 41, VII. 1, 11, 13; 
IX. 22, X. 31, 33, XI. 8, XIII. 33, 
XIX. 38, XX. 19, II. Kor. XI. 24; 
II. Thess. II. 14; Jel. II. 9, III. 9.). 
Az „izráelita" név valószínűen ere
detileg a hébereknek ifjabb, később 
beköltözött ágát jelenti. Midőn Sala
mon halála után Jerobeám elszakí
totta az északi országot udélitől, azon



országé lett az I. név, ahol azok a 
szent helyek feküdtek, melyekhez a 
történelem és monda legbüszkébb 
emlékei fűződtek, mint pl. Bethel, 
Siló, Gibeon s ennélfogva a nemzeti 
öntudat súlypontja kezdetben még 
túlnyomólag ez volt. Ámde idővel a 
Jeruzsálemtől és Dávid házától el
szakadt Izráel vagy Efraim országa 
(e nevet az E. nemzetségtől, mint a 10 
törzs legtekintélyesebbjétől kapta) 
hovatovább megfosztotta magát léte
zésének történeti feltételeitől is, nagy 
engedékenységet tanúsítva a syr, 
phoeniciai s általában a külföldi be
folyások iránt és habár az a szabad 
szellem, mely Judával ellentétben 
Jezréel kedves és termékeny virá- 
nyain fentartotta magát, deriiltebb 
világnézetet s a világi költészet és 
művészet felvirágzását eredményezte 
(1. Énekek éneke): de egyszersmind 
érzéki petyhüdtségre és vallási el- 
korcsosulásra, majd a palotaforra
dalmak és a dynastiának gyakori 
változása következtében korai enyé
szetre (722. K. e.) vezetett. Az assyrok

Jablonsky Ernő Dániel, német 
prot. theologus, szül. 1660. nov. 26. 
Nassenhuberben. 1677.-tőK Odera- 
Frankfurtban bölcsészetet s theolo- 
giát hallgatott, 1680.—83. pedig ta
nulmányutat tett Hollandiában sAng- 
liában. Visszatérte után magdeburgi 
ref. lelkész, 1686. lissai lelkész s 
egyszersmind iskolaigazgató, 1691. 
königsbergi, 1693. berlini udvari lel
kész lett. Mint ilyet, 1698. a lengyel- 
országi cseh testvérek püspökké vá
lasztották,, az oxfordi egyetem pedig 
theol. doktorsággal tüntette ki. A 
Rákóczy szabadságharcza folyamán 
ennek érdekében Hollandiában sAng- 
liában járt. Az ő közbenjárása szer
zett két magyar ifjúnak az odera-
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a nép magvát fogságba vitték, honnan 
a 10 törzs sohasem tért vissza s a 
maradványból a samáriai (1. e.) ve
gyes nép képződött. V. ö. Jóst: Ge- 
schichte dér Israeliten seit dér Zeit 
dér Makkabáer (1820—47., 10 k .) ; 
Eivald: Gesch.desVolkes 1.(1864—8. 
7 k.); Hitzig: Gesch. des Volkes I. 
(1876—84. 2 k.); TIrellhcmsen : Ge- 
schichtelsraels(III. kiad. 1886.; Kar
dos A. fordításában magyarul is meg
jelent 1886.); Stade: Gesch. des Vol
kes I. (2 k. 1887—8.); Kueneíi: De 
godsdienst van I. (1869—70.); Le- 
dráin: Histoired’Israel (1879—82.); 
Remin: Histoire d’Israel (4 k. 1889— 
93.) (L. Zsidók, Zsidóság). Rácz 

Izsák (héberül = nevető), a má
sodik ősapa, kinek képe atyjához 
Ábrahámhoz s fiához Jákobhoz ké
pest feltűnően gyönge színekkel van 
rajzolva, amennyiben ebben is rész- 

; ben csak Ábrahám sorsa ismétlődik. 
Jelentőséire beleolvadni látszik az

w  ^  ■

edomiták és izráeliták törzsegysé
gének eszményi képviseletébe (L. 
Ézsau, Jákob). Rácz

J.
frankfurti egyetemen állandó stipen
diumot. Része volt aberlini akadémia 
megalapításában. A ref. és ev. hitiiek 
uniója érdekében serényen műkö
dött. Mh. 1741. máj. 25. Ki akarta 
adni az összes reformátusok egyház- 
történetét; e végből hathatósan buz
dította Debreczeni Ember Pált is mii-

pai Páriz Ferenczczel szintén össze
köttetésben állott. Maga is folytatott 
irói működést. A mellett, hogy kiadta 
a héber ószövetséget, több munkát 
irt, igy p. o. „História consensus Sen- 
domiriensis“ és „Jura et libertates 
dissidentium in Polonia“ czimüeket. 
Prédikáczióit „Bölcs Salamonnak 
utolsó szavai“ (1793.) ez. a. Sebők



József magyarra fordította. V. ö. Kva- 
rsala: Fiinfzig Jalire im preussisclien 
Hofpredigerdienste. D. E. J. (1896.)

Jacobi Frigyes Henrik, a „hit- 
bölcsész", szül. 1743. jan. ,25. Düs
seldorfban, mh. 1819. In ár ez. 10. 
Münchenben. Jacobi formulázta elő
ször élesen a józan értelmi feívilá- 
gosultsággal szemben elfoglalt ál
láspontot; ő, ki tisztán személyi szűk- • 
ségérzetből bölcselkedett, a bizo
nyítgató felvilágosodással, a bíráló 
észszel szemben a közvetlen érzés 
és a belső tapasztalás jogaiért küz
dött, a gondolkodás és cselekvés kö
vetelt egyformaságával szemben az 
élő egyediség jogát vitatta, anélkül, 
hogy Hamannal, Lavaterrel és Stol- 
berggel a positiv hívők csoportjához 
vagy Fichtével, Schellinggel s a ro
mantikusokkal a pantheismushoztért 
volna. Az elméleti és gyakorlati ér
telemnek Kant által felállított ellen
tétességét J. a tudás és hit közöt
ti ellentétté fokozta. Összes müvei
1812.—25. jelentek meg (6 k.). V. ö. 
Hamis: Über die Delire von F. H,
J. (1876.). A.

Jacopone daTodi (Jacobus de 
Benedictis),olasz és latin vallásos köl
temények szerzője, szül. Todi-ban, 
hol ügyvédkedett is, mig 1268. fele
ségének hirtelen kimúlása miatt a fe- 
renczrendi tertiariusok közé lépett. 
Részt véve egy Vili. Bonifácz elleni 
összeesküvésben, 1298. börtönbe ke
rült, melyből csak öt év múlva szaba
dult ki. Mh. 1306.A neki tulajdonított 
költemények közül leghíresebb a 
„Stabat mater dolorosa" (1. e.). V. ö. 
Tenneroni: J. d. T. (1887.)

Ja g e r  János, l.Crotus Rubianus.
J áll ve, a szakértők megegyező 

véleménye szerint ez a helyes kiej
téséé négy betűnek: j.h. v. h. (Tetra- 
grammaton),melyek a héber nemzeti 
isten tulajdonnevét jelölik; korábban 
e betűket az Adonaj szó pontozása

szerint olvasták a keresztyének s 
körülbelül 1500. óta Jehová-nak ej
tették ki. A II. Móz. III. 14.-ben adott 
magyarázat szerint („vagyok, aki 
vagyok"; h. ö. Jel. I. 8.) a J. név 
istent mint a létezőt jelenti, etymo- 
logiailag az életadót is jelenthetné. 
Jaóhoz stb. semmi köze. Valószínűleg 
Mózes ténye, hogy a Jáhve-hit a hé
ber népélet központjába állíttatott s 
ez élet maga is abból kiindúlva szer
veztetek. E mellett azonban a ré
gebbi polytheismus még századokon 
át versenytársként s veszélyesen mű
ködött, ami abból is világosan ki
tűnik, hogy J. közelebbről csak Izráel 
felett gyakorol isteni hatalmat, míg 
más népek felett más istenek ural
kodnak (Bir. XI. 12.). Még a K. e. 
8. században is, amint Amós és Hó-
zseás próféták tanúsítják, mindkét 
országban tökéletes vallási zavar 
uralkodott és a nép s szellemi vezérei 
vallásos és erkölcsi tudatának egész 
fejlődése, miként ezt az ószöv. köny
vek okmányszerűen bizonyítják is, 
alkalmát szolgált Jáhve . állásának 
olyan emelésére, hogy mellette a 
többi istenek elenyésztek s a héber 
isten-szó (l.Elohim) Jáhvéval tényleg 
összeforrhatott. Rácz

Jakab, az idősebb (major), 
Zebedeus halász fia, János testvére, 
apostol, állítólag Spanyolországba ju
tott. (L. Compostela). Pallos általi 
vértanú-halált szenvedett Heródes 
Agrippa alatt (K. u. 44.). Napja juh 28., 
a görög egyházban ápr. 30. Rácz 

Jakab, az ifjabb  (minor), Al- 
feus fia, szinten apostol volt. A görög- 
egyház okt. 9., a kath. Fülöppel kö
zösen máj. 1. ünnepli. Rácz

Jakab, a nagy, Jézusnak leg
idősebb testvére, akit Joseplms sze
rint (Ant. XX. 9, ÍJAnanus főpapa 
Festus eltávozása s az uj proeurator 
megérkezése (K. u. 62.) közti időben 
megköveztetett. Valószínűiéig azonos



azzal a J.-bal, akit Csel. XII. 17 ; 
XV. 13; XXI. 18; Gál. II. 9, 12; 
I. Kor. XV. 7. röviden említ és aki 
mint a jeruzsálemi gyülekezetnek 
különösen befolyásos elöljárója tűnik 
fel s Hegesippus szerint is (Eusebius: 
Egyháztörténet II. 23, 5—7) ,,igaz“, 
azaz a törvény értelme szerinti em
ber nevet viselt. A görög egyház okt.
23. ünnepli. Ugyani) szerepel rend
szerint az újszöv. Jakab-levél szer- 
zőjeként is, amelyet az I. 1. szerint 
a Palesztinán kiviil lakó keresztyé
nekhez intézett s mely főkép azt a 
czélt szolgálja,hogy hibáztassa a kér. 
életükben még észlelhető hiányokat, 
nevezetesen a kereskedelmi szellem 
és fényűzés általi elvilágiasodást, vi- 
tatkozási hajlamot és az elméletnek 
a cselekvéssel szemben túlbecsülését. 
Legérdekesebb a levél polemikus 
része (II. 1-4—26), mely azonban 
aligha való az 1. századból. Magya
rázták : Schmidt (1878.), Scliegg 
(1883), Beyschlag (1888.), Erdmanu 
(1881.), Sódén (1892.). V. ö. | eme: 
Dér Jacobusbrief (1893.); Heiszler 
József: Jakab közönséges levele 
(1867.). Rácz

Jakab (Edessai),l.Edessai iskola.
Jakab (Jiiterbogki), 1. Jüter- 

bogki Jakab.
Jakab (Miesi), 1. Miesi Jakab.
Jakab (Voraginei), 1. Szentek.
Jakab Elek, unit. történetiró, 

akadémiair. tag, szül. 1820. febr. 13. 
Szentgericzén. Kolozsvártt tanult s 
ügyvédi vizsgálatottett; azután 184:7. 
Marosszéken táblabírává választot
ták. A köv. évben szabadságharczos 
lett, miért a harcz elmúltával bör
tönbe került. Ebből 1850. kiszaba
dulván, szülőföldjén gazdálkodott 
1854-ig, amikor gr. Mikó Imre tit
kárául hivta meg. 1863-tól az erdélyi 
főkormányszéki levéltárnak al-, 1867. 
főigazgatója lett Kolozsvártt, mig 
1873-tól az orsz. levéltárnál működik,

előbb allevéltárnoki, 1893-tól levél
tárnoki minőségben. Az akadémia
1870. lev., 1889. rendes taggá vá
lasztotta. Az unit. egyháznak régóta 
egyh. tanácsosa. A történetírás terén 
ritka buzgósággal működik, kiváló 
gondot fordítva e közben egyháza 
múltjának ismertetésére is. Ily irányú 
dolgozatai: 1. Szentábrahámi Mihály 
(Kér. Magvető I. k.) 2. János Zsig- 
mond, választott magyar király s er
délyi fejedelem élete és uralkodása 
(U. o. II. k.). 3. Dávid Ferencz em
léke. Budapest, 1879. 4. Bogáthi 
Fazekas Miklós 16. századi magyar 
theologus és költő (Kér. Magvető 
1 880.). 5. Ágh István, unit. püspök 
élete (U. o. 1882.). 6. Enyedi György 
élete (U. o. 1890.). 7. Emlékirat a 
budapesti unit. templom felszentelés! 
ünnepélyére. Budapest, 1890. 8. Ma
gyar-lengyel unit. érintkezések a 
16— 17. században (Századok 1892.).

Jákin (héberül—szilárdan állít) 
és Boáz (héberül = benne az erő), 
azon két hatalmas érczoszlop neve, 
melyek a Salamon temploma elő
csarnokának legszebb díszét képez
ték (I. Kir. VII. 15—22; II. Króm
III. 17.) Rácz

Jákob (héberül =  a sarkát fo
gó), patriarcha, kinek képében a Gén. 
a tőle származó népnek a valóság
gal teljesen egyező jellemét rajzolja 
ép úgy, mint ahogy a J. nagyatyja, 
Abrahám annak eszményképét kép
viseli, mig a középső tagban, Izsák
ban kevésbbé színezett egyéniség 
lép fel. Fortélyos és számító, az első
séget elnyeri erősebb testvére fölött, 
majd a jogtalanul szerzett elsőszii- 
löttségi joggal és áldással nagybáty
jához, Lábánhoz menekül, hol a csel
szövő cselre talál, végre mégis előny
ben marad. Tevékeny, szorgalmas 
és kitartó, javakat s nyájakat szerez, 
visszatértéhez engedelmességével és 
alázatosságával megnyeri bátyja ke
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gyét s végre az istennel való küz
delmében a megtisztelő Izrael (1. e.) 
nevet is. De a benne ősatyját tisz
telő 12 néptörzs 12 képviselője, t. i. 
fiaigonosztettekkelmegkeserítik agg
korát, mig végre kedvencz fiánál, 
Józsefnél Egyptomban vigaszt talál. 
A J., valamint ősei s utódai családi 
történetében minden bizonynyal a 
saját eredetére vonatkozó emlékeit 
őrizte meg a nép. V. ö. Bergstein: 
Ursprung dér Ságén von Abraham, 
Isaak und J. (1871.) Rácz

Jakobinusok, a dominikánu
sok elnevezésePárisban, később egész 
Francziaországban. Midőn a franczia 
forradalom idején az u. n. „breta- 
gne-i klub“ tagjai a párisi dominiká
nusoknak eleinte éttermében, majd 
templomában tartották gyűléseiket, 
ellenfeleik gúnyból jakobinusoknak 
nevezték el őket is, de azután ma
gok is használták e nevet.

Jakobiták, a monophysiták- 
nak önmagok által azután adott nevök, 
miután az odessai püspökké szentelt 
Baradaeus Jakab, vagy Zanzalus (mh. 
578.) őket 5-41. ismét egyesítette. A 
j. gyülekezetei, melyek Syriában, 
Mesopotamiában s Babyloniában 
nem csekély számmal voltak, ez or
szágoknak az arabok által való el
foglalása után is fenmaradtak. A syr 
j. az antiochiai patriarcba alatt áll
tak, aki azonban nem ott, hanem más 
helyeken, többnyire Amidban (Diar- 
bekr) székelt. A 16. század végén a 
j. száma mintegy 60000 családra 
olvadt össze; jelenlegi számuk nem 
állapítható meg. Miként a koptok, 
úgy ők is csak az első három egye
temes zsinatot s az ephesusi rabló
zsinatot (449.) ismerik e l ; dogmati
kái ok teljesen abban concentrálódik, 
hogy Krisztus emberi természete el
tűnt az ő istenségében. V. ö. IUeyn: 
Jacobus Baradaeus (1882.).

Jámborság, 1. Vallásosság.

Janduni János, 1. XXII. János.
Jankó (Uzoni) Boldizsár, 1. Uzo- 

ui Jankó Boldizsár.
János apostol, Jézus bizalmas 

embere, Zebedeus halásznak és Sa- 
lóménak fia, az idősb Jakab testvére, 
atyja mesterségét űzte a Genuezáret 
taván s egyike volt Jézus legelőbb 
elhívott tanítványainak. A synopti- 
kus evangéliumok őt és testvérét he
ves, becsvágyó, sőt erőszakoskodni 
is kész „mennydörgés fiai“-nak raj
zolja, míg a nevét viselő negyedik 
evangélium azt a szelíd s hűséges, 
de névleg soha nem említett ked
vencz tanítványt látja benne, aki még 
halálakor is közelében időz Jézus
nak s kinek a haldokló mester azt a 
parancsot adja, hogy az ő anyját ve
gye gondjaiba, mintha fia volna. Jé
zus letünte után rövid időre Samá- 
riába utazott s azután ismét Jeruzsá
lemben tartózkodott, ahol a „gyüle
kezet oszlopai“ a zsidó-keresztyén 
irány tekintélyei közé számították. 
A későbbi egyházi, különösen kis- 
ázsiai monda szerint Kisázsiába köl
tözött s Ephesusból főpapi hatalom
mal működött. Az, hogy Doinitianus 
alatt Pathmos szigetére száműzetett 
s Nerva alatt visszatért, a Jel. I. 9-en 
alapúi s azon feltevéssel függ össze, 
hogy az Apokalypsis szerzője azonos 
a Jézus tanítványával. De újabb idő
ben úgy e feltevést, mint általában 
a tizenkét apostol valamelyikének 
ephesusi tartózkodásáról szóló ha
gyományt erősen megtámadták, sőt 
némelyek késznek mutatkoztak azon 
zsidó-ker. tekintélyben, aki Pál apos
tol után Ephesusban J. név alatt fel
lépett s valószínűleg az Apokalypsis- 
ban tesz magáról bizonyságot, egy 
más J.-t látni,akit a 150. körül iró Pa- 
pias„ Johannespresbyter“-nek nevez. 
Ez esetben erre a J.-ra vonatkozná
nak azon adatok is, amelyek szerint 
az apostol, mint társai közül a lég



utolsó, Ephesusban Trajanus uralko
dása alatt természetes halált halt. A 
jánosi mondának ez az alakja a 2. 
század második felében szilárdult 
meg s a későbbi egyház még jobban 
kiszínezte. A kath. egyházban deez. 
27. az emléknapja. Újszövetségi ká
nonunkban egy evangélium, három 
levél és egy prófétai mű, az Apoka- 
lypsis vagy Jelenések könyve vallja
J. apostolt szerzőjének. V. ö. Kren- 
kel: Dér Apostel J. (1871.).

A Jánosról nevezett evangé
lium lényegesen elüt a háromrégibb 
evangéliumtól.Nagy vonásokban egy
felől a világnak az emberré lett isten- 
fiúban kijelentett igazság elleni ma
gatartását festi, másfelől azon kivá
lasztottak belső boldogságát, akik ne
ki mint az élet világosságának átad
ják magokat. Szerzőnek nem az a fő 
•czélja, hogy tényeket s az emléke
zet által őrzött nyilatkozatokat adjon 
elő, hanem oly eszméket, melyek az 
elmélkedésből erednek, az érzelemre 
hatnak, és hit tárgyául születtek. Ha
J. egyáltalán Írhatta volna e könyvet, 
azt csak élete vége felé Ephesusban 
teheti vala, hol az alexandriai spe- 
culatióval érintkezés, amint azt az 
evangélium kezdetén olvasható logos- 
magyarázat feltételezi, elgondolható. 
Az időre vonatkozó belső nyomok 
azonban inkább a 2. századba utal
ják a müvet, hihetőleg a gnosis virág
zani idejébe. A tübingai iskola óta 
mind szélesebb körben hódit az agon- 
dolat, hogy ez tisztán eszményítő mű. 
Magyarázták: Tholuck (VII. kiad.
1857.), De Wette (V. kiad. 1863.), 
Meyer (VIII. kiad. 1893.), Luthardt 
(II. kiad. 1875.), Holtzmann (II. kiad. 
1893.), Ewald (1861.). V. ö. Delff: 
Das vierte Evangélium (1890.); Ke- 
nessey Béla: J. evangéliumának isa- 
gogikai ismertetése (1884.); Stromp 
László: A János-evangelium világ
nézete (1892.).

A János nevét viselő lev e lek  kö
zül az első a legjelentékenyebb, mint 
amely elválaszthatlanul összefügg 
a jánosi evangéliummal s az abban 
lefektetett eszméknek különösen gya
korlati oldalát tárgyalja. A tényleges 
viszonyokhoz sokkal jobban csatla
kozik az evangéliumnál,de ennek a ke
resztyénekhez intézett ébresztő mű
nek is az az alapgondolata, amit a 
docetismussal szemben hangsúlyoz, 
hogy az üdv valóban testben jelent 
meg és hogy a hit és szent élet közös
sége által összekötött hívek szeressék 
egymást. A második és harmadik levél 
sokatmondó feliratú apró iratkák.Szer- 
zőj ök presby temek mondj a m agát, am i 
a Johannes presbyter hypothesisére 
utal. Magyarázták: Liicke (1856.), 
Ewald (1862.), Düsterdieck (3 k. 
1852—6.), Huther (V. kiad. 1888.), 
Westcott (III. kiad. 1892.); az első 
levelet Haupt (1869.)és Lias (1887.).

AJános-féle Jelenések könyve 
(Apokalypsis) szokott felvétel szerint 
akkor állott elő,midőn a Jeruzsálemre 
törő szerencsétlenség s aNero alatti 
véres keresztyénüldözés a kedélyek
ben,kivált az akkori zsidókéban,ismét 
felszította a messiási remények izzó 
tüzet s bizalommal néztek egy a leg
közelebbi jövőben bekövetkező álta
lános forradalom elé, mely majd Je
ruzsálem megtisztításával ésRóma bu
kásával fog kezdődni s Krisztus visz- 
szajövetelével, a halottak feltámadá
sával és az utolsó ítélettel végződni. 
A Jelenések könyve híven, költői vo
násokkal tárja elénk e reménykedé
seket, melyeket az ószöv. próféták, 
főleg Dániel módjára látomásokba öl
töztet a szerző, átkölcsönzi azok
ból a színezést, képeket és hasonla
tokat, felvesz müvébe, mint újabban 
valószínűvé tették, létező, tán épen 
zsidó eredetű jóslatokat csak csekély 
módosításokkal s igy érdeméül csupán 
annyi marad meg, hogy a képeket



nagy művészettel részarányosán ren
dezte el s a jeleneteket fokozatos fej
lődésbe állította. Mint költői mű, a 
Jelenések könyve a keleti költészet 
összes tulajdonságaival bír. Kelet 
égető heve eleveníti képeit, a buja 
képzelet feláldozza a szépséget a me
részségnek s a tetszetős emberi háttér
be szorul a visszataszító gigasi mel
lett. A könyvetBleek,Liicke ésEwald, 
valamint atlibingai iskola vélekedése 
szerint legfönnebb 2 évvel írták Je
ruzsálem pusztulása előtt s előfelté
telezi a halálból az életre visszatérő 
Nero mondáját. Újabb vélemény sze
rint a mű végleges bezárását sokkal 
későbbre, az első század végére kell 
tenni. A szerző J.-nak nevezi magát 
s a hagyomány J. apostolt látja ben
ne, mig az újabbak egy más ilyen 
nevűt pl. az u. n. presbytert állítják 
e mű szerzőjéül, aki egyszersmind a 
kisázsiai gyülekezetek páli irányú 
képződése ellen a zsidós apokalyp- 
tikus támadást indította volna. Nyel
vi és tárgyi okok miatt e müvet és 
az u. n. J. evangéliumát ugyanazon 
szerzőnek nem lehet tulajdonítani. 
Újabban magyarázták: Ewald (1862.), 
De Wette (Ili. kiad. 1862.), Düster- 
dieck(IV. kiad.1887.), Spitta (1889.), 
Holtzmann (II. kiad. 1893.) és a kath. 
Tiefenthal (1892.). V. ö. Weiss : Die 
Johannesapokalypse (1891.); Völter: 
Das Problem dér Apokalypse (1894.); 
Randi: Die Offenbarung des Johan- 
nes (1894.). Rácz

János.pápák neve./.(Szent) Já
nos ( 523.—6.),Theoderich keleti gótli 
király 524. Justinianus császárhoz 
küldte Konstantinápolyba, hogy ezt 
a keleti arianusok ellen elrendelt 
üldözések megszüntetésére bírja. 
Konstantinápolyban nagy kitüntetés
sel fogadták, de úgy látszik, hogy az 
arianusok szabad vallásgyakorlata 
ügyében semmit, vagy csak igen ke
veset ért el, mert midőn Ravennába

visszatért, Theoderich börtönbe vet
tette, hol nem sokkal utóbb mh. — 
II. János (532.—5.) kénytelen volt 
tűrni Athalarich keleti gótli király 
rendeletét, mely asimoniának a római

választáskor megerősítette. Justinia
nus császár óhaját is teljesítette, a- 
mennyiben a theopaschita vitában az 
elődje Hormisdas által visszautasított 
formulát: „a Szentháromságból egy 
megfeszíttetett“ igazhitűnek elis
merte. Contumeliosus ries-i püspök 
letétele ellentétbe juttatta a mar- 
seille-i zsinattal,mely533.Contumeli- 
osust csak kolostori vezeklésre Ítélte. 
— III. János (560.—73.), a császári 
helytartót Narsest, aki Rómát a csá
szárnál őt bevádoló lakosokra meg
haragudva elhagyta, állítólag ismét 
visszavitte oda. A burgundi királynak 
Guntramnak megparancsolta, hogy 
az embruni és gapi püspököket, kiket 
a lyoni zsinat különféle bűneik miatt 
letett, hivatalukba ismét helyezze 
vissza. — IV. János (640.—42.) kár
hoztatta a monotheleták tanát, mint 
szintén a Heraklius császár által ezek 
érdekében kibocsátott „ekthesis“-t 
(1. e.); egy iratában Heraklius fiai
hoz és utódaihoz fordult, hogy ezeket 
is megnyerje a két-akarat tanának. 
I. Honorius igazhitiiségét a konstan
tinápolyi patriarcha, Pyrrhus vád
jával szemben megvédelmezte. — 
V. János (685.-6.) alig épült fel be
tegségéből, mindenkép azon töreke: 
dett, hogy a sardiniai egyházat, mely 
a római szék fensősége alól magát 
egyre jobban kivonta, ismét alávet
hesse annak.— VI. János (701.—5.), 
A római katonaság a ravennai 
exarchával szemben, ki őt a görög 
császár parancsára trónjáról le akar
ta tenni, megvédelmezte. Nehéz 
helyzete volt II. Gisulf, langobard 
herczeggel szemben, akit végre is 
csak nagy összeg pénzzel bírhatott
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rá a római területről való kivonulásra. 
Egy római zsinaton 704. védelmébe 
vette a letett Wilfrid, yorki püspököt, 
ki a pápához felebbezett. V. ö. Obser: 
Wilfrid dér Aeltere, Bischof von York 
(1884.). — VII. János (705.—707.) 
nem volt elég bátor arra, hogy midőn 
II. Justinianus a Quinisextum kánon
jait hozzákiildte, ez ellen határozott 
állást foglaljon. A langobard király 
Ariberd visszaadta neki a kotti Al
pokban fekvő jószágokat, melyeket 
elődei a római egyháztól elvettek. —
VIII. János (872.—82.) a saraceno- 
kon 877. egy saját maga által fel
szerelt hajóhaddal véres tengeri győ
zelmet nyert, mégis kénytelen volt 
878. magas adóösszegetfizetni nekik. 
A császári koronát először 875. Ko
pasz Károlynak ajándékozta, s ennek 
halála után soká habozva a külön
böző versengők között, 881. Vastag 
Károly nak adta, aki azonban nem 
nyújtott neki segítséget a saracenok 
ellen, bármennyire sürgette is. Az 
elődeitől visszautasított Photiust 879. 
elismerte konstantinápolyi patriar
aimnak azon feltétellel, hogy ez Bul- 
gariáta római egyháznak visszaadja, 
később azonban áll ítólag ismét kizárta 
az egyházból. Jánost valószínűleg 
meggyilkolták. V. ö. Gasquet: Jean 
VIII et la fin dePempire carolingien 
(1886.); Dopffel: Kaisertum und 
Papstwechsel unter den Karolingern 
(1869.); Heimbucher: Di e P ap s t w ah 1 en 
unter den Karolingern (1889.). —
IX. János (£98.—900.) egy római 
zsinaton elitélte a Formosus ellen 
tartott zsinatot s visszahelyezte az 
ez által felszentelt, de azután letett 
püspököket. E zsinaton azt is kimon
datta,hogy az újonnan választottpápa 
felszentelése császári követek jelen
létében történjék. Ugyanez évben 
(898.)Lambert császárral együttesen 
megkísérelte a ravennai zsinaton az 
egyházi ügyeket rendezni. V. ö. Fűnk:

Das Papstwahldekret in c. 28 Dist. 
63 (Historisches Jahrbuch 1888.). -
X. János (914.—28.)Róma uralkodó
jának Theodorának Theophylactus 
consul nejének kegyencze volt s állí
tólag ennek segélyével lett bolognai 
püspök, majd ravennai érsek, végre 
pápa; 915.-ben Berengárt császárrá 
koronázta Rómában, 916. személye
sen vezetett egy sereget győzelemre 
a rabló saracenok ellen, kiknek vá
rát Gariglianánál szétrombolta. Ma- 
roziának, TI modora leányának pa
rancsára letétetett s megfőjtatott. 
V. ö. Gfrörer: Papst Gregor VII. 
und sein Zeitalter (V. k. 1860.). —
XI. János (9 3 1 .—0.) az előbbneve- 
zett Maroziának s ágyasának III. 
Sergius pápának fia, anyja segélyé
vel jutott e trónra. Mostohatestvére, 
II. Alberich őt és anyját börtönbe 
vettette (933.) s ettől fogva János 
egészen a lelkipásztorkodás terére 
szorítkozott. — XII. János (9,55.— 
964.). Octavianus az előbb említett 
Alberich fia, daczára, hogy világi 
fejedelem s Róma uralkodója volt, 
pápává választatott, s mint ilyen, 
első változtatta meg a nevét. Miután 
a Lat eránt bordély házzá alj ásította, 
egy tízéves gyermeket püspökké ne
vezett ki, egy diakónust istállóban 
szentelt fel, s több rendbeli gyilkos
ságot követett el, a 962. császárrá 
koronázott Ottó, akitől kinyerte az 
előbbi császárok által tett ajándéko
zások megerősítését, a 963. évi ró
mai zsinaton letette. De 964. sike
rült neki a császár által helyébe tett
VIII. Leót Rómából kiűzni s ismét 
Péter székére jutni. Nem sokkal 
utóbb mii. V. ö. Röpke és Dümmler: 
Kaiser Ottó dér Grosse (1876.); 
Sickel: Das Privilégium Ottó I. für 
dieRömischeKirche(l 883.).—X III. 
János (965.—72.) a pápai székbe 
emeltetése előtt nariiii püspök volt. 
Nem sokkal pápává létele után ne-
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mesékből és a népből való össze
esküvők az Angyalvárba majd Cam
pán iába vitték, de 960. ismét vissza
térhetett Rómába. Az I. Ottó óhajára, 
akinek magát mindenben alávetette, 
907. császárrá koronázta II. Ottót. 
V. ö. Köpkc és Dümmler: Kai ser 
Ottó dér Grosse (1870.). — XI V. .Já
nos (983.— 1.) II. Ottó pártfogásával 
lett pápává. A Konstantinápolyból 
váratlanéi visszatérő VII. Bonifácz 
börtönbe vettette, ahol megmérgez
ték vagy éhen halt. — XV. János 
(985.—90.) játékszer volt II. Cres- 
centins János római patrícius kezei
ben. Az ő idejében történt, hogy 
Capet Hugó franczia király óhajára 
a 991. összeült reimsi zsinat hallat
lanul hevesen kifakadt a pápák ellen, 
kiket mint gyalázatos szörnyetege
ket bélyegzett meg. János kénytelen 
volt 995. Rómát elhagyni. Azonban 
a rómaiak, amint III. Ottó közelgé- 
sének Ilire elterjedt, nagy tisztesség
gel fogadták vissza. Ám a császár 
megérkeztét nem érte meg. — XVI. 
János (997.—8.). 988-tól piacenzai 
érsek volt, s mint a III. Ottótól pá
pai székre ültetett V. Gergely ellen
pápája lépett föl. Nemsokkal utóbb 
Rómának a császári csapatok által 
való elfoglalása alkalmával rettene
tesen megcsonkítva börtönbe vetet- 
ték,maj(l kolostorba vitték, hol 1013. 
mii'. — XVII. János (1003.) csak fél 
évig uralkodott. — XVIII. János 
(1003.-9.)Crescentiusnak János nevű 
fia tette pápává, s teljesen ez uralko
dott raj ta. —XIX. János( 1024.—33.) 
a tusculumi grófok családjából szár
mazott, a pápai méltóságra emelte
téséig a rómaiak senatora volt s e 
méltóságot azután is megtartotta, 
h ogy fi vérének VIILBeuedeknek utód
jává lett. János állítólag megveszte- 
gettetve a konstantinápolyi patriar- 
cháliak egyetemes püspöki czimét el 
akarta ismerni s e szándékában csak

a franczia püspökök és apátok köz
belépése akadályozta meg. — XXL  
János (1276.— 1277.) portugall szár
mazású, előbb bragai érsek s 1273.- 
tól tusculumi bibornok-érsek volt; 
azért nem nevezte magát XX. Já
nosnak, mert Johannát (1. e.) is előd
jei közé számította. „Petrus Hispa- 
nus“ néven pápasága előtt orvosi és 
bölcsészeti műveivel jelentékeny hirt 
vívott ki magának. Viterbóban halt 
meg egy leomlott fedéltől agyonütve. 
V. ö. Köhler: Vollstandige Nach- 
richt von Papst J. XXI. (1700.). — 
XXII. János (1316.—34.), avignoni 
pápa, eredeti nevén Duése Jakab, 
szül. 1243. Cahors-ban. 1300. fréjus-i, 
1310. avignoni püspök, 1312. bibor- 
nok lett. Megválasztása előtt a Lyon
ban tartott conclaveban megígérte, 
hogy Rómában fog lakni, megkoro- 
náztatása után azonban rögtön Avi- 
gnonba ment, mely állandó tartózko
dási helyévé lett. A Bajor Lajos és 
Osztrák Frigyes német ellenkirályok 
harczának folyamán 1317. márcz. 3 1. 
kelt bullájában kijelentette, hogy a 
birodalmi legfőbb hatalom az övé 
mindaddig, mig a két választott egyi
két meg nem erősíti. János 1324. 
márcz. Lajosra, ki pártfogásába vette 
az eretnek Viscontiakat, átkot mon
dott, mire ez a pápa ellen vádira
tot tett közzé. Minthogy pedig a pápa 
a német királyi trón másnak adására 
gondolt, s minthogy az általa Német
ország uralkodójául választott fran
czia IV. Károly igényeit a Frigyes 
ellenkirály fivére Lipót is támogatta, 
Laj os kibékült Frigyessel s 1325.szer
ződésre lépett vele, mely szerint Fri
gyest egyenjogú társkirálynak elis
meri. Lajost most a XXII. Jánossal 
meghasonlott minoriták, különösen 
pedig az olasz ghibellinek rábírták, 
hogy Itália elfoglalására induljon. 
Erre János 1327. újra kiátkozta La
jost, híveivel együtt. De Lajos gyor-



san haladt előre Italiába s 1328. jan. 
7. bevonult Rómába. Itt a római nép 
nevében Sciarra Colonnával jan. 17. 
fejére tétette a császári koronát, majd 
ápr. 18. XXII. Jánost a pápai méltó
ságról letettnek nyilvánította s máj.
12. Corbara Péter minoritát V. Mik
lós néven pápává tette. Ez azon
ban már 1330. meghódolt XXII. Já
nosnak. A békealkudozások,melveket 
Lajos 1330.—34. az avigiioni curiá- 
val folytatott, a pápa hajthatatlansá- 
gán megtörtek. Állítólag ez időtájt 
bocsátotta volna ki a pápa a „Ne 
praetereat" bullát, mely azonban kö
rülbelül nem hiteles és nem valódi. 
János egyike volt a Péter székén ülő 
legszemérmetlenebb pénzemberek
nek; halálakor huszonötmillió arany 
frtnyi kincset hagyott maga után. A 
corpus juris canonici (1. e.) magában 
foglalja az ő .. Extravagáns “-ait is. 
A dogma terén rendkívül kapkodott 
az újítások után. Eletiratai megtalál
hatók Baluzius „Vitae paparum Ave- 
nionensium“ (I. k. 1893.) ez. kiadvá
nyában. V. ö.Mdrcour: Antheil dér mi- 
noriten am Kampfe zwischen Ludwig
IV. von Bayern und Papst Johann 
XXII. bis zum Jahre.1328. (1874.); 
Riezler: Dieliterarischen Widersacher 
dér Pápste zűr Zeit Ludwig des 
Bayers (1874.); Miiller: Dér Kampf 
Ludwigs des Bayern mit dér römi- 
schen Kűrié (I. k. 1879.); Preger: 
Die Politik des Papstes Johann XXII 
in Bezug auf Italien und Deutschland 
(1885.); B) ’euer: Kaiser Ludwig dér 
Bayer in seinen Beziehungen zum 
Papste Johann XXII. (1881.); Ver- 
laque: Jean XXII. sa vie et ses oeuv- 
res d’aprés des documents inédits 
(1883.); Féltén: Die Bulié Ne praete- 
reat (2 k. 1885.—7.); — XXIIL  Já- 
nos(1410.— 15.),Cossa Boldizsár, ná
polyi, ifjúkorában állítólag kalóz volt, 
a bolognai egyetemen „sub figura 
studentis“ kéjelgéssel töltötte idejét.

Egyházi méltóságait kincsek felhal-

Bolognában semmi bűnténytől nem 
riadt vissza s.elődjét V. Sándort,akin 
teljesen uralkodott, megmérgezte. 
Haezen s egyéb ily vádaknak, melye
ket a konstanzi zsinat és Xieheimi 
Dietrich ellene emelt, nem is lehet 
talán teljesen hitelt adni, annyi bizo
nyos, hogy Cossa csak azért nyerte 
el a bibornokok szavazatait, mert 
ügyes pénzembernek s ravasz diplo
matának ismerték. Mint pápá először
XII. Gergely védője, László nápolyi 
király ellen harczolt, de egy nem si
került hadjárat után 1412. egyez
ségre lépett vele. Midőn azonban ezt 
a nápolyi király 1413. megszegte, a 
pápa Rómából menekülni volt kény
telen. Most Zsigmond királyhoz for
dult segélyért, aki tőle zsinat egy- 
behivását kívánta. Ezen kényszer
helyzetkövetkeztében 1414.-reKons- 
tanzba össze is hívta a zsinatot. To
vábbi sorsára nézve 1. Konstanzi zsi
nat s v. ö. az ott elősorolt müveket. A.

János presbyter, 1., János 
apostol.

János, tranii püspök, 1. Caeru- 
larius.

János (Aranyszájú), 1. Chry- 
sostomus.

János (Briiggei), 1. Joriszoon 
Dávid.

János (Churi), 1. Churi János.
János (Damaszkusi), 1. Damasz- 

kusi János.
János (Fidanzai), 1. Bonaven-

tura.
János (Istenes), 1. Irgalmas- 

rendiek.
János (Keresztelő), 1. Keresz

telő János.
János(Leidéni),l.Leideni János.
János (Mathai), 1. Trinitariusok.
János (Medai), 1. Humiliatusok.
János (Nepomuki), 1. Nepomuki 

János.



János (Parmai), 1. Ferencz-
rendiek.

János (Salisbury-i), 1. Salisbu- 
ry-i János.

János-keresztyének (János 
tanítványai) még mesterük, Keresz
telő János halála után is előfordul
nak az újszövetségben és „heinero- 
baptista* név alatt mint gnostizáló 
felekezet a réai egyházi Íróknál. A
17. század közepe óta az a Hiedelem, 
hogy ezeknek utódai a Perzsiában 
lakó sabaeusok (1. Sabaeismus). Rácz

János-lovagrend, 1. Jolian-
nita-rend.

János pap (Johannes presby- 
ter), egy regebeli hatalmas kér. ki
rály Ázsia vagy Afrika belsejében. 
Először Freisingeni Ottó az 1145. 
évről említi krónikájában, még pe
dig mint nestorianus papi embert, 
aki Armenián és Perzsián túl ural
kodott. Azután a trois-fontaines-i Al- 
berich krónikája emlékszik meg egy 
1 165. évi levélről, melyet „Johannes 
presbyter“, az indusok királya külön
böző kér. uralkodókhoz irt. III. Sán
dor pápa 1177. levelet küldött „Indo- 
rum regi, sacerdotum sanctissimo“.
IV. Incze pápa is kutathatott az állí
tólagos János pap országa után. Ké
sőbb áttették székhelyét Abessyniába, 
mely aztán a 17. századig „Regnum 
presbyteri Joannis* nevet viselt. 
Újabban kimutatták, hogy a róla 
szóló följegyzések eredetileg arra az 
országra vonatkoznak, melyet egy 
tatár nép kér. fejedelme a l l .  szá
zadban a mai Mandsu-országban ala
pított. V. ö. Oppért: Dér Presbyter 
Johannes in Sage und Gesch. (II. 
kiad. 1870.); Zarncke: Dér Priester 
Johannes (1876.—9.).

Jánosrendi apáczák, jeru-
zsalemi szent Jánosról nevezett ápo
ló-rend, mely a johannita-rend női 
ágaként azzal egyidejűleg alakulha
tott, de keleten átélt sorsa felől csak

hiányos és téves adatok vannak. 
Nyugaton leghíresebb zárdájok az 
1188. Sixenábaíi Saragossa és Le- 
rida közt épített, de amelynek lakói 
szegény- és betegápolással épen nem 
foglalkoztak. Angliában 1 182. összes 
kolostoraik egyesítettek Buekland- 
ban. Franeziaországban, hol több há
zok volt, a 17. században reformon 
mentek keresztül s a johannita-rend 
nagymesterének főnöksége alá ad
ták magokat. Rendjük a franczia 
forradalomig létezett.

János (Szent) tüze, a Keresz
telő János napján, jun. 24. piaczokon, 
téreken, útezákon s hegyeken éget
ni szokott tűz. Nevezik napfordúlati 
tűznek is. Különben őspogány szo
kás, mely a legszigorúbb pontosság
gal megtartatott még a keresztyén- 
ség* idejében is, sőt manapság szintén 
nem egy helyen szokásban van, kér. 
jelentőséggel s vonatkozással felru
házva. T.

János Zsigmond (Szapolyái
II. János), Magyarország „választott 
királya“, Erdély fejedelme, szül. 
1540. jul. 7. Budán. Anyja halálától, 
1559. szept. 15.-től egyedüli ural
kodója volt Erdélynek. Kitűnő neve
lésben részesült s felvilágosultsága 
hathatós elősegitője volt a reformá- 
czió elterjedésének Erdélyben. Előbb 
a luth., majd a ref., végül az unit. 
elveknek volt buzgó hive s pártfo
gója. Gyulafehérvárit két s Nagyvá
radon egy disputáiét ő tartatott a 
szentháromság-védők s az unitáriu
sok közt. Mh. 1571. márez. 14. Gyu- 
lafehérvártt. V. ö. Jakab Elek : J. Zs. 
élete és uralkodása (Kér. Magvető 
II. k.).

Janow  Mátyás, Húsz előfutára 
Prágában, miután theol. tanulmá
nyait, melyeket Prágában a Krem- 
sieri Militsch befolyása alatt kezdett, 
Párisban bevégezte, 1381. prágai 
apát lett s mh. 1394. nov. 30. Egy



csomó értekezésében, melyeket „Re
guláé Vet. et Növi TestamentiM ez. 
a. ómaga gyűjtött össze, de amelyek 
még most sincsenek teljesen kinyo
matva, erősen ostorozd az egyh. v i s 
szaéléseket, különösen a reservatió- 
kat és exemtiókat, a kép- és erek
lye-tisztelet vastag tulhajtásait, a 
szerzetes-élet nagyrabecsülését, egy
szersmind követelte a Krisztus életé
nek követését, a megváltó iránti 
szeretetet s a bibliához utasította a 
keresztyéneket. V. ö. Palachj: Die 
Vorláufer des Hussitentums in Böli- 
men (II. kiad. 1869.); Erűmmel: 
Gescli. dér bölimisclien Reformation 
im 15. Jahrh. (1866.).

Jansen, 1. Jansenismus.
Ja ll sen is ni US (A) alapítója Jan

sen Kornél szül. 1585 ökt.28. Acquoi- 
ban a németalföldi Leerdam gróf
ságban. Löwenben 1602.-től bölcsé
szetet, 1604.-től theologiát is tanul
mányozott. Barátja Du Vergier (1. e.) 
közbenjárására házi tanítóságot nyert 
Párisban, majd Bayonne-ba ment 
amahhoz, hogy vele együtt tanulmá
nyozza az egyházi atyák, különösen 
Ágoston iratait. 1617. visszatért Lö- 
wenbe, hol a Puleheria-collegium 
elöljárója lett. Midőn Du Vergier 
1621. meglátogatta, mindkettőjükben 
az az elhatározás ért meg, hogy iro
dalmi utón lépnek fel az egyház re
formja érdekében, még pedig Jansen 
a dogmákról, Du Vergier pedig az 
egyház szervezetéről fog Írni. Jansent 
1623. és 1627. egyeteme Madridba 
küldte, hogy keresztülvigye ott a je
zsuitáknak a nyelvészet és bölcsészet 
tanszékeiről való eltávolítását. 1630. 
löweni tlieol. tanárrá neveztetett ki 
s mint ilyen a legmerevebb ágostoni 
tanokat hirdette, különösen a szabad 
akaratról és az isteni kegyelemről. 
Majd újra vitába keveredett a jezsui
tákkal, midőn az utrechti érseknek, 
Roveniusnak ellenük folytatott har-

czában e mellett foglalt állást. Egy
idejűleg a reformátusokat is megtá
madta, kik a katholikusokat disputa- 
tióra hívták fel. Egy Spanyolország 
érdekében irt munkáját (Mars galli- 
cus) a spanyol király azzal hálálta 
meg, hogy 1636. kinevezte yperni 
püspöknek. Mh. 1638. máj. 6., mikor 
épen befejezte a Du Vergier-vel meg
beszélt művét, melynek czime: „Au- 
gustinus sive doctriua Sti. Augustini 
de humanae naturae sanitate, aegri- 
tudine, medicina adversus Pelagianos 
et Massilienses“ (1640. jelent meg). 
Ez a munka azt bizonyítgatja, hogy 
az Ágoston tana az egyedüli ortlio- , 
dox tan s a pelagiusi tévtanok alap
ját a bölcsészet, különösen az aristo- 
telesi képezi; az emberi természetet 
teljesen megromlottnak mondja. Szá
mos műve van még ezen kívül, közü
lük megemlítendők: „ De interiori ho- 
minis reformatione“, „Tetrateuchus 
sive commentarius in quatuor Evan- 
gelia“, „Pentateuchus sive commen
tarius in V libros Moysis“, „De jura- 
mentotf. Az „Augustinus“-ban nyi
latkozó irány jan sen ism u s  nevet 
nyert, az ezt követők pedig janse- 
nisták-nak neveztettek. Kezdettől 
fogva a jezsuiták voltak a legheve
sebb ellenségeik, kik nem nyugod
tak, mig VIII. Orbán pápa 1642. 
márcz. 6-iki'„In eminenti“ bullájában 
átok alá nem vetette J. müvét. E 
bulla ellen úgy püspökök, mint egye
temek tiltakoztak, különösen a löwe
ni egyetem szállt ellene síkra heve
sen. Még szilárdabb volt az ellenállás 
Francziaországban. A jansenismus 
fő fészke a párisi Port-Royal des 
Clvámpes zárda volt, melynek apát
nője a jansenista érzelmű A rnauld  
Angelika 15,01. szül. s már 1602. 
apátnő lett. Eleinte könnyelműen 
élt, de egy súlyos betegség után 
1607. magába szállott s hozzá fo 
gott zárdája reformjához. 1623.-tól
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mind rá,mind azárdájabeliekreegyre 
nagyobb befolyást kezdett gyakorolni 
Du Vergier. 1626-ban alapítá aztán 
Arnauld a Port-Royal de Paris zár
dát, de 1630. lemondott ennek apát
női állásáról. Mikor 1636. oda mégis 
visszatért, Du Vergier lett eme zár
dának is szellemi vezetője. Ennek 
halála (1643.) után tanítványa Arna
uld Antal nemcsak a Port-Royal 
zárdájának lett főnöke, hanem egy
úttal az összes franczia jansenisták- 
nak is. Ez testvére volt Arnauld An
gelikának s 1612. febr. 6. született, 
elől)b jogot tanult, azután theologiát 
a Sorbonneban, Du Vergier vezetése 
alatt különösen az Ágoston irataival 
foglalkozva; 1641. fölszenteltetett; 
1643. a Sorbonne tagja lett. Mikor
X. Incze pápa a Jansen könyvéből 
öt pontot,mint eretneket, 1653. máj.
31. átokkal sújtott, Arnauld, ki 1048. 
a Port-Royal des Champes lakói közé 
lépett, abban a munkájában, melyet 
„ Lettre seconde d’un docteur de Sor
bonne áun dúc et pair de Francé* 
(1655.) ez. a. bocsátott közre, kinyil
vánította, hogy az az öt tétel téves, 
ám Jansen nem abban az értelemben 
vette, amelyben a pápa elátkozta. VII. 
Sándor pápa 1656-iki bullájában azon
ban kijelenté, hogy ama tételeket 
csakugyan állította Jansen, még pe
dig abban az értelemben, amint azok 
el lettek Ítélve. Míg így e vita egye
nesen magát a pápai teljhatalmat 
érintette, addig a Port-Royal irói ezu
tán is csak oly komolyan küzdöttek 
az ágostoni tanok mellett, mint aze
lőtt s különösen a jezsuita morál el
len súlyos vádakat emeltek, első sor
ban Pascal Balázs és Nicole Péter. 
1660. után XIV. Lajos szilárd elha
tározást mutatott a jansenismus tel
jes kiirtására. E nehéz viszonyok kö
zepette vesztették el a jansen ista 
apáczák szellemi vezetőjüket, Arna
uld Angelikát, ki Port-Royal de Pa-

ris-ban 1661. aug. 6. halt meg. Mi
kor 1665. VII. Sándor pápa egy alá
írási formulát bocsátott ki az összes 
jansenisták részére,melylyel teljesen 
alávessék magokat az ő 1656.-iki bul
lájának, az alet-i, ahgers-i, beauvaisi-i 
és pamiers-i püspökök egy összhangzó 
nyilatkozatot szerkesztettek,melyben 
az egyháznak csak a tulajdonképen 
való hitelvi dolgokra nézve ismerték 
el csalatkozhatlanságát. Az ellenük 
kiadott szigorú rendszabályok keresz
tülvitelében VII. Sándort 1667. meg
gátolta a halál. Utódja IX. Kelemen 
békés kiegyenlítést hozott létre 1668. 
A római székkel kibékült jansenisták 
aztán az ő idejét arra használták fel, 
hogy a reformátusok elleni támadá
saikkal bizonyítgassák jó katholikus 
voltukat. Az által, hogy Arnauld és két 
jansenista érzelmű püspök a pápa 
és XIV. Lajos között a királyi jo
gok felett folyt vitában a pápa mel
lett foglalt állást, felkeltették a jan
senisták a király haragját s ez elől 
Arnauld és Nicole 1679. Németal
földre menekült. Arnauld Briisselben 
halt meg 1694.-ben. 320 kisebb-na- 
gyobb müve 1775.-—83. jelent meg 
45 kötetben. XIV. Lajos unszolására
XI. Kelemen 1705. kiadta „Vineam 
dominif bulláját, mely ismét a VII. 
Sándor álláspontját foglalta el. A 
Port-Royal des Champes apáczái meg
tagadták a bullához való hozzájárü- 
lást, ezért 1707. excommunicáltat- 
tak, maga a zárda pápai rendeletre 
1710. földig leromboltatott. Folyto
nos vita tárgyául szolgált ezalatt a 
Quesnel Paschasius újszövetsége 
is, mely 1687. jelent meg, erkölcsi 
elmélkedésekkel kisérve s amelyet 
a jansenisták a nép között terjesz
tettek. A jezsuiták nemcsak azt vit
ték ki, hogy e könyvet a pápa 1708. 
eltiltotta, hanem azt is kieszközölték 
1 713., hogy XI. Kelemen „Unigeni- 
tus* constitutiójában elátkozott be



lőle 101 tételt, koztok a bibliából és 
egyházi atyáktól való mondásokat is, 
minthogy ezek a Jansen szellemében 
is magyarázhatók. A franczia papság 
tekintélyes része (az n. n. anticon- 
stitntionisták) vonakodott e constitu- 
tiót elfogadni, és mikora pápa átokkal 
fenyegetőzött, 1717. app el latiót is 
nynj tottak be egy összehívandó egye
temes zsinathoz. Azokat, kik ezt alá
írták, appellansoknak nevezték e l ; 
1718. XI. Kelemen ki is mondta rajok 
az egyh. átkot A franczia regeus 
az Unigenitus bullát 1 7*20. kötelező
nek ismerte el Francziaországra néz
ve s egyúttal semmisnek nyilvánítot
ta az appellatiot. A parlament azután 
szintén elfogadta azt, a királyi jogok 
s a gallikán egyház szabadságának 
teljes épségben tartása mellett. Mind
azok, kik igy elfogadták, acceptaiisok- 
nak neveztettek, a nonacceptansokat 
pedig szigorú büntetés érte. 1 730-ban 
a Sorbonnet is kényszerítette az ál
lam a bulla előtti meghajlásra. A foly
tonosan tartó súlyos üldözések alatt 
a jansenisták egy része mysticismus- 
ba merült (1. Convulsionuaires), más 
része jobbnak látta hazáját elhagyni. 
Németalföldre menekültek, hol meg
alapították az utrechti érsekséget, 
melyhez később a haarlemi és deven- 
teri püspökségek csatlakoztak, ame- ; 
lyek a pápát fejőknek most sem isme
rik el. Ma 27 gyülekezetük van, kö
rülbelül 6000 lélekkel, kiknek szá
mára lelkipásztorokról Amersfoort- 
banlevő seminariumuk gondoskodik.
V. ö. Leydecker: História Jansenismi 
(1695.); Sainte-Beuve: Port-Royal 
(IV. kiad. 7 k. 1878.); Wilkens: 
Port-Royal und dér Jansenismus in 
Frankreich (Zeitsehr. für wiss. The- 
ologie 1859.); Séché: Les derniers 
Jansénistes (3 k. 1894.- 2.); Ccdlc- 
waert: Jansénius d' Ypres(l893.).T.

Jíliissen János, német kath. 
theologus, szül. 1829. ápr. I<). Xan-

tenben. A bölcsészetet, theologiát és 
történelmet Münsterben, Löwenben 
és Bonnban tanülta. 1854. a törté
nelem magántanára lett Münsterben 
s ugyanez évtől fogva a májuafrank- 
furti gimnáziumnál történettanári 
minőségben működött. 1860. pappá 
lévén, 1880. a pápa házi praelatu- 
sává és apostoli protonotariussá ne
vezte ki. Mh. 1891. decz. 24. Majna- 
Frankfurtban. Legnevezetesebb mü
vei : Geschichtedes deutschen Volkes 
seit dem Ausgang des Mittelalters 
(I. k. 15. kiad. 1889., II. k. 16. kiad.
1893., III. k. 15. kiad. 1891., IV.—
VI. k. 13. kiad. 1893., VII. k. 1894.). 
mely óriási elfogultsággal szól a re- 
formáczió ellen (ismertetve a Buda
pesti Szemle 1889. évi folyamában); 
An meine Kritiker (16. ezer 1884.); 
Kin Zweites Wort an meine Kritiker 
(1 6. ezer 1884.). V. ö. Pastor{ 1892.) 
és Schivann (1892.) róla szóló mü
veit és Szlávik Mátyás: Janssenis- 
inus a történetírás terén (Prot. Szem
le 1889.). T.

Ja n u a riu s  (=kapus),szent,be- 
neventumi püspök, mint vértanú halt 
meg Diocletianus idejében Puteoli- 
ban. A tetemeit őrző Nápolynak véd- 
szentje. Fejét s vérét csodás tulaj
donságokkal ruházta fel a babona.

Jászberényi Pál, ref. tanár, 
Erdélyben szül. s Gyulafehérvárit 
tanult. Miután 1653.-tól a Rákóczi 
Ferencz tanára volt, 1 656. külföldre 
ment s még ez évben Utrechtben, 
1657. jul. 22. pedig Franekerben 
iratkozott be. Oxfordiam szintén ta
nult, azután meg Londonban nyilvá
nos iskolát nyitott, mely hamarosan 
híressé vált. 1665. táján hazaláto
gatott, de ismét visszatért Angliába. 
1678. körül nagyenyedi tanárnak 
hívták meg, de mielőtt hazatérhetett 
volna, mh. Egy angolul irt s több 
kiadást ért latin-nyelvtanán kívül a 
köv. müve jelent meg: Examen doc-
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trinae ariano-socinianae. London, 
1002. V. ö. Imre Sándor róla szóló 
czikkét (Figyelő I. k.).

Jászol (francaidul „créche“,
olaszul „présépeném etü l „Krip-
pe“), a Krisztus születésének fa- és
papir-alakokkal való kiábrázolása.
Mióta szent Ferencz a karácson meg-

•  •

ünneplésére 1*2*23. egy jászlat készí
tett, a kath. államokban egészen 
szokássá lett ilyeneket csináltatni, s 
lassanként a családi körökbe is be
hatolt. Eleinte épen oly kizárólagos 
felekezeti jellegű volt a katoliku
soknál, mint a karácsoní'a a protes
tánsoknál, de manapság már mind
két vallásnak vegyesen használják.

Javadalmas, 1. Beneficiatus.
Javadalom, 1. Beneficium.
Jefte, Gileádból való, Izráel 

egyik bírája, az ország elvetemült 
fia, aki atyai örökségétől megfosz- 
tatva rabló életet élt, míg végre a 
Jordánon túli törzsek legvénebbjei, 
kik 18 évig álltak az ammoniták ha
talma alatt, nála kerestek menedé
ket. A csata előtt tett fogadalmát 
teljesítendő, a csatából győztesen 
visszatérve fel kelle áldoznia leá
nyát. A görög Aristodemusra emlé
keztető ezen elbeszélés azt bizonyítja, 
hogy akkortájt a Jáhve-tisztelet kö
rén belül még emberáldozatok is 
fordulhattak elő. (1. Elsőszülött.) Rácz 

Jehova, 1. Jahve.
Jehovista, 1. Pentateuch. 
Jelenések könyve, 1. János 

apostol és Apokalyptika.
Jenő, pápák neve. J. Jenő

1. Márton életében(654.: meg
választatott pápává, s nehogy osz
tozzék ez utóbbinak keserű sorsában, 
követség utján igyekezett a császár
ral megegyezésre jutni és hajlandó 
lett volna a monotlieletá Péter kon
stantinápolyi patriarcha által fel
állított közvetítő formulát elfogad
ni, ha a római klérus és nép nem sze

gült volna ellene.— II.Jenö(S2á.—7). 
nem sokára megválasztatása után 
megjelent Rómában Kegyes Lajos 
fia Lothár, aki az egyházfőnek a csá
szárhoz való viszonyát szabályozta s 
arómaiakat megeskette, hogy az uj,on 
választott pápának fölszentelését jö
vőre nem engedik meg előbb, míg ez 
császári meghatalmazottak jelenlé
tében hüségeskiit nem tesz, amint 
II. Jenő ezt tényleg le is tette. A kép
tisztelet kérdésében II.. Jenő kény
telen volt eltűrni a párisi zsinatnak 
azon vádját, hogy tudatlanságból le
tért az igazság útjáról. Egy zsinaton 
(826.) szigorúan megintette a püs
pököket, hogy a székhelyi kötelezett
séget figyelemben tartsák, ugyan
ekkor elitélte a simoniát. — III. Jenő 
(1145.—58.) Clairvauxi Bernát ta
nítványa, mindjárt megválasztatása 
után kénytelen volt elhagyni Rómát, 
nehogy egészen hatalmába jusson a 
senatorok pártjának. Azonban 1145. 
végén, miután beleegyezett, hogy a 
senatus tovább is fennálljon, vissza
tért. Ám 1146. ismét kénytelen volt 
újabb súrlódások következtében Sut- 
riba s innen Viterboba menni, sőt 
midőn Bresciai Arnold szónoklatai 
a pápák világi uralmának megsem
misítésére irányuló mozgalmat tá
masztottak, átment Franeziaország- 
ba, ahol Párisban és Rheimsban zsi
natokat tartott, s Németországba, ahol 
Trierben egy zsinat az ő jelenlété
ben folyt le. Alig vette Rómát Sici- 
liai Roger segítségével 1149. újra bir
tokába, a republikánusok 1150. ismét 
elűzték s csak 1152. köthetett iilkra- 
dandóbékét Rómával.VII.Lajos fran- 
czia király az ő unszolására indult 
1146. a keresztes háborúba. V. ö. 
Bernhardy: Konrád Ili. (2 k. 1883.). 
— ÍV. Jenő (US  1 .—47.) a Péter szé
kén is szigorú erkölcsű barát maradt; 
összehívta a bázeli zsinatot, amely- 
lyel azonban saját maga állította a



ferrarai zsinatot 1438. szembe; ez 
utóbbit 1439. Florenezbe tette át. Tiz 
évig (1434.—43.) volt kénytelen IV. 
Jenő a rómaiaktól elűzve olasz vá
rosokban különösen Florenczben ke
resni menedéket. IV. Jenő ellenpá
pája, a bázeli zsinat által 1439. vá
lasztott Bódog amannak keveset árt
hatott. V. ö. A bért: Papst Eugen IV. 
(1885.); Birck: Dér Kölner Erzbi- 
scliof Dietrieli, Gráf von Mörs und 
Eugen IV. (1889.) A.

Jeremiás, héber próféta, a Je
ruzsálemhez közel fekvő Anathóth 
papja, ott lépett fel, mint próféta 
Józsiás király alatt (K. e. 626.). 
Ettől fogva körülbelül 40 éven át mű
ködött, mint próféta, leginkább Je
ruzsálemben, rendkívül veszedelmes 
körülmények közt, de bátran s oda- 
adón. Működésében mindig a pusz
tulásához siető ország vallásos poli
tikai helyzetére volt figyelemmel, 
mit pessimista hangulattal, de a kö
vetkezmény által igazolva rajzolt. 
Mivel folyvást az ország kikerülhet- 
len bukását s a városnak a kháldok 
általi elpusztítását jövendölte, Jojá- 
kimés Zedékiás királyok alatt a nem
zeti pártnál gyűlölet és üldözés 
tárgyává lön. Jeruzsálem elfoglalá
sakor fogságban ült, ahonnan Nebu- 
kadnezár kiszabadította. A babyloni 
számkivetésbe nem ment el, inkább 
hazája romjai között élt. Később 
Egyptomba vándorolt s 570. körül 
halt meg, a taphnaei egyházi 
atyák bizonytalan hitelű tudósításai 
szerint, a tömegtől megköveztetve. 
A zsidó legenda sokat foglalkozik 
vele (II. Makk. II. 4. s köv., XV. 
13. s köv. Mát. XVI. 14.). írnoka, 
Barucli által összeszedett jövendölé
seit a kritika nem hagyta minden 
részökben érintetlenül, mig viszont 
egynéhány zsoltár szerzőségét neki 
tulajdonította. Az ószövetség hagio- 
graphái közé számított ama mű, a

héberül „Echa“ (azaz: ah!) görögül 
„Ooiivoi“ latinul „Lamentationes*, 
magyarul „JeremiásSiralmai“czimet 
viselő könyv, mely 5 énekben atemp- 
plom elpusztítását, a Jahvetisztelet 
megszűnését és a nép szomorú álla
potát panaszolja el, nem tőle eredt.
J. irói jelleme nem mutat ugyan fel 
annyi jelességet, mint elődeié, de 
irálya folyékony; előadása itt-ott ter
mészetesen khaldaismussal vegyült. 
Újabb magyarázói Hitzig (1866.), 
Orelli (II. kiad. 1891.), Gráf (1862.), 
Keil (1872.), V. ö. Cheyne: Jeremiah, 
his life and times (1888.); Petri 
Elek: Jeremiás élete és kora (Prot. 
Szemle 1890.); Meyer: Jeremiah, 
priest and prophet (1894.). Rácz 

Jerikó, a datolyáknak és pál
máknak, eperfügének és balzsam
cserjének a bibliából ismert városa, 
a zsidó hegysivatagnak egy csinos 
oázán feküdt, hol most már csak egy 
szegényes falu található. Józsua fog
lalta el s a Benjámin törzsnek adta.
J.egész az újszöv.időkig virágzó város 
maradt volt, ahol a Jeruzsálembe 
ünnepre zarándokló galilaeabeliek 
gyülekezni szoktak. Rácz

Jerobeám , két király neve, 
kik az északi Zsidóország történetére 
döntő befolyást gyakoroltak, ameny- , 
nyiben az egyik megalapította azt, 
a másik pedig legnagyobb, de egy
szersmind a bukáshoz közeledő utolsó 
virágzás! korszakát jelzi. Az első a 
többi törzseknek Jeruzsálem iránt 
táplált irigységét s a Salamon zsar
noksága és az adó által keltett nép
hangulatot arra használta fel, hogy 
még Salamon életében lázadást tá
masztott s halála után, mikor annak 
fia, Rhoboám minden reformeszmót 
ridegen elutasított, a tíz északi tör
zset a déli országtól elszakította (leg
korábban 985., legkésőbben 937. K. 
e.), sőt a szétszakadást a magaslatok 
ősi tiszteletéhez való ragaszkodással



állandósította. Miután családja már 
fiával,Nádábbal kihalt, szüntelen trón
viszályok folytán egy sereg uralkodó- 
ház jutott a trónra, melyek közt 
Ákliábé bírt különös jelentőséggel. 
Izráel országának változatos és nyo
morteljes történetében csupán a má
sodik J. hosszú országlása, a K. e. 
9. század végén és a 8. elején, való
színűleg 790. (781.)—749. (74 1.) ké
pezett tartósabb fénykorszakot. 0 
nemcsak mindazt visszafoglalta észa
kon és keleten, amit Dávid és Sala
mon bírt, hanem a kereskedelemmel 
és iparral foglalkozó Phoeniciával 
fentartott békés viszonynál fogvájó- 
létet, boldogságot és biztonságot is 
szerzett országának, de épen ez hozta 
magával annak a belső romlásnak

t

előfeltételét is, ainelvben akkor Amós
'  « /

próféta a közeli bukás jelét látta. Rácz 
Jeromos, szent, voltaképen 

Eusebius Hieronymus Soplironius, a 
legkitűnőbb latin egyh. atyák egyike, 
kér. szülőktől legkésőbb 340. körül, 
szül. Stridonban(a Dalmáczia és Pan
nónia közti határon), A keresztséget 
Rómában vette föl, ahol tanult is. Egy 
ideig Trierben s 372-től Aquilejában 
tartózkodott.InnenbeutaztaKisázsiát, 
miközben Antiochiában ifjúkori bű
nei nyomán súlyos betegség lepte 
meg, mely arra bírta, hogy felhagy
jon a világi tudományokkal. Gyógyu
lása után 374. a chalkisi pusztába 
vonult, honnan öt év múlva ismét 
Antiochiába ment, itt felvette a papi 
rendet s megírta első művét' (Alter- 
catioLuciferiani etOrthodoxi) Azután 
csakhamar Konstantinápolyba ment, 
hogy Nazianzi Gergely oktatásában 
részesüljön és a Caesareai Eusebius 
krónikáját latinul kidolgozza s foly
tassa. 382. az őt három évvel előbb 
fölszentelő Paulinust Rómába kisérte, 
hol a Damasus püspök kivonatára 
hozzákezdett az Itala átnézéséhez s 
részben átdolgozásához. E munkája,

bár a conservativ theologusoktól 
némi ócsárlásban részesült,, Yulgataw 
név alatt az egyházban kizárólagos 
jogosultságot nyert. írói működése 
mellett mint bigott asceta lett is
mertté Rómában, hol a világias szel-

/  w

lemű papságot szintén contemplativ 
élethez akarta szoktatni, ami azonban 
száma nélküli ellenséget szerzett ne
ki. Lehangolva távozott innen 385.CT

s beutazván Palesztinát és Egypto- 
mot, 386. Bethlehemben telepedett 
meg s ott kolostort alapított, mely első 
példáját nyújtotta a tudományok ápo
lását fő feladatul kitűző szerzetesség
nek. Itt aztán egy csomó ó- és űjszöv. 
commentart, nehány becses régészeti 
tartalmú művet s több, szentekről és 
barátokról szóló legendát, valamint 
éleshangu vitairatokat irt, különösen 
Origenes és Pelagius követői ellen. 
Jelentékenyebb műve ez utóbbiaknál 
a „De viris illustribus" ez., mely a 
kér. irodalomtörténet átnézetét tar
talmazza 392.-ig. Levelei nemcsak 
egyház- és művelődéstört., hanem 
dogmatikai és exegetikai tekintetben 
is becsesek. Mh. 420. szept. 30. J. 
nem csupán a legtudósabb, hanem a 
legékesszólóbb is volt a latin egyh. 
atyák közt. Dogmatikusnak nem oly 
kiváló, mint exegetának; héber tu
dománya az egyház egész ókorában 
páratlan. Munkáit legjobban Vallarsi 
(11 k. 1 734— 42.Javítva 1 766—72.) 
adta k i; ez a kiadás szolgált alapul 
Migne-nek is (Patr. lat. XXII—XXX. 
k.). Magyarra is vannak lefordítva 
művei, főleg levelek (Pesti Xöven- 
dékpapság Munkálatai I. és V. k., az 
utóbbiban életrajza is). V. ö. Zöckler : 
Hieronymus, sein Leben und Wirken 
(1865.); Tliierry: St. Jerome (III. kiad.
1875., magyarra ford. Öreg János 
1888.): Martin: Life of Öt. Jerome 
(1888.); Bankó József: DivumHiero- 
íiymum oppido Stridonis . . . natúih 
esse (1874.); SychotrsJd: Hierony-
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mus alsKirchenscliriftstellér(1894.) ; 
Gyürlay Ödön : Néhány lap szent J. 
Paedagogiájából (1891 .).

Jeromos (Prágai), 1. .Prágai 
Jeromos.

Jeromosreml (Hieronymiták), 
több remete-egyesiilet, melyek szent 
Jeromost tisztelik, mint védszentjö- 
ket. Jelentékenyebbek: 1) szen t 
Jerom os spanyol rem ete-con- 
g reg a tió ja , melyet olasz francis- 
kánusok szerveztek s számára Toledo 
mellett remete-lakokat emeltettek. 
A rend 1873. nyert pápai megerősí
tést, Ágoston szabályait fogadta el, 
kolostoraiban rendkívüli fényt űzött. 
Női ága is volt (liieronymitinák), me
lyet Toledóban 1375. Garzias Maria 
alapított. 2) szen t Jerom os apos
to li k le rik u sa in a k  congrega- 
tió ja  (jesuaták, Jézus szolgái) sze
gény- és beteg-ápoló rend, melyet 
Colombini János (mh. 1367.) Siená- 
ban 1365. alapított s V. Orbán 1 367. 
erősített meg. IX. Kelemen 1668. fel
oszlatta, hogy vagyonát Velenczének 
a török elleni háborújára fordíthassa. 
Ennek is volt női ága (jesuatillák), 
melyet Colombini Katalin alapított. 
Minthogy az amazt feloszlató rende
letbe ez nem volt belefoglalva, ma 
is létezik Olaszországban. V. ö. Pösl: 
Leiben des seligen Joli. Colombini 
aus Siena (1846.).

Jerusalcni János Frigyes Vil
mos, a felvilágosodás korának kiváló 
német prédikátora és theologusa, 
szül. 1709. nov. 22. Osnabriiekben. 
1742. nevelő lett a braunschweig— 
wolfenbütteli udvarban, hol 1744. 
préposttá, 1749. apáttá, 1771. pedig 
a wolfenbütteli főeonsistorium alel nő
kévé neveztetett ki. Mh. 1 789. szept.
2. Braunschweigban. Fő művét a 
„Betrachtungen iiber die vornehm- 
sten Wahrheiten dér Religion" (2 k., 
utólszor 1785. jelent meg)ez. képezi. 
Nevezetesek még: „Briefe iiber die

mosaische Religion und Philosophie" 
(III. kiad. 1783.)és „Vondér Kirchen- 
vereinigungw (1772.). Hátrahagyott 
iratai 1 792. jelentek meg. V. ö. Kol- 
deivcy róla szóló tanulmányát (Zeit- 
schrift fíir die historische Theologie
1869.).

Jeruzsálem,Dávid koráig Jebus 
nevű fővárosa a jebuziták Juda hegy
vidékén lakó kanaánita törzsének 
s mint széles hegyháton épült, völgy
torkolatok és sírok által széttagolt 
s a délen emelkedő Sión vára által 
védett természetes erősség, egy ék 
volt Izráel testében, míg elfoglalá
sának vakmerő fegyverténye által 
Dávid fényesen megnyitotta uralmát. 
Ettől fogva a „biztos város" („sá
léin", amiből a még nem egészen vi
lágos értelmű J. név származott) az 
ország székvárosát képezte, a „Dá
vid városát", melyhez úgyszintén a
J.-mel gyakran egy értelemben hasz
nált Sionhoz, ahol a királyi palota 
állt, a nemzet legdicsőségesebb em
lékeinek hosszú sora fűződött, sőt 
mióta Salamon ottJahvénak templo
mot épített, a helyi szentség fogal
ma is. Még a próféták szerint is 
„ Jáhve J.-ben lakik", a „nagy király 
városáéban. A nemzetiség létezése 
s a vallás létezése egyjelentőségű a 
theokratikus központ létezésével, a- 
hol egymás mellett áll Izráelnek 
trónja és oltára. Daczára annak, hogy
J. Rhoboám óta a Nebukadnezár, 
Pompejus és Titus alatti nagy ese
ményekig gyakran esett ellenség ke
zébe, elpusztí thatlanságánakhitemég- 
is erős úgy az ó-, niint az ujszöv. 
prófétáknál s egy „új J .“-ről rajzolt 
fenséges képben a legtulzóbb remé
nyek mutatkoztak a jövőre nézve. 
AJ. névnek eme vallástörténeti je
lentősége a kér. egyház fejlődése 
történetében az egyház meglehetős 
kárára Rómára szállott át, habár a 
keresztes háborúk századaiban, sőt
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le egészen a 19. század romantiká
jáig^. Gobat, Hoffmann Kristóf)J. régi 
varázsa olykor el tudta feledtetni azt 
a szomorú benyomást, melyet a va
lóság tesz (L. Palesztina.). Rácz

Jeruzsálem! C yrill, szent, 
híres egyli. atya, szül. 315. körűi s 
345. táján pappá lett. A jeruzsálemi 
katechumén'usok legfelsőbb osztályá
nak tanítója s prédikátora volt, mi
dőn 350. körül püspökké tétetett. Az 
ariusi viszályokban eleinte nem egé
szen tiszta szerepet játszott; a cae- 
sareai arianus metropolita, Acacius, 
ki a jeruzsálemi egyház tiszteletbeli 
elsőségét nem akarta elismerni, egy 
zsinaton 358. letette s Jeruzsálem
ből elűzte. Minthogy a seleuciai zsi
nat a köv. évben visszahelyezte, új
ra hazament, de 360. csak ismét el
űzette Acacius. Julianus Apostata 
362. visszahívta, de az arianus Va- 
lens császár 367. száműzte. Most 
mér csak 378. térhetett vissza. A 
381. évi konstantinápolyi zsinaton, 
mint az orthodox tan védője szere
pelt s mh. 386. Fő müvét 23 kate- 
chesise képezi, mely legfontosabb 
okmánya az ős egyház népszerű val
lástanításának. Müveit Migne (Pa- 
trologiae graecae XXXIII. k.) sReischl 
és Rupp (2 k. 1848.—60.) adta ki. V. 
ö.Delacroix: St. Cyrille de Jórusalem 
(1865,); Mader: Dér heil. Kyrillus, 
Bischof von Jerusalem (1891.).

Jé su a ták , l. Jeromos-rend.
Jesuatinák, 1. Jeromos-rend.
Jesu i tiná k ,l. Jezsuita-ap áczák. 
Jezabel, 1. Akliáb.
Jézus, 1. Jézus Krisztus.
Jézus és Máriá in isszió-pap- 

jai, 1. Eudisták.
Jézus Krisztus a kér. vallás■

alapítója, amelyre nézve nemcsak 
tantekiutély vagy erkölcsi példány
kép jelentőségével bír, hanem abso- 
luttal, amennyiben a kér. istenhit csak 
aKrisztusban való hitben és hittel lesz

valósággá, A kettős név a személy
névnek (Jesua, a Jehosua-Josua ké
sőbbi rövidítése =  „Isten segít") 
Krisztus hivatali nevével való s leg
előbb Pálnál található egybefüzésé- 
ből ered. Az egy befűzés pedig azon 
a véleményen nyugszik, melyet a 
kér. egyház legrégibb hitvallása így 
fejez ki: „Jézus a Krisztus", azaz 
ebben a bizonyos személyben telje
sedtek be a messiási jóslatok és re
mények. A messiás-eszme a zsidónép 
kizárólagos tulajdona és öröksége 
volt, Míg más népek mythologiája a 
társadalmi és politikai eszményeket 
egy aranykor alakjában a történelem 
kezdetére teszi: Izraelnekmonotheis- 
tikus istenhite az emberiség iránti 
hi vatásának tudatában a legtávolabbi 
jövőbe teszi át azokat, a múltból, 
főleg a Dávid korából csak phantas- 
tikus színezetet kölcsönözvén. Egy 
újabb Dávidot, aki a választott nép
nek a föld népein való s az istenes 
hősöktől munkába vett uralmát tel
jesedésbe viszi és az egy isten tisz
teletét világvallássá emeli, ép oly 
mértékben reméltek és kértek epedő 

. vágygyal, aminő mértékben lettek 
hovatovább nyomorúságosak és ag
gasztók a zsidó állam külviszonyai, 
nagyobb, vigasztalanabb a különbség 
a múlt Ígérete s a jelen adománya 
közt. A szám kivetés napjaitól egy
másután tűrt a zsidó nép perzsa, 
egyptomi-ptolemaeüsi és syr-seleu- 
cida szolgaságot s a makkabaeusi 
fölemelkedés és a hasmonaeusi nem
zeti uralom dicsőséges éveit gyorsan 
követte az idumaeai Herodes-ház 
kényuralma, mely maga is a rómaiak 
kegyelméből élt. Sőt időszámításunk 
7. éve óta a tulajdonképeni Judaea 
egyenesen bekebeleztetett az egy
séges római birodalomba, míg Pa
lesztina többi részei egyelőre még a 
nagy Heródes fiai alatt maradtak. 
Ámde abban a pillanatban, mikor a



római census behozatala elsőben érez
tette a néppel az elnyomó pogány 
világhatalomtól való függését, mely 
immár elhárithatlanná lett, a zsidók
ban fellobbant vallásos és nemzeti 
öntudatuk lángja is. A galilaeai dudás 
(1. e.) e korszakába teszi a kér. gyü
lekezet későbbi mondája az alapító 
születését (Luk. I I . l .  s köv.), míg 
egy korábbi elbeszélés hasonlíthat- 
lanúl több valószínűséggel a Heródes 
uralkodásának utolsó éveibe, körül
belül az időszámításunk előtti 6. 
évre teszi azt (Mát. II. 1. s köv. Luk. 
I. 5.). A születés történetének e két 
előadása (a Máté és Lukács szerinti 
evangéliumok első fejezeteiben) min
den részletben kölcsönösen kizárja 
egymást, kivéve két pontot, amelye
ken azonban a mindkettőtől egy
formán szolgált dogmatikai érdek 
csillan át. Ugyanis Jézus a kis gali
laeai városból Názáretből származott 
(Mát. XIII. 54—57.; XXL 11.) s en
nélfogva életében úgy, mint halálá
ban mindig názáreti Jézusnak nevez- 
tetik, amely nevet mint pusztán be- 
vándorlott nehezen kaphatott volna : 
ámde a messiásságnak Mik. V. 1 .-ben 
(h. ö. Mát. II. 5.) adott ismérvei miatt 
a judaeai Bethlehemből valónak kel
lett neki lennie. Hogy tehát úgy 
tűnjék fel, hogy itt született, a Má
ténál olvasható születési monda a csa
ládjáról, mely ősidőktől fogva Dávid 
városában, Bethlehemben lakott, azt 
beszéli, hogy az a Heródesek elől 
előbb Egyptomba, majd Galilaeába 
menekült; míg a Lukácsnál található 
későbbi forma azon helyes föltevés
ből indúl ugyan ki, hogy Jézus szülei 
Názáretben laktak, de egy rendkívül 
mesterséges módon ideiglenesen s 
ép annyi időre Bethlehembe viszi 
őket, amennyi szükséges volt arra, 
hogy a gyermek Jézus születése oda 
legyen képzelhető. A megegyezés 
második pontja a szeplőtelen fogan

tatás, a szűztől születés. Míg a két 
származásrend (Mát. I. I—17.; Luk.
III. ‘23—38.) a József apaságának 
feltevésén nyugszik; míg Máté nyíl
tan beszél Jézus apjáról, anyjáról, fi- 
és nővéreiről (XII. 46, XIII. 55—56), 
Lukács pedig szüleiről (11,27, 33, 41, 
43, 48); míg Márk a születés törté
netéről általában hallgat, de Jézus 
anyját és testvéreit úgy tünteti fel, 
mint akik a Jézus későbbi különleges 
szerepére legkevésbbé sincsenek el
készülve (III. 21, 31): addig Mát. I. 
18—25. legendái formában adja elő 
az atyanélküli nemzetést s ez Luk. 
I. 35-ben mint rendszeres elmélet 
szerepel.

A zsidó istenfogalom azEzs. VII. 
14. alexandriai fordításából eredő (h. 
ö. Mát. I. 23.) ilyen eszmék ellen 
kétségkívül eredményesebb ellenál
lást fejtett volna ki, ha a keresztyén- 
ség egyidejűleg már a pogány körök
ben is nagymérvű hódítást nem tett 
s így a tömegnél megfelelő képzet
formákat nem talált volna. (V. ö. 
TJsener: Religionsgeschichtliche Un- 
tersuchungen 1889.). A zsidóságnál 
Izráelnek mint választott népnek a 
neve: Isten fia (II. Móz. IV. 23; Jer. 
XXXI. 9). Miután azonban a Messiás 
személyileg az, ami az egész nép, 
a II. Zsolt. 7.-ben említett „Isten 
fiá“-ra vonatkoztatva, szintén igy 
neveztetik s ebben a messiási érte
lemben van használva e név min
denütt, ahol Máténál és Márknál Jé
zusra alkalmazzak, s ahol őniagfi elfo
gadja vagy épen használja is azt. A gö
rög-római világ ellenben isten fiáról 
kézzelfoghatóbb értelemben tudott, 
ilyent nemcsak a monda hőseiben, 
hanem történeti személyekben is ta
lált, pl. Pythagorasban, Platóban, 
Sándorban, Augustusban. A keresz- 
tyénség legalább a durvább jelentő
ségű elemeket letörülte az ilyen 
képzetekről, ennélfogva a Szentlélek



isteni erejét a Messiás iiemzétésónpk 
közvetítőjéül fogta fel.

Különben ugyanazon eszményítő 
vonás, mely a Máté és Lukács szü
letéstörténetében annyira világos, bi
zonyos mértékig Jézus élete törté
netének azon részeire is befolyást 
gyakorol, melyeknek ténybeli igaz
sága még ama, részben tanulságos, 
részben költői előadásmód burkán át 
is felismerhető, melyet az ószöv. em
lékek raja s a messiási dogmatika 
befolyásol. A tört. valósághoz leg
közelebb állanak a Máté és Márk 
evangéliumai, különösen azokban a 
tudósításokban, amelyekben meg
egyeznek egymással, úgy hogy Jézus 
életének újabb kritikai előadásai rend
szerint csak annyiban különböznek 
egymástól, amennyiben e két evan
gélium közül egyik az egyiknek, má
sik a másiknak ad előnyt. Még na
gyobb megegyezés uralkodik a tbe- 
ologiai előítélettől s dogmatikai és 
apologetikai czélzattól ment tudo
mányban a harmadik és negyedik, 
azaz a későbbi evangéliumokat ille
tőleg. A Lukácsé általánosságban ra
gaszkodik ugyan még a synoptikus 
anyaghoz, de azt részleteiben maga
sabb álláspontról, különösen a Pál 
christologiájáéról kezeli ; mig a Já
nosról nevezettnegyedik mü mindjárt 
Jézus érzékfeletti, isteni lényének 
fejtegetésével kezdi s igy előre is 
inkább theologiát mint történetet he- 
1 y e z ki 1 át á sb a és a z el besz él és régebbi 
formájának keretét minden ponton át
töri (L. Evangélium). E jánosi átalakí
tásnak, amin ahagyomány régibb ele
mei átmentek, csak következménye, 
hogy p. o. Jézus nyilvános működésé
nek idejét körülbelül három évre teszi. 
Ennyi ideig mint kikiáltott Alessiás ne
hezen tarthatta volna magát a papura
lom és a farizeusság támadása s a ró
mai rendőrség kíméletlen eljárása el
lenében. A régebbi synoptikus tudósí

tások szerint Jézus csak Jeruzsálem
be vonulása napján bontotta ki az 
egész nép előtt messiási zászlóját, 
hogy körülbelül egy hétig lobogtassa 
és ugyanezen források szerint nyilvá
nos működése is csak egyik húsvét
iéi a másikig tartott, első fellépése 
talán csak időszámításunk 34. évé
nek elejére esik s halála a 35. ápr.- 
ra; ez a lehető legkésőbbi dátum. A 
szokott számítás a 33. évre vagy még 
korábbra utal. Mig itt minden inga
tag természetű, annál feltűnőbb azon 
már a 2. században létező és azután 
a negyedik evangélium fényes tekin
télye daczára is évszázadokon át ma
kacsul fenmaradtegyházihagyomány, 
amely szerint Jézus egy teljes évig, 
vagy egy évig s néhány hónapig mű
ködött nyilvánosan. Az adatok hite
lességének előfeltétele mellett e nyil
vános fellépés külső körvonalai elég 
határozottan megállapíthatók, más
felől egyúttal elég támpontot nyerünk 
azon szellemi kép helyes megítélé
sére, amelyben az ószöv. és zsidó 
messiás-eszme a Jézus vallásos 
és erkölcsi öntudatának alapján le
rajzolódott. Nyilvános pályájának 
kezdete és vége egy iránt jellemző. 
Mig a galilaeai Judás napjaitól a Bar- 
Kochba koráig (Hadrianus alatt), 
tehát 4—5 nemzedék idejébenames- 
siás-eszme, amennyiben a zsidó nép
élet széles árján nyomot hagyott, 
majdnem csak politikai, állandóan a 
Róma elleni lázadáson dolgozó esz
meként szerepelt: Jézus nem is ké
sőbb lépett le e térről, amikor t. i. 
az adópénzről beszélt, hanem rá se 
lépett akkor sem, amikor leiké
be az első gyújtó szikra pattant. A 
szó, mely őt érett férfikorában ad
digi visszavonultságából Názáretből, 
az ácsmesterségtől (Márk. VI. 3.) a 
nyilvánosság terére elhívta, „a pusz
tában kiáltó szó“ vala; az a hatalmas 
mozgalom volt ez, melyet az a férfi



idézett elő, ki meg volt győződve, 
hogy amessiási korszak küszöbön áll, 
de aki egyszersmind ezt a közelgő 
országot tisztán erkölcsi előfeltéte
lekre akarta alapítni. Ez volt Keresz
telő János. Ami a Jézusra akár esse- 
nusi, akár farizeusi részről gyakorolt 
benyomásokat illeti, eltekintve a ne
velés elemeitől, amelyeket növeke
dése közben a zsinagóga tanítóival 
való érintkezéséből s az ószövetség
nek önálló olvasásából szerzett, — leg
inkább szóba jöhet az a mélyreható, 
azután sokáig működő benyomás, 
melyet rá a puszta prédikátora tett, 
aki nem volt szél által ide-oda haj
tott nádszál, nem finom ruhába öltö
zött ember, ki a királyok házaiban 
odaillő erkölcsöt prédikál, hanem 
próféta volt, sőt annál is több (Mát. 
XI. 7. s köv.). S mégis Jézus abban 
a perczben, melyben e szavakat 
amarról elmondta, már el is vált tőle 
bensőleg. Bár ő is azon számtalanok 
közé tartozott, kik követték aKeresz- 
telő János felhivását s megkeresztel- 
kedtek a Jordánban, sőt őmaga kez
detben ugyanazt hirdette, amit amaz: 
„Elközelget a mennyeknek országa* 
(Mát. IV. 17.), de ez az ő mennyor
szága mégsem volt egy az isten amaz 
ószövetségi királyságával, melyet az 
utolsó, a legnagyobb próféta még hir
detett (Mát. XI. 11.). Azt az erkölcsi 
mélységet, melyet Jézus a messiási 
ország fogalmának adott, különösen 
jellemzik azon boldognak nyilvání
tások, amelyekkel a hegyi beszéd 
kezdődik.

Míg a Zsidóországban uralkodó 
világnézet szerint törvényhűségeért 
az egész népnek kilátásba helyezett 
messiási dicsőség kiváló jeleihez az 
ellenség feletti győzelem, a pogányo- 
kon való uralom és az élvezetekkel 
tele élet tartozott: ezek a Jézusban ha
talmasan lüktető és őt teljesen betöl
tő vallásos élet változatos kifejezé-

seinek csak kezdetét képezik. Az is
tennel való zavartalan egység bol
dog érzése azonban a vallásos fogal
mak kettősségében nyilvánul, mit az 
„Atya* és „Fin*' nevek jeleznek. Az 
„Atya* név, mely az ószövetségben 
csak elkülönítve s mintegy elvétve 
hangzik itt-ott, Jézus szájában az is
ten tulajdonképen való fogalmának 
meghatározására szolgált. Ám ha en
nek megfelelően J. maga a „Fiu“- 
nak nevezi magát, ez, legalább a syn- 
optikus evangéliumokban még egé
szen azon világnézettel áll összhang
zásban, amely szerint a hegyi beszéd- 
benmindazok „Isten fiai“-nak mondat
nak, akik az erkölcsi növekedés útján 
időregesen azzá akarnak lenni, ami a 
minden időbelinek felette álló isten 
az égben örökké (Mát. V. 9, 45, 48). 
Mig tehát Jézus a zsidó messiás-fo
galmat abban az irányban mélyebbé 
tette, hogy abból a Fiú lett, ki egye
dül ismerte s jelentette ki a világnak 
az Atyát (Mát. XI. 27.), aki igy az 
igaz istenismeret teremtője: azt szin
tén jól tudta, hogy népének fényes 
messiási álmaival kiengesztelhetlen 
ellentétbejutott. Nem véletlenül tör
tént tehát, hogy országa hirdetésének 
kezdetén a saját személyét illetőleg 
általában tartózkodik a leleplezéstől. 
Amit a „galilaeai tavasz * első boldog- 
hetei és hónapjai alatt hirdetett a vi
lágnak, az az isten országa volt, mely 
közel, sőt már itt van; az az Atya 
volt, kinek örök szeretetét hirdette 
neki a példázatok mezei lilioma, sár
gálló kalásza, de legkivált a saját 
egyéni életének benső összhangja, 
melynélfogva felismerte az isteni élet
nek az emberiben tapasztalható tel
jes áramát. És azonnal készséggel 
követik azok, kik hisznek vagy sze
retnének hinni szavának; tisztelő és 
szolgálatkész nők ülnek lábaihoz, sőt 
csodás események történnek ott, hol 
szava termékeny talajra talál. Habár



az elbeszélések épen az ily esemé
nyeket ragadják meg- előszeretettel 
s hovatovább mesésebben dolgozzák 
át, mégsem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy ugyanez a csodakere
sésre való hajlam már Jézus életében 
is működött s Jézusnak mindjárt első 
fellépése után az ő elutasító nyilat
kozata daczára is (Mát. XVÍ. 4; Márk. 
VIII. 12.) folyton újabb s nagyobb 
csodákat tulajdonított neki s tukmált 
rá. Ami Jézus életében ezen elemek 
történeti megítéléséi; illeti, teljesen 
eligazít, ha olvassuk, hogy ilyen „cso
dák “ a nélkül is történtek, hogy Jé
zus akarta volna (Márk V. 25 s köv.), 
hogy ő ilyenkor ép oly szerényen 
mint igazán igy szól: „A te hited 
megtartott téged* (Márk V. 34.), hogy 
ott, ahol hitet nem talált, az ered
mény is kimaradt, olykor neki magá
nak is csodálkozására (Márk. VI. 5, 
6). A csodát maga az ige hatalmának 
tulajdonította, „Jónás próféta ama 
jelé“-nek, melynek hatalma volt aNi- 
nive lakosait megtérésre i nditani. „ Is
ten országa,„Atya,„EmbernekFia“, 
ezen alapfogalmak hármas csillaga 
körül forgott az ő vallásos gondolat- 
világának gazdag égboltja. Hogy sze
mélyes fiúságtudatának kifejezésére 
épen a homályos és sokjelentósű 
„Ember fia“ (1. e.) nevet választotta, 
ez semmiképen nem azon a különb
ségen alapúi, melyet talán a saját 
emberi és isteni természete közt ta
lált volna, hanem ez a név mintegy 
arra a fordulatra mutat, hogy az ő 
szájában a zsidó kizárólagos messiás- 
fogalom,általános emberivé lett a nél
kül, hogy ezzel elvált volna attól az 
ószövetségi zsidó eszmekörtől, amely 
az ő saját egyéni képzeteinek is any- 
nyira keretét képezte, miszerint a sa
ját és tanítványai működésének ha
tásáról nem hitte, hogy az át fogja 
lépni Izráel népének határait (Mát.
X. 5, 6, 23; XV. 24).

A prófétáknál már utat tört amaz 
igazságot, hogy a messiási üdv köz
vetlenül a pogányoknak is szólhat,
J. csak Galilaeából eltávozásakor 
(Luk. XVII. 25—30) és Jeruzsálem
ben (Mát XXI. 41—43) mondotta 
ki. Ellenben az első, galilaeai időben 
egészen népének fia volt és ő is hasz
nálta a pogányoknak a nép közt szo
kásos nevét (Mát. VII. 6; XV. 26). 
Az azon időben divatos világpolgár
sági eszmék nem gyakoroltak reá 
semmi felismerhető befolyást, a ró
mai államélet ép oly kevéssé, mint a 
görög tudomány. Csak amikor már 
borulni kezdett az ég galilaeai para
dicsoma felett, amikor a farizeusi 
ellenzék s papuralmi üldözésvágy 
sötét fel legei már tornyosultak és a 
tömeg kezdte kimutatni mindenkor 
kétes jellemét, ekkor változik meg 
lassan Jézus álláspontja a pogányok- 
kal szemben. Annak a két utazásnak, 
melyekre Jézus Kapernaumból, szo
kott tartózkodási helyéből kelet és 
nyugat felé tervezett, váratlanul 
gyors vége lett, midőn a nyugati ten
gerpart lakói megtiltották neki az 
ott időzést, Názáret lakói pedig, akik
nek, mint hű polgártársaknak az idő 
j eleit tudtul adni kötelességének hitte, 
megbotránkoztak általok jól ismert 
alacsony származásán és azokon a 
közönségest felül nem múló benyo
másokon, melyeket ifjúsága idejéről 
s családi viszonyairól megőriztek. 
Megkezdődtek a csalódások, az ellen
séges összeütközések, a félrevonu- 
lások, mert ettőlfogva tényleg keve
sebbszer található Kapernaumban, 
ellenben gyakrabban a tó magános 
északi partján, sőt a Jordán beömlé- 
sénél a tengeren fekvő Bethsaida 
városában is. A nép tulajdonképen 
való vezéreinek, a farizeusi Írástu
dóknak és a zsinagóga fejeinek ellen
szenvét főképen azzal költötte fel, 
hogy a szabad, egészséges, belső er-



kölcsiség érzetében, túltette magát
azon tételek beláthatatlan szövevé-

«

nyein, melyekkel azok az életet lépés
ről lépésre körülvették és a legfá- 
radtságosabb külsőségek tiszteletévé 
alacsonyították le; továbbá az által, 
hogy daczára a mózesi törvény iránti, 
tényleg soha meg nem tagadott min
den kegyeletének a bírálatot szaba
don alkalmazta annak összes külső 
vonatkozásaira és p. o.abban a tudat
ban, hogy nem a szombat, hanem az 
ember az önczél (Márk II. 27.), sza
badelvűén fölmentette magát attól a 
kínos szolgaságtól, melyet az évszá
zadok folyamán mindig csak félel
mesebbé vált, ősi szombat-szokás 
hozott magával; végre az által, hogy 
ő azt az egész olyanfajta erkölcsisé- 
get, melylyel a farizeusok a szám
talan törvény és tilalom pedáns kö
vetése által a messiási uralom üd
vét a nép s az örök életet az egye
sek számára az égtől kicsikarhatni 
gondolták, valami összerongyolt és 
mindenütt lyukas erényköpenynek 
festette, amelylyel szemben még a 
bűnét beismerő és bocsánatért sóhaj
tó, de a maga részéről is megbocsá
tani kész bűnösnek szomorú mezte
lenségét is ékesnek és isten előtt 
kedvesnek jelezte. És az a „könnyű 
iga“, melyet ő ama nehéz helyett 
rájok akar tenni, nem a törvénynek 
talán új, javított kiadásában, hanem 
abban áll, hogy sajátítsák el az ő 
egészen isten országa felé vágyó 
életének tartalmát.

Ennélfogva idővel mindinkább 
hallhatókká lettek a panaszok reá 
a vámszedőkkel, bűnösökkel való ba- 
rátkozás, a szombat megszeli tségte- 
lenítése, a hagyományos tilalmak 
megszegése s a törvénynyel szembe
szállása miatt. Gennezáret környé
kén, ahol eddig működött, nehány 
erős összeütközése is támad, ame
lyeknek következtében végre is tel

jesen elhagyja működésének eme 
központjait s menekül, előbb Tyrus 
és Sidon pogány városok környékére 
nyugat felé, majd a tiz városba kelet 
felé s végre északra a kis Jordán 
forrásához, Caesarea-Philippi köze
lébe. Itt intézi Jézus, ki eddig majd
nem kizárólag művéről és országá
ról beszélt, de a saját személyéről 
vajmi keveset, az őt hűségesen köve
tő 12 tanítványhoz azt a kérdést: ki
nek tartják őt. Csak ekkor hangzik 
el a Péternek mondott galilaeai ha
lász, Simon szájából az a Jézus által 
is kívánt nyilatkozat, hogy az ők 
Mesterökben senki mást nem talál
hattak fel, mint magát a messiást.

Egyidejűleg a Jézus lelkében is 
új meggyőződés érlelődött meg. A 
folytonos csalódásoknak kitett zsidó 
nép fokozódó hitetlenségével kecseg- 
tetőleg állott szemben a pogány világ 
vallásos szükségérzete és nem egy
szer mutatkozott fogékonysága; a 
samaritánusok több erkölcsi tartalmat 
mutattak, mintazsidók, akapernaumi 
százados sa kanaáni asszony erősebb 
hitet tanúsított, mint amennyit J. 
Izráelben valaha látott. Jézus elál- 
mélkodotts egyre világosabbak lettek 
lelkében egyes prófétai szavak, me
lyek azt a hivatást ruházták reá, 
hogy „a pogányokat is el kell vezé
relnie isten szent hegyére. “ Szelleme 
kibontakozott a nemzeti korlátokból, 
bár Jeruzsálem láttára kitörő könnyei 
tanúsítják, hogy nem könnyű szívvel 
mondta ki Ítéletét nemzete fölött. De 
más tekintetben sem volt többé az az 
ószövetségi és nemzeti messiás, aki 
Caesárea-Philippiben a tanítványai 
előtt „EmbernekFia“ névvel lépettfel. 
Már akkor kész volt halálos Ítéletére, 
s ezért igyekszik a tanítványok messi
ási örömét is azonnal megfékezni 
(Márk VIII. 29.—31.). Jézus lemon
dott a saját idejében való sikerről. A 
hozzá még mindig tolongó ezerek,
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kik szavait s tetteit mindenfelé elbe
szélték, ismét ama názáretieknek vol
tak honfitársai s szellemi rokonai, 
kiknek körében életének egyik leg- 
keserübb tapasztalatát tette: az erköl
csileg nyers és durva anyagnak, mely
ből az egész nép alakúit, csak a leg- 
ingatabb részei. Hovatovább világo
sabb lett előtte, hogy ez a nép túl
nyomó többségében nem bir elsza
kadni az uralkodó párttól s nem mer 
nyiltan a támadó mellé sorakozni. 
Ezen eredménytelenség folytán Jézus 
előtt csak két út állott: vagy vissza
lépni és messiásságáról lemondani, 
mielőtt még annak vallhatta magát, 
vagy pedig ragaszkodva ahhoz, ma
gára vonni a kikerülhetetlen követ
kezményeket, saját népe részéről 
a megvettetést és elitéltetést, a római 
hatalom részéről a kivégeztetést. Az 
új, erkölcsi messiásság viselője így 
tökélte magát el, hogy a helyett, hogy 
a föld magasságai fölé győzelmes 
eredmények rohamlépteivel emel
kednék, mint az emberiségnek alá
zatos és szegény szolgája hordozz a an
nak keresztj ét. A személyének és ügyé
nek háttérben álló, magától istentől s 
istenben biztosított győzelmébe, úgy
szintén az isten országába s megva- 
lósíthatásába vetett hite azonban 
megmaradt, midőn a fölhangzó s 
a legmerészebb képekbe öltöztetett 
jóslatok a közel jövőbe helyezik di
csőséges visszajövetelét,melyet meg 
fognak még érni barátai és ellenségei. 
Dicsőséges visszatérésének e hite volt 
e szerint az a forma, amelyben úgy 
a legrégibb gyülekezetre, mint — ha 
ugyan a Jézus mondásainak egész 
tömegétől nem akarja valaki meg
vonni a hitelességet — kétségkívül 
magára az alapítóra nézve is elsimult 
és eloszlott amaz ellentét, amely egy
felől az ő valódi sorsa, másfelől a nép 
messiási várakozása s egész isten
hite között nyilvánult. A bizonyos jö

vőt látva, maga Jézus siettette külső, 
földi sorsának katasztrófáját. Mert ha 
ő az északon,Galilaeában s különböző 
helyeken való hosszabb tartózkodás 
és mindazon tapasztalatok után, me
lyek szerint országa hirdetését a nép 
szívesen fogadta, de ellenfelei ellen
állottak annak, azt határoztad, hogy 
működési körét északról egyenesen 
délre teszi át s Judaeát és Jeruzsále
met keresi föl, magában a főváros
ban, a Makkabaeusok székhelyén je
len meg, akiknek pedig uralkodási 
rendszerével az ő eddigi Összes mű
ködése a leghatározottabb ellentétben 
állott: ez a következményekben oly 
gazdag lépes csak azon meggyőző
désből származhatott, melylyel szük
ségesnek látta, hogy az ő döntésre 
érett, tovább függőben már nem tart
ható ügye most már valóban eldőljön. 
Midőn a tavasz ismét közelgett, vég
búcsút vesz Galilaeától, nem sokkal 
ezután a húsvéti zarándokokkal Je
ruzsálembe bevonúl, s ez alkalommal 
először és utoljára egészen félreis- 
merhetlenűl tüntet mint messiás, sőt 
magának a templomnak előcsarno
kában tényleg megtámadj a a fennálló 
tekintélyek eljárási módját. A kataszt
rófa hamar bekövetkezett s a húsvét 
hetének első nagy ünnepnapján a nap 
már keresztjére tekintett alá. Jézus 
meghalt a hidegvérű és kegyetlen 
sadduceusi papi párt kezdeményezé
sére, amelynek nagy előnye volt, hogy 
maga a farizeusi demagógia is erélye
sen támogatta. Az elfogatása és meg- 
feszíttetése előtti estét még együtt 
töltötte tanítványai sziikebb körével 
és ekkor a legünnepélyesebb pillana
tot megragadva tartotta az utolsó va
csorát az ő élete feláldozásának emlé
kezetét tovább is fentartó szereteti 
és áldozati lakomáid, melynek ven
dégei az idők végéig folyvást ünne
peljék az istennel való s J. által szer
zett közösséget, az Atyával szemben



a fiúi viszonyt s a kegyelem újszö
vetségének végrehajtását. (L. Keresz- 
tyénség és Christologia.)

Jézus  é l e t é n e k  i rodal ma  
mintegy 70 év óta fokozatosan emel
kedőben van s ez már magában is 
jele a krízisnek, mely a jelenkor ke
resztyén tudatában beállott. Arégibb 
rationalismus álláspontján áll Paulas 
(„Das Leben Jesu als Grundlage ei- 
ner reinen Geschichte des Urchris- 
tentums“ 2 k. 1828.), aesthetikus, ra- 
tionalis álláspontot követ Hasé („Das 
Leben Jesu“ V. kiad. 1865. „Ge
schichte Jesu “ 1876.11. kiad. 1891.) 
A kritikai irányt következetesen kö
vetve, Strauss („Das Leben Jesu“ 2 
k. 1835.—6. ív! kiad. 1840.) éles el
méjű vitában úgy a supernaturalis- 
mus csodás felvételeivel, mint a ra
tionalismus természetes magyaráza
taival szemben az evangéliumok tény
leges tartalmát hitregének fogta fel, 
melynek nagyító, ószöv. előképek és 
messiási várakozások által alkotott 
tükrében a történeti igazságnak csu
pán kevés egyszerű vonása ismerhe
tő még fel. Strauss-szal egyidejűleg 
Weisse („Die evangelische Geschich
te kritisch u. philosophisch bearbei- 
tetfc 2 k. 1838.) a Márk-evangelium 
hitelességéből és elsőbbségéből kiin- 
dúlva, megkísérelte eredeti és szel
lemes bírálattal az evangéliumi tör
ténetben a történeti és nem történe
ti alkatrészeket különválasztani s 
Gfrörer („Geschichte des Urchristen- 
tumsa 3 k. 1838) azt akarta kimu
tatni, hogy akeresztyénségaTalmud- 
ból megismerhető zsidóság talaján 
nőtt fel. Jézus életének a Strauss 
nyomán történt kutatásaiból keletkez
tek a Neander, Meyboom, Lángé J. P. 
AmmonésBaumgarten művei. Aminő 
feltűnést keltett StraussNémetország- 
ban, olyat keltett Bénán műve Fran- 
cziaországban („Vie de Jésus“ 1863. 
XVII. kiad. 1882. magyarul III. kiad.

1893.), mely rövid idő alatt számos 
nyelvre le lett fordítva. Renan ebben 
inkább szellemes, mint módszerében 
helyes forrástanúlmánynyal és kép
zeletdús színezéssel, úgy rajzolta Jé
zus életét a legbájosabb táju háttér
re, mint valami szeretetre méltó és 
derült próféta képét, aki, mivel egy
szer ellentétbejutott a farizeusokkal 
éspapokkals pályáján akadályoztatott 
előhaladásában, rajongóvá lesz s az
zal tetszeleg magának, hogy a csoda
tevés adományával felruházott mes
siást játszsza, míg végre ezen élve
zetét halálával fizeti meg. A Renan 
műve elleni számtalan franczia vita
irat közűi tudományosan legszaba
dabb álláspontot képviselnek a Ré- 
ville,polani, Scherer és Coquerel mű
vei. Ép így Jézusban az embert tel
jes komolysággal kimutatni volt vi
lágos czélja Schenkelnek is („Charak- 
terbild Jesua 1864. IV. kiad. 1873.), 
aki a második evangéliumot véve ala- 
púl, Jézus életét a törvény-vallással 
szembeszálló tanítói működésének ol
daláról adja elő. A Strauss, Renan, 
Schenkel „trifoliuma* azonnal ismét 
tárgyává lett egész sereg theologus és 
theologizálóíró részéről jövő támadás
nak,kikközűlfelemlíthetők:kath.rész* 
rőlVeuillot ésSepp, a hollandok közül 
Van Oosterzee, franczia prot. részről 
Pressensé. A kútfők és szempontok bí
rálati megállapítására nagyjelentősé
gű a I7msúY?A:ennüve(wUntersuchun- 
gen über die evangelische Geschich
te,ihre Quellén u. den Gang dér Entwi- 
ckelung“ 1864.). A Jézus Krisztus éle
te fölött megindúlt tudományos moz
galom napfényre hozta aztán Schlei- 
ermacher hátrahagyott művét (1864.) 
és Bunsenétis'( 1865.), melyekkel kö
zös állásponton áll az Ewald homá
lyos apológiái müve („Geschichte 
Christus* III. kiad. 1867.). Az egész 
anyag igen beható átvizsgálásán ala
púi Keim műve („Geschichte Jesu von

13*



Nazara" 3 k. 1807.—72.). Ehhez ha
sonlón írtak, de Máté helyett Márkot 
véve alapúi: Holtzmann, ki Weberrel 
együtt dolgozott(„Geschichte desYol- 
kes Izrael" 1867.),és Hausrath („Die 
Zeit Jesu" III. kiad. 1879.). Volkmar 
(1882.) már Strausslioz, illetőleg Bau- 
er Brúnóhoz közelediJ&Elleii ben Weiss 
(III. kiad. 1888.) és Beyschlag (III. ki
ad. 1893.), a synoptikus képet ismét 
a jánosi keretbe szorítják. Merev or- 
tliodox álláspontról írt, de a rabbi- 
nusi irodalomból való bő közlései foly
tán értékes mű azEdersheimé („Life 
and times of Jesus the MessialP uj 
kiad. 2 k. 1886.). A legújabb mun
kák közűi szigorú confessionalis ál- 
láspontut irt Rösyen (1891.), katli. 
szelleműt Didón (2 k. 1891., magyar
ra ford. Kis J. és Sulyok I. 1892.); 
legújabb mű az angol Stalker Jakabé 
(1894.). Magyarul megjelent a már 
említve voltakon kívül a Dupanloup 
(francziából ford. Ruschek A. 1895.), 
Vögelin Salamon (németből ford. Dö
mötör Bertalan 1872.) s a Conder (an
golból ford. Faa István 1884.) müve.
V. ö. még: Menyhárt János: Jézus 
Krisztus élete(Egyh. Könyvtár 1 858.); 
Bér de Sándor: J ézu s va 11 ásaahá roméi- 
sőevangelium szerint (1889.);Schmitt 
Jenő: Krisztus istensége a modern 
ember szellemében (1892.). Rácz 

Jéztis S irák  (azaz Jézus, Si
rák fia) jeruzsálemi zsidó, a neve 
alattfenmaradt erkölcsi szabálygyűj
temény szerzője (lat. Ecclesiasticus, 
azaz: egyházi könyv, mivel az er
kölcstan előadásánál alapúi szolgált 
s a katechumenusok kezébe olvasó
könyvül adták). A 190. körül hébe
rül írt könyv czíme: „Mesálim“ az
az: guomák, mondások. Görögre a 
szerző unokája fordította, az élőbe
széd szerint a ptolemeusi Euergetes 
(Physkon) király 38. évében, azaz
K. e. 1 32.-ben. A szöveg elhanyagolt 
állapotban s a mellett egy könyvkö

tő elnézése folytán megzavart rend
ben maradt reánk; ezért különbözik 
a görög bibliában található rész- és 
vers-számozás a latinétól. Magyarra 
már 1551. lefordították. V. ö. Fritz- 
$c/ie.4)ieWeisheitJesusSirachs(1859.); 
Zoványi Jenő: A J. S. könyve magyar 
forditói(Tanulmányok. . .1887.).Rácz

Jézus származásrendje a
Mát. I. 1— 17. és Luk. III. 23—38.- 
ban foglalt két genealógia, amelyek 
azon az előfeltételen alapúinak, hogy 
József Jézusnak testi atyja volt, a- 
mint különben Mát. XII. 46, XIII. 
55—6. is elfogulatlanul beszél Jézus 
atyjáról, anyjáról, fi- és nőtestvérei
ről, Luk. II. 27, 33, 41, 43, 48 pedig 
szüleiről. E szerint a J. sz. más ala
pon épült fel, mint az első és harma
dik evangélium születési története s 
ezzel csak pótlólag, kényszerűségből 
hozták össze ama fordulat segélyé
vel, mely az egyik lajstromnak a vé- 
■gén(Mát. 1.16.), a másiknak az elején 
(Luk. III. 23.) van. Mindkettő a zsi
dó szokáshoz képest csak a férfiak 
sorozatát adja, és pedig Máté Abra- 
liámig, mint a zsidó nép törzsatyjáig, 
Lukács Adámig. ípint az emberi nem 
törzsatyjáig fölfelé. Az első evangé
lista Dávidtól Judaea királyain vezeti 
le a vonalat, a harmadik ellenben 
magánembereken Józsefig. Amaz Dá
vid és Jézus között 26, emez 41 ta
got ismer és csak Salatiel és Zoro- 
bábéi nevei egyeznek bennök. E sze
rint a két származásrend combiná- 
lásáról szó sem lehet. Mihelyt már 
felébredt a szükség, Jézus messiás- 
ságát az ő dávidi származásának ki
mutatásával bizonyítni, mindenféle 
próbát megtettek, aminél már maga 
az a körülmény, hogy Máté a megkét
szerezett hetes számot hármasával 
hozza ki, Lukács pedig ászent számot 
tizenegyszer veszi, azt mutatja, hogy 
inkább számokkal akartak játszani, 
mint történelmileg kimutatható té-



nyékét előadni. V. ö. Vincent: Les 
généalogies de Jésus (1886.). Rácz 

Jézus szent szive, a katli. 
egyháznak egy sajátságos cultus-tár- 
gya, melynek tisztelete Alacoque Mar
git (1. e.) nyomán terjedt el, először 
Francziaországhan. Majd a jezsuiták 
vették ügyét kezükbe s a pápák a 
Krisztus embervoltáról szóló dogmá
ra tekintettel jóváhagyták a J. sz. sz. 
tiszteletét, sőt XIII. Kelemen 1705. 
ünnepet is rendelt számára, mely az 
űrnapja octavája utáni pénteken szo
kott lenni. Alikor a jezsuitarendet 
1773. megszüntették, „J. sz. sz. tár
sasága" (1. e.) cziínen próbálta ma
gát fentartani. IX. Pilis 1875. az 
egész világot a Jézus szent szivének 
szentelte. T.

Jézus szent szivének társa- 
sága (Societé du Sacré-Coeur), a je
zsuita-rendnek, feloszlatása után nem 
ugyan névszerinti, de tényleges foly
tatása, melyet 17 94. Löwenb'eá Tour- 
nely, Brogiie és Pey előbb jezsuita 
abbék az Alacoque Margit által észlelt 
csodák emlékére alapítottak. Német
országban elterjedve, 1799. egyesült 
a paccanaristákkal s 1814. az újra-, 
éledt jezsuita-rendbe olvadt be. Még 
ezt megelőzőleg 1800. Párisban Ba
rát Zsófia Magdolna (1779.—1865.) 
apáczareiulet is alkotott a „J. sz. sz. 
asszonyai" név alatt, mely aztán na
gyon elterjedt s a nőneveléssel jelen
tékeny befolyásra tett szert nemcsak 
Franczia, hanem Német- és Olaszor
szágban, Belgiumban, Ausztriában, 
Svájczban, sőt Amerikában is. Né
metországból az 1872. évi jezsuita
törvény folytán kiutasíttattak. V. ö. 
Speil: Leonor Franz von Tournely 
und die Gesellsehaften des lieil. Her- 
zens Jesu (1874.); Baunard: Histoire 
de Madame Barat (2 k. 1876.).

Jézus szent szivének ünne
pe, 1. Jézus szent szive.

Jézus-társaság,1. Jezsuita-rend.

Jézus testvérei Máté XIII. 55. 
s Márk VI. 3. szerint többen voltak, 
és pedig négy fi s több nő. Egy sok- 
tagu családban a legidősebb gyermek 
volt Jézus, kiáek testvérei az ő éle
tében még nem voltak követői (Ján.
VII. 3— *.), de később beléptek a 
messiási gyülekezetbe (Csel. I. 14.), 
hittérítők lettek (I. Kor. IX. 5.) s 
egyikök, Jakab egészen apostoli rang
ra s tekintélyre emelkedett (Gál. I. 
19. II. 9. 12.).

Jezsui ta-apáczák (jesuiti- 
nák, jezsuitinák), több rend elneve
zése, melyek elsejét a jezsuita-rend 
női ágaként Rosselai Izabella alapí
totta Barcelonában, de VIII. Orbán 
1631. feloszlatta. Az „angol kisasz- 
szonyok" (1. e.) szintén ismeretesek 
e néven, valamint a „mi asszonyunk 
apáczái"is, kiknek rendje a jezsuiták 
szabályzatát fogadta el s 1607. nyert 
pápai megerősítést; csakhogy e ne
vet elvesztette később az által, hogy 
aBenedekrendhezszámították. Azon
ban jezsuita-apáczáknak legtöbb jog
gal a „Jézus szent szivének társasá
ga" női ágának tagjait lehet tekinteni.

Jezsuita-rend (Jézus társasá
ga), 1534. alapította Párisban Loyola 
Ignácz (1. e.) ki „Societas Jesu" ne
vet adott a rendnek, mivel 1537. Ró
mába utazásakor látomása volt, mely 
szerint az Atya-isten a Fiúra bízta a 
rend védelmét. III. Pál pápa 1540. 
szept. 27. erősítette meg a rendet 
„Regimini militantis ecclesiae" bul
lájában. A rend lényege kifejezést 
nyertúgy szervezetében, mint házsza
bályaiban és sajátos lelki gyakorlatai 
bán. Aszabályok főbb pontj ait állítólag 
látomások közölték Loyolával. A rend 
főnökéül Jézust tekintették, ki maga 
adta nevét annak. A mi a sze rv e 
z e te t illeti, a rend élén a főnök (Prae- 
positus generális) áll, akiben minden 
tagnak magát Jézust kell látnia. ÉJet- 
hossziglan választják s teljes kor-



mányzási és törvénykezési hatalmat 
gyakorol. Vannak assistensei (most 
5, ezelőtt 6), kik tanácsadói, de egy
úttal arra is jogosultak, hogy a ge
nerális, az assistensek, a provinciáli
sok s minden egyes rendtartománytól 
küldött két megbízott által képezett 
generális congregatio elé rendeljék, 
mert ennek a jogkörébe tartozik a fő
nöknek úgy választása, mint letétele, 
nemkülönben a meglevő constitutiók 
megváltoztatása, megszüntetése, va
lamint újak megállapítása. A ge
nerális helyettese egy-egy rendtarto
mányban a tartományi főnök (prae- 
positus provinciális). Ennek alá van
nak rendelve részint a superiorok, 
vagyis elöljárói a professus-házak- 
nak, melyekben laknak a „Professi 
quatuor votorum“, részint a rectorok, 
vagyis a kollégiumok fejei. A rend 
négy osztályból áll. A legalsóban van
nak a novitiusok, kiknek életrendjük 
reggeli 4 órától esti 9-ig egész pontos
sággal meg van állapítva minden ne
gyedórára. Novitiusoknak csak tehet
séges és éptestű ifjakat vesznek föl. A 
gyilkosság vagy becstelenség gyanú
ja alatt állók,úgyszinténafeleségesek 
elutasítanánk.Ha eltelt a kétévi próba
idő, mely alatt kiléphetnek, leteszik a 
szokásos három szerzetesi fogadalmat 
(szegénység, szüzeség, engedelmes
ség), és belépnek a scholastikusok 
sorába, hogy itt aztán 8—15 évig, 
— ki-ki amint halad — maradjanak, 
a szónoklattanban, irodalomban, va
lamint a bölcsészeiben, természettan
ban, mennyiségtanban gyarapítva is
mereteiket, hogy azután, mint e sza
kok tanítói, magok is tudjanak elő
adni. Legutoljára tanulják a theologi- 
át. A theol. tudományok végeztével 
még egy próbaesztendőt (tertiatus) 
kap a scholastikus. Ehhez az osztály
hoz tartoznak azok a világi tagok is, 
kik még nincsenek beosztva a világi 
coadjutorok közé. A rend harmadik

osztályát a coadjutorok képezik, kik 
vagy világiak vagy egyháziak, ama
zok sáfárok, szolgák, szakácsok, kéz
művesek stb. általában a rend külső 
szükségleteiről gondoskodók; eme
zeknek (coadjutores spirituales) föl 
kell szenteltetniük s különböző egyh. 
functiók, tudományos működés, ne
velés stb. végzésére kötelezvék. 
Úgy a világi, mint a papi coadjuto
rok tesznek fogadalmat, de nem ün
nepélyest. A negyedi k osztályt a „ pro
fessi quatuor votorum* alkotják, kik 
a három fogadalom mellé negyediket 
is tesznek: a pápa iránti föltétien en
gedelmességre az igaz hitnek az eret
nekek és hitetlenek közti terjesztésé- 
ben.Ezekateljesjogu, tulajdonképi je
zsuiták, kik „nostri* czimzéssel van
nak megkülönböztetve atöbbiektől,az 
„externi" nevezetüektól. E professu- 
sok az egész rendnek mintegy ötve
nedrészét teszik. Közölök választat
ta lak : a generális, az assistensek, 
a provinciálisok és a superiorok, 
valamint a provinciáknak a generá
lis congregatióba küldöttei. A h á z 
szabály vagy nap irend  különösen 
azt a czélt szolgálja, hogy minden 
egyéni hajlam és képesség az egye
temesérdekben olvadjon fel. Legfőbb 
kötelességük: a felsőbbek parancsai
nak alárendelni a magok akaratát,még 
abban az esetben is, ha amazok olyant 
kiváltnak, mit az alárendeltnek lel
kiismerete tilt; annyira át kell magát 
vezetésük alá adni, mintha halott vol
na. További kivánalom, hogy felbont
sanak minden vérségi köteléket; a 
rendtagjanem mondhatja, hogy„ van
nak*, hanem csak is, hogy „voltak* 
szülei, testvérei; épen úgy meg 
van tiltva a hazafias érzület, csak a 
rend lehet szeretetök tárgya. Szer
zetesi ruhájok nincs, viseletűk alkal- 
mazkodhatik a helyi viszonyokhoz. 
Testük túlságos sanyargatása tilos. 
Minden, de minden, a járás, sze-



mek és ajkak mozgatása, arczjátók 
beszédmodor pontosan eléjök van 
írva. Valamennyien kötelezve van
nak lelki gyakorlatokra és pedig éle
tekben kétszer egész terjedelemben, 
azonkívül évente rövidítve. A rend 
jelszava: „0innia ad majorem Dei 
glóriám “, amelynél fogva,miután sze
rintük a pápa az isten földi helytartója, 
a jezsuiták végczélja nem más, mint 
a pápaság határt nem ismerő emel
kedése és dicsősége. A rend szerve
zetére vonatkozó határozmányok(pá- 
paiak és rendiek) legteljesebben az 
„Institutum Societatis Jesu auctori- 
tate Congregationisgenerális XVÍII.w 
(új kiad. 1869.) ez. könyvben van
nak meg.

A rend m u n k a te re  kettős: a 
bel- és külmisszió. A hittérítést már 
Loyola czélúl tűzte ki s a rend Xa
vér Ferenezben a legöufeláldozóbb 
és legsikeresebb missionariusok egyi
két tudja felmutatni. Eljutottak ezek 
Cliinába, el Japánba s mindkét he
lyen oly eszközöket alkalmaztak,ame
lyekkel czéljaikat kivihessék. Amott 
ugyanis azzal álltak elő, hogy a kér. 
vallás tulajdonképen nem más, mint 
a Konfudúsénak helyreállítása; emitt 
pedig a kér. vallásnak és a buddha- 
ismusnak a cultus és szervezet dol
gában való rokonságát használták 
ki, míg Amerikában a szerencsétlen 
indiánok emberi jogainak keltek vé
delmére. A jezsuita missionariusok he
ves ellenfelekre találtak hol a kapu
cinusokban, hol a franciskánusokban 
s dominikánusokban. Jóllehet X. In- 
cze 1645. megtiltotta a eh inai jezsui
ta missionariusoknak a pogány ta
nokhoz s szokásokhoz való alkalmaz
kodást, s XI. Kelemen az u. n. chinai 
szertartásokat megátkozta, XII. Ke
lemen pedig 1735. egy új, szigorúbb 
parancsot adott ki: mégis csak XIV. 
Benedeknek sikerült 1742. megtör
ni szívós ellenállásukat, mely még a

pápai követek és bullák kigúnyolá
sától se riadt vissza. A misszió ere
je azóta, hogy a pogány szokásokhoz 
való alkalmazkodás megvan tiltva, 
csökkent, de azért tovább is müköd- 
tekChiuában,Nyugat-Indiában, Auszt
ráliában stb. A bel m isszió terén 
különösen azóta fejtettek ki nagy 
munkásságot, mióta III. Pál 1545. 
megengedte nekik, hogy bárhol bár
minő papi functiót végezhetnek s min
den egyházi büntetés alól, még a pá
pának fentartott esetekben is adhat
nak feloldozást. Nagy lendületet ad
tak a gyónásnak és prédikácziónak a 
missziókkal, melyek rendesen két
vagy három-hetes cyklusokra terje
dő előadásokból állanak, szakadatlan 
gyónóórákkal együtt. A rendnek leg
főbb gondját kezdettől fogva az ifjú
ság nevelése képezte; fő tekintettel 
mindig arra voltak, hogy az előkelőbb 
származású és kiválóbb tehetségű 
gyermekeket megnyerhessék a rend 
tagjaiul. Az o k ta tás  ügy zsinórmér
tékét az a szabályzat képezte, melyet 
1584.—O.Aquaviva rendfőnök alatt 
készített egy bizottság s czime: „Ra- 
tio atque institutio studíorum socie
tatis Jesu“(legújabban kiadta Pacht- 
ler a „Monumenta Germaniae pae- 
dagogica* közt, 3 k. 1887.—90.). A 
népneveléssel nem sokat gondolt a 
rend. Az egyházi nyelvet, a latint és 
a szónoklattant nagy szorgalommal 
tanították, de már a görögöt s a 
reális tárgyakat a mennyiségtan ki
vételével elhanyagolták. Tanmód és 
tanterv dolgában a prót. SturmJánost 
(mh. 1589.) követték. Belgiumban, 
Ausztriában és Magyarországon rész
ben ma is a jezsuiták kezében van 
az oktatásügy egy része.

A jezsuita befolyás a theologi- 
á ltudom ánynak , különösen a dog - 
matikának és ethikának nem szolgált 
előnyére. Miután elvetették Aquinoi 
Tamásnak a bűnről és kegyelemről



szóló felfogását, alegelkeseredettebb 
ellenségeivé lettek nemcsak a pro- 
testantismusnak, hanem a jansenis- 
musuak is. Mint ezekben a tanokban, 
úgy a Mária szeplőtlen fogantatásá
ról szólóban is a Ferenczrendiek fel
fogását követték s kivitték, hogy IX. 
Pius ezt 1854. egyházi dogmának 
nyilvánítsa. Hanem azért úgy szere
pelnek, mint a thomismus legerősebb 
védői, mihelyt arról van szó, hogy a 
pápa csalatkozliatatlanságát s egye
temes püspök voltát igazolják, mit a 
vatikáni zsinaton csakugyan keresz
tül is erőszakoltak. Herostratesi di
csőségre jutottak a morális terén e 
rend tudósai: Escobar, Busenbaum, 
Vasquez, Suarez, Sanchez stb., 
kik casuistikájokkal olyan alaptéte
leket állapítottak meg, melyek meg- 
csufolják a kér. erkölcsiséget. Neve
zetesebbek közűlök: 1) a probabilis- 
mus, mely azt tanítja, hogy az em
ber a maga cselekedeteit olyan vé
lemények szerint is irányíthatja, me
lyek saját öntudatával és lelkiisme
retével ellentétben állanak ugyan, de 
alapos okok súlya, vagy nehány elő
kelő theologusnak, avagy csak egy
nek (doctor gravis et probus) is a te
kintélye támogatja őket; 2) a me- 
thodus dirigendae intentionis, mely 
megengedi, hogy az ember tilos cse
lekedetet is végrehajtson, ha valami 
nemes czélnak is javára kívánja an
nak eredményét használni (a czél 
szentesíti az eszközöket); 3) a reser- 
vatio mentális, mely abban áll, hogy 
az ember eskü, ígéret, tanúskodás, 
fogadás stb. alkalmával elhallgatott 
feltételekhez köti azt, vagy beszédé
nek kétértelműsége hagy fenn szá
mára kibúvót. Egyes kiváló jezsuita 
atyák, minők Bellarmin és Mariana, 
mentegetik az eretnek vagy zsaru ok- 
fejedelmek elűzését, letételét, vagy 
épen meggyilkolását is. Hogy még 
a mai kor jezsuitái is rendjök régi

alapelveit követik az erkölcstan te
rén, bizonyítja a Gurv (1. e.) ily irá
nyú müve s az 1881. mh. római er
kölcstan-tanárnak, Ballerini Antalnak 
„Opus theologicum morálé in Busen
baum medullam* (I. k. 1889.) ez. 
müve. Kiváló érdemet szereztek a 
jezsuiták a nyelvészet terén, ameny- 
nyiben eddig kevésbbé vagy egyál
talán nem ismert, de általok a misz- 
sziói működés közben megtanult nyel
vekről nyelvtanokat s szótárakat ké
szítettek. Dolgoztak a természettu
dományok terén is, a csillagászatban 
különösen kitűnt Secchi Angelo (mh.
1878.). Az egyházi építészet történe
tében az u. n. barokk-stylust jezsui
ta stylusnak is nevezik. Ennek egy
felől az a jellemvonása, hogy nincs 
benne egységes architektonikus néz- 
pont, másfelől, hogy túl van halmoz
va díszítményekkel s általában csak 
hatást akar vadászni.

Az első rendfőnök, Loyola alatt 
a jezsuiták különösen Olasz- és Spa
nyolországban- s Portugalliában tele
pedtek meg. Mikor alapítójok mh., 12 
provinciájok volt 100 teleppel és 1000 
taggal, de ezek között professus csak 
35 volt; 1759. a rend feloszlatása fe
lé 41 provinciában 22589 tag volt. 
N ém etország  a római Collegium 
Germanicumból kapta a jezsuitákat; 
az ellenreformáczió érdekében műkö
dő rendnek központjait Ingolstadt, 
Bécs és Köln képezte. F rancziaor- 
s z ágban eleinte ellenszenvvel fogad
ták őket, különösen a parlament és 
Sorbonne volt irántok ellenséges in
dulattal. Csak 1562. lett törvényesen 
elismerve a párisi „Collegium Cler- 
mont. “ Bár a Chátel gyilkossági kí
sérlete miatt 1594.-ben kiűzettek, de 
már 1603. visszahívta őket IV. Hen
rik, s ettől kezdve egész XV. Lajosig 
csekély megszakítással, mindig je
zsuiták voltak a franczia királyok 
gyóntató papjai.Áma jansenismus el-



len folytatott harczuk miatt elvesz
tették Francziaország jobbjainak be- 
csíilését.Ol asz országban az inqui- 
sitiónak tettek nagy szolgálatot, kü
lönösen Possevino (1. e.) tűnt ki, mi
dőn 1561. Savoya herczege Emanuel 
Philibert 2000 katonát küldött a val- 
densek közé a katli. egyház nevében 
véres misszióra. Velenczéből, mivel 
alkalmazkodtak a pápa által á köztár
saságra kimondott interdictumhoz, 
1606. kiűzték őket, de 1656. VII. | 
Sándor közvetítésére megengedték 
nekik a visszatérést. Olaszországban 
sehol sem jutottak oly nagy tekin
télyre s gazdagságra, mintNápolyban, 
de mikor a pápa s király között ki
ütött viszály alkalmával az előbbivel 
tartottak, 1715. innen is el kellett 
távozniok. L engyelországban  Ho- 
sius ermelendi püspök 1565. Brauns- 
bergben alapította az első collegiu- 
mot. Különösen Báthory István volt 
nagy pártfogójok (1575.—86.), aki, 
midőn Livland Lengyelországé lett, 
Rigában és Dorpatban, prot. lakosok 
között jezsuita collegiumokat alapí
tott. Kedvelte őket III. Zsigmond is 
(1587.— 1632.).,sőtirántok való von
zalmát annyira vitte, hogy 1607. pol
gárháborút is idézett elő miattok s 
mikor Guzowo mellett a prot. nemes
séget legyőzte, a jezsuiták lettek az 
ország urai. IV. Ulászló (1632.—48.) 
ellensége volt a rendnek, de utódja 
János Kázmér (1648.—69.) annál in
kább kedvelte őket. Hogy milyen ha
talmok volt itt még a XVIII. század 
elején is, eléggé bizonyítja az 1 724.- 
iki thorni vérfürdő. N ém etalfö l
dön már 1542. megvetették lábokat 
s első collegiumaikat 1562. alapítot
ták Löwenben s Antwerpenben. Erős 
védelmezőt nyertek Farnese Sándor 
helytartóban, aki alatt, bár előbb már 
több helyről élűzettek, 1584. a leg
nagyobb városokban szilárd alapot 
teremtettek magoknak. Orániai Vil

mosnak ez évben történt meggyilko
lása, valamint a fia, Nassaui Móricz 
ellen 1598. elkövetett merénylet köz
vetve, vagy közvetlenül valószínűleg 
a jezsuitákra vihető vissza. Hogy 
Belgium, mely félig protestáns volt, 
idővel egészen katholikussá lett, az 
első sorban a jezsuiták műve; itt fá- 
radhatlánúl küzdött a rend Bajus ta
nai s a jansenismus,főleg pedig Ques- 
nel ellen, de egyúttal azt is el kellett 
viselnie, hogy 1654. után a löweni 
theol. fakultás ismételten vádolta laza 
erkölcstani tételek terjesztésével. A 
rend és a löweni theol. fakultás kö
zötti viszályt XI. lncze 1679., aként 
intézte el hogy a rendnek elitélte 65 
tételét. Hollandiában az utrechti ó- 
feath. egyház valódi védbástya volt a 
rend terjedése ellen. Angol o rszág
ból, hová 1580. nagy számmal köl
töztek be, öt év múlva Erzsébet ki
űzte őket. Hogy az 1605. I. Jakab 
ellen intézett lőpormerényletben a fő 
bűnös az 1606. lefejezett jezsuita 
provinciális, Garnett Henrik lett vol
na, már többen állították, de még nincs 
bebizonyítva. MikorOatesTitus 1678. 
minden alap nélkül feljelentette a je
zsuitákat, hogy összeesküdtek II. Ká
roly ellen, hat jezsuita szenvedett 
vértanuságot. Az viszont kétségtelen, 
hogy ama kárhozatostanácsok, melye
ket néhány jezsuita s különösen Pét
re Ede adott II. Jakabnak, előkészí
tették a Stuart-ház bukását. Svéd
országban  a 16. század végén fej
tett ki Possevino nagy tevékenységet; 
a Krisztina királynő katholikussá léte
le is a jezsuiták müve volt. Magyar- 
o rszág ra  Oláh Miklós 1561 .hivtabe 
őket, de ekkor csak hat évig működ
tek itt, majd 1687. Draskovich bibor- 
nok uj ra megtelepítette arendet, mely 
aztán Rudolftól a turóczi prépostsá- 
got kapta. Erdélybe Báthory István 
küldött be közülök, de 1588. először, 
majd hétévi uj időzés után, 1602.



másodszor is kifizettek innen. A rend 
magyarországi központja a Förgách 
bibornok által 1015. alapított nagy- 
szombati colíegium lön. Virágzásuk 
fénykorát a közűlök kiemelkedett 
Pázmány idejében érték el. Számos 
egyh. javadalommal bírván, tarto
mányfőnöküket az országgyűlésen 
szavazati jog illette meg. 1767. már 
18 collegiumuk, *20 residentiájok, 1 1 
missziói állomásuk volt s 990 rend
tagot számláltak. Az ellenrefonná- 
cziónak állandóan legfanatikusabb 
munkásai voltak, kiknek működésé
hez a magyar protestantismusnak 
nem egy szomorú emléke fűződik.

A rend eme nagy sikereket kiválóan 
az első három generális, Loyola, Lai- 
nez és Borgia Ferencz ügyes vezetésé- 
nekköszöiihette,valainintannak,hogy 
az ötödik generális, Aquaviva Kolos 
(1581.— 1615.) a maga egyeduralmi 
állását sértetlenül fentartotta a spa
nyol rendtagok minden ellenkező irá
nyú mozgalmával szemben. Utódja 
Vitelleschi (1615. —45.) alatt a gene
rális monarchiája a professusok aris- 
tokratiája alá kezdett kerülni. Minél 
jobban növekedett a rend gazdagsága, 
annál inkább elvilágiasodott s annál 
jobban belemerült a politikai cselszö- 
vényekbe s így mindinkább kihívta 
maga ellen úgy a népek, mint a kor
mányok ellenszenvét, mi végre is fel
oszlatását vonta maga után.Franczia- 
ország 1764., Portugálba már 1759., 
Spanyolország 1,767. oszlatta fel a 
rendet. Ezekben az években űzték 
ki Nápolyból s Pannából is. Mig XIV. 
Benedek rendszabályokat hozott a 
rendnek Portugalliában reformálásá
ra, addig XIII. Kelemen hűséges vé
dője lett annak s a XV. Lajos reform- 
javaslatait e szavakkal utasította visz- 
sza: „Sint ut sünt, aut non sínt. “ El
végre 1773. július 21. mégis bekö
vetkezett az egész rend feloszlatása 
atizennyolczadik generális, Ricci Lő-

rinöz(1758.—73.) idejében. A felosz
latást XIV. Kelemen „Dominus ac 
Redeinptor noster“bullája mondta ki, 
amelynek csak Porosz- és Oroszor
szág nem engedelmeskedett. A rend 
ezután a Jézus szent szive társasá
gában és a paccanaristákban találta 
meg folytatását. Jóllehet ez a pápai 
határozat örök időkre szüntette meg 
a rendet, VII. Pilis' mégis visszaállí
totta 1814. aug. 7. kelt „Sollicitudo 
omnium ecclesiarum4 bullájával, 
melynek következtében már 1815. 
otthona volt annak az egyházi állam
ban, Spanyolországban, Nápolyban, 
Sardiniában és Modenában. Franczia- 
országban XVIII. Lajos türelmet ta
núsított a rend iránt, mely a főbb 
városokban telepeket alkotott ma
gának. És bár a júliusi forradalom
1830. kiűzte a jezsuitákat ez ország
ból, mégis 1832.-től fogva titokban, 
a püspökök oltalma alatt visszaszál
lingóztak s letelepedtek, mígnem az
tán 1845. a kormány arra kénysze
rítette a rendfőnököt, hogy önként 
oszlassa fel a rendet. Utoljára Grévy 
köztársasági elnök lépett fel ellenök
1880., amikor is egy rendeletével kiu
tasította a III. Napóleon idejében is
mét tekintélyre vergődött rend tag
jait, szám szerint mintegy 2464-et. 
Svájczban, honnan 1847. az általok 
támasztott viszályok miatt kiiizettek, 
most is nagy befolyást gyakorolnak. 
Magyarországra 1853. Sczitovszky 
prímás telepítő be őket újra; most 
már Nagyszombatban, Pozsonyban, 
Kalocsán, Szatmáron és Budapesten 
vannak házaik, melyek az osztrák 
rendtartományba vannak beosztva. 
Olaszországból 1859. óta mindjobban 
kiszorítottak a szerint, amint az 
új királyság hatalma növekedett; 
ma már csak Rómában vannak. 
Az 1872. jul. 4.-iki birodalmi gyű
lés a német birodalom területéről 
is kiutasította őket. Spanyolország



1868. eltiltotta a rendet, úgyszintén 
Mexikó s több délamerikai állam is. 
Brazíliából 1889. a forradalom követ
keztében kellett a rendnek kitaka
rodni. Mindezek a sulyos csapások 
az utolsó négy évtized alatt érték a 
rendet, holott a vezetők igazán mun
kára termett, harezra kész férfiak 
voltak, minők Roothaan és utódja 1 
Beckx. IX. Pius pápa is teljesen a 
jezsuiták uralma alatt állott, sőt a 
katli. országok püspökei is a legmele
gebben pártolják a megrendszabályo- 
zott jezsuitákat. Anderledy generális
XIII. Leó pápától kieszközölte mind
azon kiváltságok megerősítését, me
lyeket a rend az előző pápáktól nyert 
volt. 1892. a spanyol Martin Lajos 
választatott rendfőnökké. A jezsuiták 
a 19. század kath. egyházára rányom
ták a magok bélyegét nemcsak a Má
ria szeplőtlen fogantatásának dog
mája s a vatikáni zsinat, hanem az 
1864. évi Syllabus, a különböző kor
mányok elleni heves harczok, a Jézus 
szive tiszteletének követelése által.
1889. a rend 23 tartományban 12306 
tagot számlált. V. ö. Sugenheim: Ge- 
schichte dér Jesuiten in Deutschland 
(2 k. 1847.); Buss: Die Gesell- 
sehaft Jesu, ihr Zweck, ilire Sat- 
zungen (2 k. 1853.); Grétineau-Joly: 
Histoire religieuse, politique et li- 
téraire de la compagnie de Jésus 
(III. kiad. 6 k. 1859.); Nippold: 
Dér Jesuitenorden von seiner Wie- 
derherstellung bis zűr Gegenwart 
(1867.); Ho ff mami: Die Jesuiten, 
Geschichte und System des Jesuiten- 
ordens (2 k. 1870.);Huber: Dér Jesu
itenorden nacli seiner Verfassuug und 
Doctrin, Wirksamkeit und Geschichte 
(1873.); Friedrich: Beitráge zűr Ge
schichte des Jesuitenordens (1881.); 
Knie: Die Jesuiten ( 1888.); Weicker: 
Das Schuhvesen dér Jesuiten( 1863.); 
Kellé: Die Jesuitengyinnasien in Oes- 
terreich (1873.); Toldi) István: A je

zsuiták Magyarországon és egyebütt 
(1873); Reuscli: Beitráge zűr Gescli. 
des Jesuitenordens (1894.); Heune 
am Rhyn: Diu Jesuiten, dérén Gescli., 
Verfassuug, Morál, Politik, Religion 
und Wissenschaft (III. kiad. 1894.); 
Krones: Dér Jesuitenorden undseine 
Rolle im Geschichtsleben Ungarns 
(Österr.-Ung. Revue 1893.) és Zűr 
Gescli. Ungarns 1671.—83., mitbe- 
sondererRiicksicht auf die Thátigkeit 
und die Gescli. des Jesuiten-ordens 
(1893.); Ipolyi Arnold: A jezsuiták 
viszontagságai Magyarországon a 1 7. 
században (Magyar Sión 1888.); 
Bocskai Brutus: A jezsuiták története 
(6 k. 1873.—5.); Péteny Károly: A 
jezsuiták (1873.). T.

Jezsuitának, 1. Jezsuita-apá- 
czák és Angol kisasszonyok.

JÓ (A legfőbb) ép úgy, mint az 
absolut a klassikus bölcsészet által 
producált és sokszoros változáson át
ment fogalom, mely az ethikát épen 
úgy uralja, mint amaz a metaphy- 
sikát. A keresztyénség a nélkül, hogy 
belebocsátkozott volna az a feletti vi
tatkozásba, vájjon mi a jó általában, 
s erény vagy boldogság-e a legfőbb 
jó: a bölcsészeti elvontság helyére az 
isten országának élő vallásos eszmé
jét teszi,mely teljességében gondolva, 
Máté VI. 10. 33. szerint mindenjónak 
foglalatját képviseli, egyúttal azon
ban mint erkölcsi eszmény a feladatok 
egész sorozatát zárja magába s épen 
ezért az újabb theologiai ethikában 
olyan helyet foglal el, mint aminőt 
a legfőbb jó a régi ethikában. A.

Joacllin i(Flóréi), 1. Örök evan
gélium.

Jóakarat társulata, 1. Közös
élet társulata.

Jób, a nevét viselő ószövetségi 
tanköltemény hőse. Mint Uz földén 
lakó nyájtulajdonos rajzoltatik, de a 
valóságban vagy a régi, nem is spé
ci fice zsidó mondavilág alakja, vagy



épen, amint symbolikus neve (=  a 
felingerelt) sejteti, egy eszme szem
léltetése végett költött személy. A J. 
könyve ugyanis az ember erkölcsi 
értékének a sorsához való viszonyát 
tárgyalja, miközben e problémának 
az őshéber megj utal mázáéi tan-nyuj- 
totta megoldását elveti. Egyetlen tan
költemény az ószövetségben s benne 
megkülönböztethetők: az eposzi pro
lógus (I. és 11.) és epilógus (XLII. 
7— 1 7.) s a beszélgetések fő tömege, 
melyeket J. három ízben (IV.—XIV.; 
XV.—XXI.; XXII.—XXXI.) folytat 
barátaival. Eliliu beszédei (XXXII.— 
XXXVII.) valószínűleg később tol
dattak hozzá. Az egész a legszebb 
héberséggel íratott s a héber iroda
lom virágkorába tartoznék, de a tárgy 
és gondolatmenet csak a számkive
tés utáni időre utal. A képek válto
zatosak, elevenek és üdék, a termé
szet festése nem ritkán magasztos; 
gondolatai fenkölt szellem szülemé
nyei, ki sokat küzdött magával s töp
rengett lelkében. De a kétség dae- 
monait; kiket felidéz, nem tudja iga
zán legyőzni. Az annyi vitatkozásnak 
egyetlen gyakorlati eredménye ab
ban áll, hogy bevallja az ember tehe
tetlenségét arra, hogy kibékítse a 
sors talányát az isteneszmével, mi
nélfogva csak feltétlen önmegadás 
marad kötelességéül. A könyv leg
nevezetesebb újabb magyarázói és 
bevezetői: Ewald (II. kiad. 1854.), 
Dillmann (III. kiad. 1869;), Bénán 
(1859.), Matthes (1865.), Delitzsch 
(II. kiad. 1876.), Hitzig (1874.), Brad- 
ley (1887.), Loisy ( 1893.). Magya
rul behatóan magyarázta Melius Pé
ter (Debreczen 1565.). V. ö. Csen- 
géy Gusztáv: Egy remekmű a héber 
irodalomból (Prot. Szemle 1890.). 
Sass Béla: Jób könyve egy pár isa- 
g’ogikai szempontból(I)ebreczeniaka- 
démia 1890.— 1. évi értesítője); Bic- 
kell: Das Bucii Jób (1894.). Rácz

Jó cselekedetek (lat. Bona ope
ra), a reformáczió korában a kath. 
és prot. theologusok, valamint az 
utóbbiaknál magok közt is vitás pont
ját. képezték a dogmatikának és ethi- 
kának. A kath. egyház azt mondja, 
hogy a hit, mivel ez nála az értelem
nek az egyli. tan alá rendelését jelen
ti, elégtelen s épen ezért az üdv nem 
a hittől, hanem ennek cselekedetek
kel való leigazolásától függ. így ál
lott elő lassanként a jó cselekedetek 
szükségességéről, érdemszerző s il
letve túlságos érdemszerző voltáról 
(1. Consilia evangelica) szóló tan. A 
reformáczió visszautasította ezt a bú
csú-leveleknek, a coelibatusnak s az 
egész szerzetes-életnek alapul szol
gáló elvet, amennyiben jó cselekede
teknek csak azokat ismerte el, ame
lyek az élő hitből, mint ennek gyü
mölcsei származnak. Ezzel kétségte
lenül a bibliai álláspont jutott kife
jezésre, amely szerint a keresztyé
neknek egy egész életnek önmagá
ban vett működése van feladatul ad
va (Gál. VI. 4.; I. Kor. III. 13, 15,; 
I. Pét. I. 17.; Jak. I. 4.), a jó csele
kedetek csak mint ilyen egységes ál
lapot tüneményei jőnek tekintetbe 
(II. Kor. IX. 8.; Kol. I. 10.; Jak. III. 
13). A Melanchthon irányát követő 
lutheránusok ennélfogva nem talál
tak kifogásolni valót azon állításban, 
hogy a jó cselekedetek szükségesek 
az üdvösségre, míg a túlbuzgó Ams- 
dorf Miklós azt állította, hogy a jó 
cselekedetek ártalmasak az üdvre. A 
reformátusok annyiban az előbbi irány 
követőiül tekinthetők, amennyiben 
szerintük a hit élő gyümölcseiről an
nak valódiságára lehet következtet
ni (Syllogismus practicus). A.

Jócselekedetek(Felesleges).. 
1. Opera supererogationis.

Joel, héber próféta, Pethuel fia, 
dudában prófétáit, és pedig vagy a 
régi országban Joáz, s tán Amáziás



király alatt is (K. e. 9. század II. 
fele), vagy csak a számkivetés után. 
Profécziája', melyetsokféleképen,tör
téneti, allegóriái, apológiái gyanánt 
is magyaráznak újabban, önmagától 
2 részre válik szét, egyik az orszá
got pusztító sáskajárás által motivált 
fenyegető (I. 1.-—II. 17.), a másik 
biztató beszéd (II. 18—IV. 20.). Ma
gyarul Sóvári Soós Kristóf (1601.) 
magyaráztaM.ö.Merve: Die Prophetie 
des J. (1879.); Kessner: Das Zeitalter 
des Propheten J. (1888.). Rácz

Johanna, nőpápa, a Trőppaui 
Márton krónikájának („Monumenta 
Germaniae* Scriptorum T. XXII.
1872.) előadása szerint IV. Leó és
III. Benedek közt 855.-ben, a Mailly 
János régebbi fö(jegyzése (az „Ar
chív fúr áltere deutsche Geschichts- 
kunde“ XII. k. 1872. 469. s köv. 1. 
közölve) szerint pedig 1100. körül 
uralkodott volna. A monda szerint an
gol születési! volt, Athénében nagy 
képzettséget szerzett, Rómában „Jo- 
liannes Anglicus* név alatt a pápai 
székre jutott s mh. egy körmeneten 
váratlanul rájött gyermekszülés kö
vetkeztében. Hogy nem tört. személy, 
először Blondel, fef. theologus bizo
nyítgatta a 17. században, előbb fran- 
cziául, azután latinul (Joanna papis- 
sa. 1657.) is megjelent müvében. V. 
ö. Döllinger: Die Papstfabeln des Mit- 
telalters (II. kiad. 1890.); Janssen: 
Pausin J. (1858.); Kist: Die Pápstin
J. (Zeitschr. für historische Theolo- 
gie 1844.); Rémi Alfonz: 4. papissa 
(Magyar Sión 1883.).

Johannes de Vallibus, 1. Fe-
renczrendiek.

Johannes presbyter, 1. Já
nos apostol.

Johannita-apáczák,l. János- 
rendi apáczák.

Johannita-rend (Fratres hos- 
pitales S. Joliannis, Milites hospita- 
les S. Joannis Hierosolymitani), más-

/
képen Máltai, vagy Rhodusi lo
vagrend, a hagyomány szerint több 
amalfii kereskedő alapítványából ke
letkezett, kik Jeruzsálemben 1048. 
templomot építtettek s kolostort alapí
tottak. Az ezekkel kapcsolatban le
vő kórházat Bouilloni Gottfried állí- 
tólag oly gazdagon megajándékozta, 
hogy amazoktól elválva, „Keresztelő 
János kórháza* név alatt mint ön
álló intézet is fennállhatott. Míg Ger- 
liard, az első nagymester csupán be
tegek ápolására használta a tagokat; 
a második, De Puy Raymund 1118. 
készített szabályzatával a rendtagok 
egy részét harczra kötelezte a hitet
lenek ellen. (Némely iró, mint p. o. 
Uhlhorn, ettől eltérőlegadja elő, hogy 
miképen fejlődött ki a rendnek két
féle hivatásra való alkalmazása.) Mi
után I.Frigyescsászár a rendet 1185. 
minden adó és vám fizetése alól föl
mentette s IV. Anasztáz pápa egyéb 
kedvezmények mellett a tizedet is 
elengedte neki, vagyon tekintetében 
láthatólag gyarapodni kezdett. Ez 
lett azonban oka üldöztetésének is, 
mely már pár év múltán bekövetke
zett. Saladin 1187. kiszorította Jeru
zsálemből a johannitákat, kik előbb 
Ptolemaisban, 1291., e város elfog* 
laltatása után pedig Cyprusban tele
pedtek meg. 1309. hatalmokba kerí
tették a Rliodus szigetét s ettőlfogva 
mondatnak rhodusi lovagoknak.Ezt a 
szigetet 1522. kénytelenek levéli a 
töröknek átengedni, V. Károly Malta, 
Gozzo és Comino szigeteket adta ne
kik, amelyeknek elsejéről vették 
újabb elnevezésöket. Miután Napóle
on 1798. elfoglalta Malta szigetét s 
ezt az 1800. birtokukba vevő ango
lok sem adták vissza a rendnek,kény
telenek voltak a johanniták Catani- 
ába, majd Ferrarába, végül 1834. 
Rómába tenni át székhelyüket. Az 
1805.-től fogva csak helyettessel be
töltött nagymesteri állást XIII. Leó



1879. visszaállttá: A rend jelenleg 
két nemzetből áll: az olaszból, mely 
a római, nápolyi és lombard-velen- 
czei nagyperjelségekre terjed, s a 
németből, mely a csehországi nagy
perjelséget és a kisebb egyesülete
ket foglalja magában. A rend lovag
jainak 16 őst kell kimutatniok; jel
vények fehér zománczos nyolczágu 
kereszt, öltönyük hosszú fekete kö
peny, melyet fehér vászon-kereszt 
diszít. Magyarországon a 12. század
tól fogva a középkoron át virágzott 
e rend; mintegy 30 helyen voltak mo
nostoraik. A templomosok eltörlése 
után a nagy vagyonú vránai perjelség 
szintén birtokukba ment át; tekinté
lyüket mutatja az is, hogy az arany
bullának egy példánya a rendnél volt 
letéve megőrzés végett. V. ö. Win- 
tér féld: Gesch. des ritterlichen Or- 
dens St. Johannis vöm Spital zu Je- 
rusalem (1859.); Fcilkenstein: Gesch. 
des Johanniterordens (2 k. II. kiad.
1866.— 7.); Vlilliorn: Die Anfánge 
des Johanniterordens (Zeitschrift für 
Kirchengesch. 1884.); Be Sálies: An
nales de l’ordre deMalte(l 889.); Bol
dizsár: A keresztes lovagok regestái 
(Magyar Sión 1863.);Knauz: A János- 
lovagok Esztergomban (U. o. 1865.).

Jónás, Zebulon törzséből való 
héber próféta, Izráel országának győ
zedelmes kiterjedését hirdette jóslat 
alakjában II. Jerobeám alatt. A nevét 
viselő ószöv. könyvben az van elbe
szélve, hogy parancsot kapott isten
től, hirdetni a Ninive-belieknek a vá
ros közeli veszedelmét; amit o, miu
tán előbb átélte a nagy hallal isme
retes kalandját, teljesített is úgy, hogy 
a város megtért s istentől kegyelmet 
nyert. Ennek az elbeszélésnek czél- 
zata nyilván a tanítás, s a tört. vagy 
mythikus anyag minden elkülönítésé
nél biztosabb az a felvétel, hogy a 
könyv szerzője egyszerűen indokolni 
akarta, hogygyakran miért nem telje

sedtek azok a büntetések, amelyekkel 
a próféták fenyegetőztek. Egyébiránt 
J. próféta állítólagos sírját még mai 
napság is mutogatják a régi Nini ve 
körny ékén.Magy árul prédikácziókban 
magyarázta Margitai Péter (1621.); 
a benne foglalt történetet versben fel
dolgozta Batizi András (1541.). V. ö. 
Bergmann: Jonali, eine alttestament- 
liche Parabel (1885.); Martin: The 
prophet Jona (III. kiad. 1891.). Rácz 

Jónás Justus, Luther barátja s 
a reformáczióban ésbibliaforditásban 
munkatársa, valódi nevén Koch Jo- 
doeus (Jobst), szül. 1493. juh. 5. 
Nordhausenben. 1506. kezdte Erfurt
ban a humán tudományokat tanul
mányozni, míg 1511 .-tői jogot hall
gatott Wittenbergben. 1515. vissza
térve Erfurtba, ahhoz a humanista 
körhöz csatlakozott, mely Mutianus 
köré sereglett. Fölszenteltetvén ma
gát, 1518. erfurti kanonok lett s elő
adásokat tartott az egyetemen. Lu
thert elkísérte Wormsba, 1521. pe
dig mint theol. tanár és prépost Wit- 
tenbergbe, annak környezetébe ju
tott. A reformáczió fejlesztésében ál
dásos tevékenységet fejtett ki s úgy 
a marburgi colloquiumon, mint az 
ágostai országgyűlésen jelen volt. 
1541. magára vállalta Halle refor
málását, de innen 1546. is, 1547. is 
kénytelen volt távozni. Egy évigHil- 
desheimbanlelkészkedett s azután is
mét visszatért Haliéba, hol 1550.-ig 
maradt, a nélkül azonban, hogy új
ból működött volna lelkészi minőség
ben. Ekkor Koburgban udvari pap, 
1552. Regensburgban az ev. gyüle
kezet lelkésze, 1553. pedig Eisfeld- 
ben esperes lett. Mh. 1555. okt. 9. 
A mellett, hogy Luthernek és Me- 
lanchthonnak több müvét németre 
fordította, maga is nem egy köny
vet szerzett. V. ö. Hasse: J. J’. Lé
ben (A Meurer-féle „Das Leben dér 
Altvater dér luth. Kirche* II. köte-



téliek II. része 1862.); Préssel: J. 
J. (1862.).

Jónás (Orleans-i), 1. Orleans-i 
Jónás.

Jordán (héberül Jardén), Pa
lesztina fő folyója, a Herinonból ered 
és kanyargós utat Írva le (pályája 
egyenes irányban 105 km.) miután 
Galilaeában a Merőm (Bar-el-huleli) 
és Gennezáret tavakat képezte,a Holt
tengerbe ömlik. Csak magasabb víz
állásban hajózható, völgye viszont, 
mely különösen dél felé kevés oázzal 
felváltott, naptól égetett kopár pusz
tát képez, sok gázlóval bír. Rácz

Joriszooil Dávid (azaz Dávid, 
a György fia), rajongó s „főeretnek“ 
a 16. században, szül. loöl.Brüggé- 
ben. Eleinte üvegfestő volt Delftben. 
A pap által körülhordott monstrantia 
feletti gúnyolódása miatt pelengérre 
állították s a városból száműzték. 
1534. az anabaptistákhoz csatlako
zott, azután meg külön kört alkotott 
követőivel, kiknek azt tanítá, hogy ő 
mint isten küldöttje, méltó tagokat 
gyűjt az isten országába, s az embe
riséget megmenti a törvény kénysze
rétől, főleg a házasság igájától. Hiá
ba titkolták elveiket, a holland kor
mány 1538. kegyetlenül üldözni kezd
te őket. J. D. 1542. irta „Wonder- 
boeck“ ez. hírhedt művét, mely óriási 
feltűnést keltett, de őt egyúttal arra 
kényszerítő, hogy Bázelbe távozzék, 
hol Briiggei János név alatt tartóz
kodott s a ref. egyház tagjának mu
tatta magát. Föl nem ismertetve mint 
tekintélyes egyén 1556. halt meg, de 
három év múlva rájöttek kilétére s 
kiásott hulláját müveivel együtt meg
égették. Követői j o ri s t á k vagy d a- 
v id is ták  név alatt minden üldözés 
daczára is egész a 17. század köze
péig léteztek Németalföldön. V. ö. 
Nijjpolcl tanulmányát (Zeitschrift für 
historisehe Theologie 1863.—4.).

Josephinismus, az a reform

irány, melyen II. József német csá
szár (1765.-től) és magyar király 
(1780.-tól) Ausztriát, Magyarorszá
got és Belgiumot illetőleg az egyli. 
és egyházpolitikai téren megindult. 
Ennek egyik külső nyilvánulása a tü
relmi parancs (1. e.) volt, másfelől pe
dig az, hogy a kath. egyházat lehe
tőleg függetlenné iparkodott tenni 
Rómától. Ezt a czélt szolgálta a kir. 
placetum követelése a curia összes 
rendeletéit illetőleg (1781. márcz.
26.), az absolutio és dispensatio jo
gának a püspökökre nézve igénybe 
vétele (1781. ápr. 14.), a nevezett 
országban létező rendek tagjainak 
külföldi főnökeikhez való viszonyuk 
felbontása (1781. márcz. 24.), a ró
mai CollegiumGermano-Hungaricum 
látogatásának eltiltása (1781. nov.
12.)stb. Mélyreható reformnak vetet
te alá a szerzetes rendeket is, ameny- 
nyiben azokat, melyek sem közokta
tással, sem lelkipásztorkodással nem 
foglalkoztak, eltörlé (1781. okt. 30., 
decz. 20., 1782. jan. 12.) s vagyo
nukat a vallásalapba olvasztá. Maga 
a cultus is gondoskodásának tárgyát 
képezé, habár nem eléggé jogosult 
formában, miután nemcsak a búcsú
járásokat és körmeneteket korlátozd, 
hanem még az egyházi szónoklásnak 
is megszabta a formáját (1783. febr.
4.). E reformokat VI. Pius 1782. évi 
bécsi útja sem bírta megakadályoz
ni. Migazzi, bécsi érsek, s a magyar 
és belga püspökök azonban hevesen 
ellenök szegültek. A papok és bará
tok izgatása teremtette meg 1787. a 
belga forradalmat, melynek folytán 
aztán Belgium 1 780. elveszett Ausz
triára nézve. II. József halála (1 700.) 
némely rendeletének érvényét meg
szüntette ugyan, de a leglényegeseb
bek tovább is fenmaradtak. Csak az 
1855. évi concordatum (1. Concorda- 
tumok) korlátolta a josephinismust 
nagy mértékben, de 1874. óta Ausz



tria részben ismét visszatért hozzá 
(1. Osztrák egyházi törvények). V. ö. 
Bittér: Joseph II. und seine kirch- 
liclien Reformén (1868.); Biehl és 
Beinöht: Kaiser Joseph II. als Refor
mátor aufkirchlichemGebiete(l 881.); 
Schlitter: Pilis VI. und Joseph II.
1782.—4. (1894.): Marczali Henrik: 
Magyarország II. József korában (3 
k. 1881.—8.).

Josephus Flavius, zsidó tör
ténetiró, K. u. 37. vagy 38. szül. Je
ruzsálemben, rabbi módra nevelte
tett, a zsidó háborúban Galilaea pa
rancsnoka volt, de Jotapata bukása
kor 67. a rómaiak elfogták. Ekkor 
tüstént hozzájok szegődött, fel ve vén 
egyszersmind jóltevőjének, Vespa- 
sianusnak családi nevét. A háború 
befejezése után mint római polgár 
kedvező viszonyok közt élt Trajanus 
koráig. Rómában kifejtett Írói mű
ködésének eredményei: „A zsidó há
borúrólw (7 könyv), „Zsidó archaeo- 
logia“(20 könyv), „Apion ellen“ (apo- 
logetikus mű 2 könyv) és a saját 
életrajza. E művek az ujszöv. kor 
történetére nézve megbecsülhetlen 
értékkel bírnak, miből csak keveset 
vonhat le a szerző hiúsága s azon 
czélzata, hogy a zsidókat a rómaiak
kal szövetséges kulturnépnek tüntes
se fel. Kiadták újabban: Kiese (7 
k. 1888.—94.) és Naber (4 k. 1888. 
—93.). V. ö. Tachauer: FI. J.-s Ver- 
háltnis zűr Bibéi und zűr Tradition 
(1871.); Blocli: DieQuellén des FI. J. 
(1879.); Terwogt: Hét leven v. d. 
Flav. Josephus (1863.). Rácz

Jóslat, 1. Próféták.
Jovin ianus, római barát 388. 

körül, a keresztyénség erkölcsi jel
legének az egyh. elfajulás korszaká
ban egyik legkiválóbb képviselője, 
ki tagadta a coelibatusnak, a mar- 
tyrságnak s az ascesisnek érdem
szerző voltát, de aztán arra az állí
tásra jutott el, hogy a keresztségben

igazán újjászülötteket az ördög többé 
nem viheti bűnre. Ezért 390. Siri- 
cius, római püspök s a milánói Ambrus 
kiátkozta, Jeromos és Ágoston pedig 
hevesen megtámadta. V. ö. Lindner: 
De Joviniano et Vigilantio (1839.).

Józsa Zsigmond, ref. tanár, 
szül. 1863. febr. 5. Kóródszentmár- 
tonban (Kiskükiillőmegye). Nagy- 
Enyeden tanult 1871.-től; a gimná
ziumot 1882., a theologiát 1886. vé
gezte. Ekkor külföldre ment s két 
tanévben az utrechti egyetem hall
gatója volt, közben néhány hónapot 
Marburgban is töltve. Hazatérve,
1888. őszén theol. m. tanári képesí
tést szerzett Nagyenyeden, ahol et
től fogva 1891.-ig helyettes, innen 
kezdve 1893. aug. 14. történt halá
láig r. tanára volt a theol. akadé
mián az ószov. tudományoknak. Ki
váló szakképzettségének jeles tanúi 
úgy ama kisebb dolgozatai, melyek 
a Prot. Közlönyben jelentek meg, 
mint a köv. nagyobb tanulmányai :
1. Babyloniai Ezsaiás universalis- 
musa. Kolozsvár, 1888. 2. A prédiká
tor világnézete (Prot. Szemle 1890.)
3. A zsoltárok (U. o. 1891.) 4. A hé
ber szellem bölcseleti iránya. (U. o. 
1895.).

József (Arimathiai), 1. Arimathiai 
József.

József, Jákob és Rákhel fia, 
Efraim és Manassé apja s ennélfogva 
a későbbi Izráel országa magvát ké
pező népségnek őse, a patriarchai 
mondának voltaképen való hőse Pa
lesztina északi részén, mert e monda 
Ábrahámra vonatkozó részleteinek 
inkább dél a hazájok. Ez a kedves 
keleti elbeszélés, amelyben valóság 
és költészet politikai, gazdasági, er
kölcsi és vallásos elemeknek felis- 
merhetetlen egymásba folyásában 
ölelkezik, a vallásos szemléleti esz
közök klassikus példányát adja a 
vallástanitó kezébe, míg a történet-



író annak a ténynek igazságát vonja 
ki belőle, hogy az izráelitákat éhszük
ség hajtotta Egyptomba s J. ez al
kalommal jutott az egyptomiak közé, 
ahol felküzdötte magát s a király 
szolgálatában gabona-uzsorával gaz
daggá tette a koronát. Rácz

József, Máriának, Jézus any
jának férje, akit ezért „ije velőatyjá
nak “ neveznek, Mát. XIII. 55. sze
rint ácsmester volt. A kér. monda 
késő vénségében házasítja össze Má
riával, hogy Jézus természetes szár
mazásának minden gondolatát lehe
tőleg eltávolítsa. Úgy látszik, hogy 
Jézus tanítói működése elején J. már 
nem élt, legalább is annak tartama 
alatt mindig csak Mária és Jézus 
testvérei említtetnek (Márk VI. 3.). 
Emlékére szenteli a róm. kath. egy
ház márcz. 19-ét,agörögdecz. 26-át.
IX. Pius 1870. a J. ünnepét elsőren
dűvé, s őtmagát az egész egyház 
patronusává tette. Rácz

Józsiás, Áinon fia, Juda kirá
lya K. e. 639—608. Uralkodása 18. 
évében találták meg a Deuterono- 
miumot s ennek alapján a magasla
tok tisztelete a jeruzsálemi templom 
és papsága javára az egész ország
ban elnyomatott. Ezen, akkor egy
általán nem népszerű reformért lett 
J. a theokratikus történetírás ked- 
venczévé (II. Kir. XXI. 25). De a 
boldogság remélt napjai nem követ
keztek el. Megiddónál aNeklió egyp- 
tomi király elleni csatát s ebben éle
tét is elvesztette, míg fiai, Joakház 
(609), Jojakim (608.—598.) és Ze- 
dekiás (597.—586) alatt Juda orszá
gát felváltva az egyptomiak és ba- 
byloniaiak szipoly ózták s végre meg 
is semmisítették. Rácz

Józsua vagy Józsue (héber: 
Jesua — Jézus) az Efraim törzsbeli 
Nun fia, Mózes halála után az izraeli
ták vezére. Mint ilyen, állítólag átve
zette a népet a Jordánon, gilgáli

megerősített táborából kiindulva el
foglalta Palesztina jó részét, a föl
det felosztotta az izráeli törzsek közt 
és 110 éves korában inh. Az ószö
vetségben róla nevezett s ezt a tör
ténetet előadó könyv természetesen 
tökéletesen mondái jellemű, s úgy 
irályban, mint tartalomban szorosan 
a Pentateuchhoz, főleg a Deuterono- 
miumhoz csatlakozva minden bizony
nyal a P e n taté u c h h o z h as o n 1 ó fej 1 ő d é s i 
folyamaton ment keresztül, sőt vég
ső szerkezetét is ugyanazon kéztől 
nyerté.Egészmáséskésőbbikeletűmű 
a Józsua sam aritán u s  könyve, 
melyet Juynboll 1848.adott ki.Magya
rázták : Keil (II. kiad. 1874.), Dill- 
mann (II. kiad. 1886.). V. ö. Deane: 
Joslnia, Life andtimes (1889.). Rácz

Jövendölés, 1. Próféták.
Juan di DioJ. Irgalmas-rendiek.
Jubilaeumi év, a zsidóknál, 1. 

Szombatév.—J. é.,a kath. egyházban, 
a VIII. Bonifácz találmánya a végett, 
hogy a megszorult pápai pénztár idő
ről-időre fölsegittessék. Először 1300. 
ünnepelték s csupán százévenként 
kellett volnaismételni.Asiker azonban 
oly fényes volt, hogy már 1343. ki
mondta VI.Kelemen aj. évnek ötvené- 
venként való megiilését,míg VI.Orbán 
1389-ben33évreszállítá ezt,mivel Jé
zus 33 évig élt. Gyors egymásutánban 
tartottak j. éveket 1400,1423.és 1450, 
végre II. Pál pápa 1470. huszonötévi 
időközöket állapított meg számukra.
1875. a huszonkettedik j. é. volt. Az 
ünnep fényes szertartásokkal kará
cson szombatján kezdődik s a köv. 
évben ugyancsak akkor végződik. 
A 25-évenként tartott j. éveket ren
deseknek (jubilaeum ordinarium) ne
vezik, de rendkívüliek (j. extraordi- 
narium) is vannak, amennyiben né
mely pápa amazoktól függetlenül is 
rendez ilyeneket valami fontos egyli. 
alkalomból. Mostanában különösen 
sokszor tették ezt. V. ö. Kötheti: Gesch.
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nller Jubeljalire und ausserordentli- 
chenJubilaen derkath.Kirc)ie( 1875.). 

Jubilaeumok könyve vagy
a ..Kis Gén esi s“ az I. Móz. I.—II.

/ /

s XIL-nek a Haggada modorában 
kiszínezett reprodukálása, mely a 
jubilaeumi időszakok (1. Szombatév) 
keretébe beosztva, a K. e. utolsó 
században héberül Íratott, de csak 
aethiopiai és latin fordításban maradt 
fenn. V. ö. Bönsch: Das Bucii dér 
Jubiláen oder die Kleine Genesis 
(1874.). Rácz

Jubilate (lat.), a husvét utáni 
harmadik vasárnap neve a LXYI. 
zsoltár 1. verse után. T.

Juda, az ősatya, Jákob és Lea 
fia, apja és képviselője a Juda törzs
nek, mely a 12 törzs közt az Efraim 
mellett leghatalmasabb volt. Efraim 
Palesztina közepén telepedett le. Ju
da pedig a benne idővel egészen el
tűnő Simeon törzszsel együtt délen. 
A nem épen buja, de nem is termé
ketlen föld elég alkalmas volt lakóit 
Kanaán legtevékenyebb és legszívó
sabb népévé nevelni. Délről puszták 
és hegyek, keletről a Holttenger ál
tal védve Juda zárt testületté nőtt, 
amely belső erejével és egységével 
ellenállt a törzsek felbomlásának. 
Sőt mióta Dávidban az egész nép
nek dicsőséges királyt s dynastia- 
alapítót adott, Judáé lett Izraelben 
az a hegemónia, mely költői müvek
ben s Jákob áldásában is letükröző
dik. Miután a törzs-irigység Efraimot 
dudától elszakította (1. Jerobeám), 
a kis déli vidék Izráellel ellentétben 
Juda nevet viselt. Itt ezután hová- 
tovább kiképződött a törvény meg
szilárdulásával szemben álló papi 
egyeduralmi forma, — és a termé
szet komolysága szigorúbb életelve
ket teremtett, mint aminők északon 
uralkodtak. Majd a lassan győzelem
re jutott jáhve-cultus és a gyakori 
változások által meg nem ingatott

trón szilárdsága a déli ország népé
nek még nagyobb belső erőt köl
csönzött, úgy, hogy az északi orszá
got nemcsak túlélte 130 évvel, ha
nem a babyloni fogság alatt újjá is 
született, minek következtében Iz
rael a fogság után bizonyos mérték
ben új történetet kezd, mely a zsi
dóság (1. e.), története. Rácz

Jlldae (Jud) Leó, svájczi refor
mátor,szül. 1482.Gemarban(Elszász). 
1499.-től Bázelben orvosi tudomá
nyokat, később theologiát hallgatott. 
Ezt elvégezvén, előbb bázeli diakó
nus, 1512.-től st.-pilti lelkész volt, míg 
1519. Zwingli utóda lett Einsiedeln- 
ben, 1523. pedig Zürichbe ment egyik 
papi állomásra, hol sokat tett a re- 
formáczió javára. Ugyané czélnak 
szolgált német és latin bibliafordí
tása, valamint kis és nagy kátéja. 
Zwingli halála után első pappá lehe
tett volna, de nem érzett hozzá ma
gában elég képességet s így Buliin
ger lett annak utódja. Mii. 1542. 
jun. 19. Életrajzát fia,,/. János (1574.) 
és Pestcilozzi (1860.) irta meg.

judaea, voltaképen az a része 
Palesztinának, mely a Juda törzs 
osztályrésze lett; mivel a tiz törzs 
országának enyészete után a nép tör
ténete csaknem kizárólag erre a rész
re szorítkozott, a ,T. nevét néha már 
a biblia Palesztinával egy jelentés
ben használja. Szúkebb értelemben 
azonban Palesztina déli részét, Juda 
(1. e.) pátriárkha törzse vidékét je
lenti, azt a már ősidőktől fogva jól 
müveit tájat, amely különben Sainá- 
riával együtt már Jézus korában (K.
u. 7.-től) a római birodalomba kebe- 
leztetett be. Rácz

Judaismus =  mózesi vallás ;
majd a későbbi zsidóknak a rabbik 
és a Talmud tanai szerinti vallási 
gondolkozásmódja. J.-nak nevezi az 
ős-keresztyénség felett megindult 
theologiai vita most sokszor azt az
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álláspontot is, mely ellen Pá 1 har
cból leveleiben (1. Zsidóság.). Rácz 

Judás apostol, a Lukács-féle 
apostol-sorozatban (Luk. VI. 16; 
Csel. I. 13 ; h. ö. Ján. XIV. 12.) a 
Mát. X. 3. és Márk III. 18-ban emlí
tett Lebbeus vagy Taddeus helyett 
szerepel, akivel ezért rendesen egy
nek tartják. Élettörténete egészen el
lenmondásokkal teli mondákon nyug
szik. A nyugati hagyomány szerint 
Simon társaságában Babyloniában 
és Perzsiában hirdette az evan
géliumot s ott halt vértanúi halált, 
míg uz edessai ős legenda Tamással 
azonosítja, akitmár 200körülParthia 
apostolának tartottak, Taddeust vagy 
Addeust pedig, kire az edessai ke- 
resztyénség vitetik vissza, csupán a 
70 tanítvány közé számlálja. Csak a 
korábbi legenda tud Judás-Taddéus- 
ról, mint a tizenkét apostol egyiké
ről. Emléknapja a görög egyházban 
május 16. (22.), a kath.-ban okt. 28. 
Hagyományos nézet szerint ő irta 
volna azt az újszöv. különben a 2. 
százaidból származott kis levelet (J. 
levele), mely az antínomistikus gnó- 
sis tévedéseit ostorozza. Ezt ma
gyarul Bőd Péter (174.9.) magya
rázta. Rácz

Jud ás, a galilaeai vagy a „Gau-
lo.nita“, a Gennezáret tavától keletre 
eső Gamalából származó zsidó, aki 
midőn K. u. 7. Judaea a római biro
dalomhoz csatoltatott és census alá 
vettetett, a rómaiak ellen lázadást 
szított, mely elnyomatott ugyan, de 
mégis nagy horderejű volt, ameny- 
nyiben égy radikális, az erőszakos 
ellenállást sürgető pártnak adott 
életet. Rácz

Judás Iskariót, a Júda törzs
beli Kariótból való Simon fia, Jézus 
12 tanítványának egyike, aki őt 30 se- 
kelnyi(mintegy 36 frtjösszegért csók
kal (Judás-csók) elárulta s e feletti 
kétségbeesésében öngyilkossá lett,

amiről azonban már az őskeresztyén- 
ségben három különféle tudósítás 
létezett. Az árulás indokairól csak 
sejtelmek vannak, mélyekről Jézus 
életirói adnak felvilágosítást. Rácz 

Jlldica (latin) a böjt ötödik va
sárnapjának a neve, aXLIII. zsoltár 
kezdő szava után. Rácz

Judicuin (liber), a Bírák köny
vének latin neve a bibliában.

Judit, zsidó hősnő, valami Ma- 
nassénak az özvegye, Holofernest, 
Nebukadnezár király fővezérét, aki 
Judaeába tört, s a különben ismeret
len Betulia városát megszállotta, csel- 
lel megölte, mire a lakosok az ellensé- 
gesseregetelűzték. Ez a történet teszi 
az apokrifusJ. könyve tartalmát, mely 
kétségkívül költött,részintnemzeti,ré
szint ascetikus erkölcsiczélzattal. AJ. 
könyve szereztetését illetőleg a kriti
kusok a makkabaeusikor és a Hadria
nus alatti második zsidó háború kora 
közt ingadoznak. V. ö. Tritzsche: Das 
Bucii J. (1853.); Volkmar: Hand- 
buch dér Einleitung in die Apokry- 
phen (I. k. 1860.). Rácz

Juhász (Horhi) Péter, 1. Me- 
lius Péter.

Juhász(Kaposi) Sámuel, 1. Ka- 
posi Juhász Sámuel.

Jul ianus (Flavius Claudius) 
apostata (Hitehagyott J.), római csá
szár (361.—3.), szül. 331. Konstan
tinápolyban, Nagy Konstantin unoka- 
öcscse, aki, midőn ennek fiai trónra- 
léptök alkalmával férfi-rokonaikat 
eltették láb alól, bántatlan maradt. 
Nikomediai Eusebius nevelte, később 
egy kappadociai kastélyba száműz
ték, hol papi környezetben, állítólag 
maga is lectori minőségben fungál- 
va élt. 350.-től Konstantinápolyban, 
Nikomediában, Pergamumban, Éphe- 
susban s végül Athenaeben tanul
ván, mindjobban belemélyedt a klas- 
sikus irodalomba; kivált az ujplatói 
bölcsészet s ennek követői hatottak
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reá vonzerővel. 351. titokban po- 
gánynyá lett s a 354. évben szenve
dett rövid idei fogsága után, 355. 
beavattatta magát az elensisi mys- 
teriumokba. Ez évben Caesarrá ne
veztetvén ki, Galliába küldetett, hol 
a germán népekkel folytatott har- 
czaiban kiváló hadvezérnek mutatta 
magát. Csapatai 360. augustus-szá ki
áltották ki s vezérlete mellett fellá
zadtak a császár ellen, aki azonban 
már 361. mh. Ezzel J. egyedural
kodó lett s bevonult Konstantiná- 
polyba. Már Galliából ide való útjá
ban eldobta a keresztyénség álar- 
czát s felnyittatta az ősi istenek tem
plomait. Uralkodása alatt nagysza
bású rendszabályokat léptetett életbe 
a pogányság restaurálására, illető- 
tőleg kér. alkotmány- és cultus-for- 
mák átvételével életképessé tételé
re. A szétrombolt pogány templomo
kat — részben kér, egyh. vagyon
ból — ujraépíttette, visszaadta ja
vaikat s a papoknak is privilégiu
maikat. A pogány papok a keresz
tyének mintájára erkölcsös életet 
folytatni, magokat szegény-ápolás
nak szentelni, prédikálni, segy olyan 
hierarchikus szervezetbe alkalmaz
kodni tartoztak, melynek csúcsát, 
mint pontifex maximus a császár ké
pezte. A cultust prédikálással s ének
léssel igyekezett fejleszteni. Mind
ezek mellett a kér. egyház véres ül
dözéséig nem ragadtatta magát. Az 
egyháznak ártó intézkedései a kér. 
udvari tisztviselők és praetorianu- 
sok letételére, az egyháznak és pap
ságnak elődei által adományozott 
kiváltságok megszüntetésére s a 
szekták pártolására szorítkoztak. A 
korábbi tanviták idejében száműzött 
püspököket visszahívta abban a re- 
ményben, hogy uj viszályokat fog
nak okozni. Azt az intézkedését, hogy 
a keresztyéneket a tanítói hivatal
ból s a felsőbb iskolákból kizárta,

úgy indokolta, hogy a pogány my- 
thosokat nem akarja kér. magyará
zókkal megszentségteleníttetni. Hogy 
ártson a Máté XXIV. 2. verse hitelé
nek, a jeruzsálemi zsidó templomot 
újra fel akarta építeni, de egy föld
rengés tönkretette a megkezdett 
épületet. Nem épen valószínűtlen, 
hogy a keresztyénség megdöntésére 
keményebb eszközökhöz is nyúlt 
volna, ha a perzsák elleni háború
ban 363. el nem esik. Hogy e sza
vakkal múlt volna k i: „Tandem vi- 
cisti Galilaee !“ — kér. monda. Utol
só hónapjaiban „A keresztyének el
len* intézett mű készítésével foglal
kozott, mely elveszett ugyan, de az 
Alexandriai Cyrilltől ellene írt czá- 
folatból Neumann K. J.(l 880.) ameny- 
nyire lehetett, összeállította. V. ö. 
Miieké: Flavius Claudius Julianus 
(2 k. 1867.—9.); Rocle: Gesch. dér 
Reaktion des Kaisers J. (1877.); 
Torquati: Stúdió storico-critici sül la 
vita et sulié gesta di F. C. Giuliano 
(1878.); Ghetail: Vie de 1’ empereur 
Julién sur nőmmé l'Apostat (1884.): 
Scliwcirz: De vita et seriptis Juliani 
imperatoris(1888.); King: J. theEm- 
peror (1888.); Zomhory Gedő: J. ró
mai császár (Spataki Fűz. 1860.—7.).

JuliaiUlS (Eclanumi), 1. Pela- 
gianusok.

Jumpei'-ek (olv. dzsömper, an
golul =  ugrálok), 1. Methodisták.

Jung-Stíllin# János Henrik, 
dilettáns némettheologus, szül. 1 740. 
szept. 12. Grundban. Szabó, majd 
földműves, később néptanító volt, 
mig aztán Straszburgban orvosnak 
képezte ki magát. Elberfeldben 1 772. 
lett gyakorló orvossá. 1778. a mező- 
gazdaság tanárává nevezték ki Kai- 
serslautenbe, hat évvel később Hei- 
delbergbe, 1787.-től pedig a pénz
ügyi tudományokat adta előMarburg- 
ban, 1803.-tól Heídelbergben, végre
1806.-tól Karlsruhéban, ahol mh.

k
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1817. ápr. 2. Nagyterjedelmii írói 
működést folytatott, majdnem kizá
rólag a theologia terén, melyen pie- 
tista és spiritista irányával vált is
meretessé. Összes miivei 1841.-2. s
1843.-4. (12 k.) jelentek meg. V. ö. 
önéletrajzát (III. kiad. 1862.) és 
Fromméí: dohaim Heinrich Jung, ge- 
uannt Stilling (1871.).

Jura circa sacra és Jura in
sacra. A Ju ra  circa sacra “ közé a 
territoriális rendszer megalapítója, 
Thomasius óta az államnak az egy
házak fölötti összes felségjogait oda
számítják. Az állami felségjog egyes 
folyományai: 1) Jus advocatiae, 
mely nemcsak az egyháznak az ál
lam védelmét, hanem az államnak 
is biztosítja az egyház felett a gyám
kodás bizonyos nemét; — 2) Jus ca- 
vendi, mely szerint az állam fel 
van jogosítva óvintézkedésekre az 
egyház részéről fenyegető veszélyek 
ellen ; ide tartoznak: a) az állam be
leszólásának joga a lelkészek elhe
lyezésébe; b) a jus piaceti regii; c) 
a jus supremae inspectionis, azaz 
különféle egyh. intézmények, mint 
missziók, processiók, kolostorok, ren
dek feletti felügyelet s egyfelől a pa
pok és rendek, másfelől a pápai szék 
közti érintkezés ellenőrzése stb.; d) 
a jus appellationis ab abusu, az egyh. 
hatalomtól törvénytelenül elitéltek fö- 
lebbezésének elintézésére való jog;—
3) Jus reformandi, mely feljogosítja 
az államot annak meghatározására, 
hogy minő feltételek mellett engedé
lyezze valamely vallás gyakorlását;
4) Az állam fő tulajdonjoga az összes 
egyh. vagyonra, még pedig: a) a 
megadóztatás joga (1. Immunitás ec- 
clesiastica); b) a saecularisatio (1. e.) 
és c) az egyház öröklési képességé
nek korlátozása (1. Amortisatio). A 
későbbi collegialis rendszer ellenben 
abban állapodott meg, hogy az egy
ház bizonyos egyezség által létrejött

társaság, melynek joga van ügyeit 
önállóan rendezni, azaz hitvallást ké- 
szítni, cultust és fegyelmet megálla- 
pítni, egyh. hivatalnokokat válasz- 

! tani, az egyh. vagyont gondozni stb.
| (Jura scilicet collegialia in sacra). Az 

állam circa sacra jogát e rendszer 
követői vagy csak fő felügyeletre 
korlátozták, vagy pedig onnan ve
zették le, hogy az egyház az egyh. 
hatalmat hallgatólagosan a fejede
lemre ruházta.

Jurisdictio ecclesiastica, 1.
Törvénykezés (Egyházi). 

JusadvocatiaeJ.Juracírcasacra. 
Jus appellationis ab abusu,

1. Jura circa sacra.
Jus Canonicuin, 1. Corpus ju- 

ris canonici és Egyházjog.
Jus cavendi, 1. Jura circa sacra. 
Jus deportuum, l.Deportuumjus. 
Jus devolutionis, 1. Devolu- 

tionis jus.
Jus piaceti regii, 1. Placetum. 
Jus reforníandiJ.Juracircasacra. 
Jus spolii (sive exuviarum), ál

lítólagos jogosultsága a fejedelmek
nek, királyoknak, császároknak a fő
papok hagyatékára, úgyszintén a föl
desuraknak és patronusoknak egy
házaik papjaiéra. Ez a 12. század
ban jutott el teljes kifejlődéséhez. E 
rabló rendszer ellen aztán fellépett 
az egyház s a császárok a 13. szá
zadban le is mondtak róla, ám ekkor 
meg a püspökök és apátok, majd mi
dőn ezek is elvesztették e jogukat, 
a pápák vették azt igénybe. Nem is 
engedték ki kezükből a 16. század 
vége tájáig, habár a nemzeti zsina
toknak egész sora elismerte a papok 
végrendelkezési jogát szerzett va
gyonukra nézve. Manapság a kath. 
egyház csak abban az esetben tart
hat jogot a papok hagyatékára, ha 
öröklésre jogosult rokonok nincsenek.

Jus supremae inspectionis, l.
Jura circa sacra.



Justimis vértanú, az u. n. apo- 
logeták közt a legrégibb s a leghíre
sebb, pogánynak szül. 100. körül Fla- 
via Neapolisban (Sicliem). Egymás- 
után volt híve a stoikus, peripateti- 
kus, pythagoreusi és platói bölcsé- 
szetnek, sőt később a keresztyénsé- 
get is főleg ez iskoláktól elsajátított 
felfogással Ítélte meg. Hogy a pogány 
bölcsészettel mégis szakítson, arra 
részint a keresztyének halált meg
vető bátorságán való álmélkodása ve
zette, részint egy öreg kér. ember
rel való beszélgetése, aki az ószöv. 
próféták tanulmányozására buzdítot
ta, részint pedig az iránti bizalmat
lankodása, hogy az értelem a legma
gasabb metaphysikai kérdések köré
ben tud-e eredményt felmutatni. A 
sceptieismusba való merülés helyett 
elfogadta ama természetfeletti kije
lentés tanát, mely már az ószöv. köny
vekbe le volt téve s az istennek em
berré lett értelme, a tanító Krisztus 
által lett tökéletessé, s amely a dae- 
monok uralma alá jutott emberiség
nek biztosítja az isten segítségét, 
hogy eredeti szabadsága és esze sze
rint a jót követni ismét megtanulja. 
J. mint evangelizáló bölcsész város
ról városra utazott, mig 165. körűi 
Rómában lefejezték. A 2. század kér. 
irodalmának az ő müveiben van a 
központja. Közülök egyébiránt csu
pán a 150.— 160. körül szerzett s An- 
toninusPiusrómai császárhoz intézett 
két apológiája (legújabban kiadta 
Kriiger 1891.) hiteles, melyek Har- 
nack szerint eredetileg egy müvet ké
peztek. A feltámadásról“ Írott mun
kájának csak töredékei vannak meg.

K.
Kanba, az araboknak már Dio- 

dorustól is ismert pantheonja Mekká
ban, melyet Molmmmed megtisztított 
a bálványoktól s a búcsújárás czél-

A neve alatti többi művet tévesen 
tulajdonítják iieki. Az összest leg
jobban Ottó („Corpus apologetarum 
christianorum saeculi secundiw III. 
kiad. I.—V. k. 1876.—81.) adta ki. 
V. ö. Waubert de Buiseau: Dé chris- 
tologie v. J. M. (1864.); WeizsacJcer: 
Die Theologie des Mártyrers J. (Jalir- 
bücherfür deutscheTlieologie 1867.); 
Aubé: S. Justin, pliilosoplie et mar- 
tyr (1875.); Stahlin: Justin dér Már- 
tyrer (1880.); Purves: The testimony 
of Justin Martyr to early christianity 
(1889.); Flemming: Zűr Beurteilung 
des Christentums J.-s (1893.); végül 
a Pesti Növendékpapság Munkálatai 
I. kötetében foglalt életrajzát.

Justitia civil is (polgári igazság,
világszerinti feddlietlenség) aconcor-
diáé formulában az életmód külső tisz
tessége, melynek megtartására az el
bukott embernek is szabadsága van. 
Másképen, de hasonló irányban tesz 
különbséget Kant a puszta törvényes
ség és igazi erkölcsiség közt.

Jüterbogki Jakab (Stolzen-
hagen Benedek), az egyházszervezet 
reformjának harczosa, szül. 1381. 
Jiiterbogk mellett. Egy lengyel eis- 
tercita kolostorba lépve, theologiát 
tanult s azután ennek tanára volt 
Krakóban. 1441. kartbausi lett Er
furtban, hol 1452.-től egyszersmind 
mint jogtanár működött 1465. vagy 
1466. történt haláláig. Számos mun
kájában nemcsak a szerzetesélet re
formja, hanem a bázeli zsinat alap
tételei érdekében is szót emelt, de a 
tan tekintetében orthodox maradt. V. 
ö. Keltner tanulmány át'(Theologische 
Quartalschrift 1866.).

II
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ontjává tett. A hívőknek feléje" íor- 
ulva kell imádkozniok. Ma már csak 
gy darab kőfal van meg belőle a 
msén belül. A mekkai zarándok hét-
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szer járja körűi s minden alkalommal 
megcsókolja az abban levő fekete kö
vet, mely a tulaj donképen való pallá
diuma az iszlámnak, jóllehet eredeti
leg fétis volt s ennélfogva mint a 
pogányság maradványát, a vahabiták I 
el is vetették. T.

Kabíli Bodor Gellért, ref. lel
kész, sziil. 1640. valósamul eg Kábán. 
Iskoláit Debreczenben végezte s 1664. 
kecskeméti rektor volt. Innen kül
földre ments 1665. okt. 16. Leiden- 
ben, 1667. ápr. *20. Franekerben irat
kozott be az egyetemre. Hazajőve, 
még 1667. kassai lelkész lett, honnan 
azonban 1673. elűzetvén, Debreczen- 
be vonult s 1674. itt választatott lel- 
készszé. Mh. 1681. Művei: l.Dófide. 
Franeker, 1667. 2. Lelki fiastrom. 
Debreczen, 1677. 3. Traditionum hu- 
manarum flagellatio. U. o. 1677. 4. 
Hegyes ösztön a sátánnak angyala 
(Prédikácziók). U. o. 1678. (II. kiad.
u. o. 1682.). 5. Halotti beszéd id. 
Dobozi István felett (A jó elöljárók
nak . . .) U. o. 1679. Üdvözlő verset 
irt Czeglédi Istvánnak „Sión vára“ 
s Martonfalvi Györgynek „Tanitó és 
czáfoló theologiá" ez. müve elébe.

KabataÍMátyás,l.Thorakonymus.
Kabbala (héberül =  hagyo

mány), a keleti s új-platói emanatio- 
rendszer alapján kifejlődött zsidó tit
kos tan és irodalom, mely különösen 
a 13. században keletkezett „Zohár“ 
ez. munkában van előadva, de lénye
gileg megvolt már a 7. századbeli 
„Jezira“ könyvben is, mely részben 
egykorú a misnával, részben annál 
is korábbi, amennyiben p. o. már. a 
haggada pótlékokat nyújt a Genesis 
teremtéstörténetének, Ezékiel trón
kocsijának ama csodálatos képzel- 
meihez, amelyek aztán a kabbalában 
gnostikus rendszerré fejlődtek. Mért 
a kabbala lényegileg nem más, mint 
rabbinikus ghosis s épen úgy, mint 
ez, arra törekszik, hogy megmagya-
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rázza a láthatatlan istenről a látható 
világra való átmenetet, csakhogy ez 
tisztán a zsidó szám- és betü-mystika 
és talmud-mythologia eszközeit hasz
nálja erre, idővel pedig a bibliai ta
noknak varázserejű értékesítéséig is 
elfajult. Lullus Raimund óta lettek a 
kér. theologusok a kabbalára figyel
mesek s a humanisták közűi Miran- 
dolai Picus János és Reuchlin mu
tatott iránta érdeklődést. V. ö. Jel
űnek: Beitráge zűr Gesch. dér K. (2
k. 1851.—52.). T.

Kaffan Gyula Vilmos Márton, né
met prot. theologus, sziil. 1848. szept. 
30. Loit-ban (Schleswig-Holstein). 
1866.—70. hallgatta a theologiát Er- 
langenben, Berlinben és Kiéiben. Miu
tán 1873. m. tanári képesítést szerzett 
Lipcsében, ez év őszén Bázelben rk., 
1881. r. tanár lett, 1883. pedig: hason
ló állásra Berlinbe ment. Müvei közül 
prédikáczióin kívül kiválóbbak: Das 
Wesen dér christlichenReligion (II.ki
ad. 1888.);GlaubeundDogma(3. kiad.
1889.); Braucheii wir ein neues Dog
ma ? (1890.).

Kalillis Károly Frigyes Ágost, 
német lutli. theologus, szül. 1814. 
decz. 22. Greizban. 1835.-től bölcsé
szetet és nyelvészetet, majd theolo
giát hallgatott Halléban. Miután Ber
linben 1842. habilitáltatta magát,
1844. tlieol. rk. tanár lett Boroszló
ban. 1848. az u. n. ó-lutheránusokhoz 
csatlakozván, a boroszlói ó-luth. egy
ház második lelkészévé választotta, 
de a fő-hatóság nem erősítette meg.
1850.-től a lipcsei egyetemen műkö
dött egész 1885.-ig, midőn előadások 
tartása alól fölmentétett. Mh. 1888. 
jun. 20. Nagyszámú müvei közül leg
nevezetesebbek : Dér innere Gang 
des deutschen Protestantismus seit 
Mitte des vorigen Jahrhunderts (2 k.
III. kiad. 1874. ; angolul 1856;), Dib 
lutherische Dogmatik (2 k. II. kiad.
1 H7 1.—5.).
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Kain, Adámnak és Évának a 
legidősebb fia, a liéber ősmondának 
nemcsak azon typusául szerepel, aki
ben az emberi gyöngeség embertelen 
gonoszsággá fokozódik, liánéin ügy is, 
mint aki utódaival együtt, Ábellel 
ellentétben, a letelepült életmódot s 
a világi művelődést megalapította. 
Kain bélyegének nevezik azt a jelt, 
melylyel őt isten a vérbosszútól oltal
mazta. Rácz

Kainiták, gnostikus szekta, 1. 
Ophiták.

Kaisersbei’gi Geller János, 1. 
Geiler (Kaisersbergi) János.

Kajafás, voltaképen József, K.
u. 18.—36. zsidó főpap, az evangé
liumok tudósítása szerint apósával, 
Anániással, a korábbi főpappal együtt 
résztvett Jézus elítélésében. Rácz

Kajeliin (Gaetano da Tliiene), 
szent, a theatinus-rend alapítója, szül. 
1J80. Vicenzában. Jogot végzett s 
azután Rómába ment, ahol tagja lett 
az u. n. „isteni szeretet oratóriumáé
nak s egyúttal II. Gyula pápa mellett 
protonotarius. Rómában kórházakat 
alapított s Carafíával, a theatei püs
pökkel együtt a theatinusok rendjét 
létesítette, amelynek feladatául a ta
nítást s betegápolást tűzte ki. Mii. 
1 547. Nápolyban s 1671. X. Kelemen 
szentté nyilvánította. Napja : aug. 7. 
V. ö. Lüben: Dér lieilige Cajetanus 
(1883.). " ' T.

Kalandosok (A szentlélek tár
sulata testvérei), egyikét képezi k az u. 
n. vallásos társulatoknak. A k.minden 
hónap első napján (kalendae, ettől 
van a nevök), később évenként két
szer vagy négyszer gyűltek össze s 
eredetileg a „parocliialis lelkészek 
czéliét" képezték, de később világiak, 
férfiak s nők is beléphettek közéjök. 
Gyűlésük mindig az elhalt kalando
sokért mondott gyászmisével kezdő
dött s közös vacsorával végződött, 
melyben itt-ott szegények is reszt

vettek. A tagoknak kötelességük volt 
egymásértimádkozni, gyászmisét tar
tatni, a veszedelemben egymást se
gíteni, a beteg kalandosokat ápolni, 
az elhaltaknak a véatisztességet mee- 
adni. De ezek mellett egyéb jótékony
ságot is gyakoroltak, igy különösen 
segélyezték a szegény tanulókat. A13. 
századtól fogva nagyon elterjedtek 
egész Alsó-Németországban, Német
alföldön, Angliában, Magyarország
ban. Hagyományokból s ajándékokból 
nagyon meggazdagodtak, de épen e 
miatt aztán közös vacsorátok olyan 
gazdag volt, hogy „ünneplő te s t
vérek* nevet kaptak. A reformáczió 
óta azonban először a prot., azután a 
katli. országokban a legtöbb helyen 
megszűntek e társulatok; talán egye
dül Kolozsvárit állanak fenn ma is, 
temetkezési egylet jellegével bír
va. V. ö. Bierling: Die Kalands- 
bruderschaften (Zeitschriftfür Gescli. 
und Altertumskunde in Westfalen 
1872.); Majldth Béla: A kalandos- 
társulatok (Századok 1885.); Linduer 
Gusztáv: A kolozsvári kalandos-tár
sulatok (1894.). T.

K áldy György, jezsuita, szül. 
1572. Nagyszombatban. Előbb világi 
pap volt, 1598. lépett a jezsuita
rendbe s miután Rómában bevégezte 
tanulmányait, előbb hitszónokként, 
később a brünni és olmützi collegium 
tlieol. tanáraként működött. 1615. 
Nagyszombatba került s 1625. a 
pozsonyi collegium igazgatója lett. 
Mh. 1634. okt. 30. Nagyhatású irói 
működést fejtett ki. A vulgata nyomán 
magyarra fordította a bibliát, mely a 
Károlyi bibliafordítása ellen intézett 
„Oktató intés“-sel együtt 1626. je
lent meg. Ezt a fordítást használta a 
magyar katli. egyház a legújabb 
időkig. Irt még nagymennyiségű pré- 
dikácziót, melyek közűi a ti ̂ parancs
ról szólókat jóval halála után (1681.) 
Kollonics nyomatta ki. „Válogatott



217

egyházi beszédei*-t Bellaágh Aladár
1891. adta ki. V. ö. Podliraczhj Jó
zsef: Nagyszombati K. Gy. (Tudo
mánytár 1839.); Kis Ignácz -: K. Gy. 
nyelve (1884.); Rácz Kálmán: Ká
rolyi Gáspár és K. Gy. bibliafordításai 
(1892.).

Kalemlarium (lat.) az olyan 
ünnepjegyzék, amely valamely egy
házban tisztelt vértanúk és szentek 
neveit és azok ünnepeit tartalmazza.
A 8. század óta igen sok jött forga
lomba, legnagyobb tekintélyre a 
római k. jutott. T.

Kalinka Joaehim, ev. super- 
intendens, szül. 1600. körül Teplán. 
Tanult Körmöczbányán, Bittsén, Bá
li óczon és Eperjesen, honnan Rad- 
ványba kántornak, rövid idő múlva 
Rózsahegyre rektornak ment. itt fél
év múlva diakónus, azután pedig 
Gradnán, később Rajeczen lelkész 
lett. Illává volt utolsó lelkészi állo
mása, és pedig már 1637.-től fogva.< 
Mint idevaló lelkészt s egyúttal az 
Ostrozith család udvari papját, 1 646. 
íebr. 15. a bittsei egyházkerület su- 
perintendessé választotta, fí hivata
lában odaadó buzgósággal működött 
egész addig, míg 1671. jul. a pozso
nyi delegatum judicium maga elé 
idézte, mivel Drabik vallomásaiban 
ellene is terhelőleg nyilatkozott. Noha 
ártatlannak találták, mégis csak a 
köv. évi máj. 4. mehetett vissza gyü
lekezetébe, miután a katli. papság ez 
idő alatt egyre zaklatta az áttérésre. 
Másfél év múlva, most már számos 
tiszttársával együtt, ismét Pozsony
ba idézték, s csak az iránti reversa- 
lisa folytán bocsátották el, hogy el
hagyja hazáját. Poroszországba ment, 
hol mh. 1678. jun. közepén Zittau- 
ban. Müvei: 1. Lemrna fünereum 
(Halotti beszéd Ostrozith János fe
lett.) Trencsén, 1637.2. Verusmun- 
dus vere piae et mundae matronae 
(Tót halotti beszéd). 3. De jejunio.

Kéziratban is több munkája maradt, 
köztök néhány egyháztört. érdekű. 
V. ö. Kvacsala János: K. J. első vizs
gálati fogsága (Prot. Szemle 1890.).

Kai kar Keresztély András Her
máim, dán luth. theologus,sziil. 1802. 
nov. 27. Stockholmban egy odavaló 
rabbi fiául. 1819.-től jogot, miután 
pedig 1823. a keresztyénségre tért, 
theologiát hallgatott Kopenhágában. 
1827. odensei segédtanár, 1834. u.
o. főtanító, 1843. gladsaxei lelkész 
lett. Hivataláról 1868. lemondván, 
Kopenhágába költözött s itt 1884. az 
Evangelical Allianee gyűlésén elnö
költ. Mh. 1886. febr. 2. Rendkívül 
nagyszámú műve jelent meg, me
lyek közül felolvasásokba foglalt bib
liai története (2 k. 1836.—9.) to
vábbá ószöv. exegetikai kézikönyve 
(2 k. 1 836.—8.) és a pogányok közti 
kér. misszió története (2 k. 1879.) a 
nevezetesebbek.

Kálmán (szent), I. István ma
gyar király családjával rokonságban 
ál ló sk ó t ki rályfi, k i t J eru zsál em b e val ó 
útja közben Stockerauban az osztrák 
csőcselék, mint szláv kémet 1012. 
felakasztott. Holttestét 101 5. Mölkbe, 
onnan később Magyarországba hoz
ták. Napja okt. 13. V. ö. Galambos 
Kálmán róla szóló czikkét (Magyar 
Sión 1863.).

Kálmán Farkas, ref. lelkész, 
szül. 1838. okt. 15. Siómaroson. Ta
nult Városhídvégen, Gyünkön és Pá
pán, hol 1859. elvégezve a theol. 
tanfolyamét, Pátkára ment akad. 
rektornak. 1863.-tól több helyen 
káplánkodott, míg 1868. madocsai,
1876. sósvertikei, 1878.gyüdi, 1887. 
gyomai lelkész lett. Legalaposabb 
ismerője a prot. énekügynek, kivált 
tört. fejlődésének. Számtalan ily irá
nyú czikke jelent meg az egyh. la
poknak szintef mindegyikében. Ön
álló müvei: 1. Éneklő kar (A magyar- 
országi ref. énekeskönyv szerzőinek



életrajza) Budapest, J 880. 2. Uj Ma
gyar Atlienasfüjabbkori magyar prot. 
írók életrajz-gyűjteménye,mélyétSz. 
KissKárolylyal és Bierbrunner Gusz
távval szedett össze).U.o. 1882.—87. 
Sajtókész : Adalékok a 1 0 .és 1 7. szá
zad irodalomtörténetéhez (Az 1711.-
ig magyarul megjelent összes ének- 
gyűjtemények ismertetése).

Knlináncsehi Sánta Márton, a 
lielvét irányú reformácziónak Ma
gyarországon egyik legjelesebb baj
noka, szül. Kálmáncsán a 15. század 
vége felei 1523. őszén a krakói egye
tem hallgatói közé iratkozott s u. o. 
az 1524.—-b. tanév második felében 
a magyar tanulók házának seniori 
tisztét viselte. Katii, pappá levéli, 
1538. már gyulafehérvári kanonok 
és iskolaigazgató volt s ez évben tiszt- 
társával, Enyedi Adorjánnal együtt 
bírája volt a segesvári hitvitának. 
Emennek hatása alatt nemsokára 
prot. hitre tért s mint ennek követője 
szintén lelkészi hivatalt viselt. Mű
ködése helyeiül Beregszász, Munkács 
és Sátoraljaújhely emlittetnek. 1 551. 
előtt Mezőtúrt reformálta s ez évben 
debreczeni plébános volt. Nagy buz- 
góságot fejtett itt ki a katholicismus- 
nak a lutherismus által még ki nem 
küszöbölt maradványai eltávolításá
ban, amiért a ladánvi zsinatra 1551. 
végén vagy 1552. elején összegyűlt 
prot. lelkészek excommunikálták, mi
re ő hasonlpképen járt el velők szem
ben. Ugyané tájban történhetett Deb- 
reczenből való eltávolíItatása is,mely
ről több forrás az időpont meghatá
rozása nélkül emlékszik meg. Ő le
hetett aztán Petrovics Péternek az a 
pártfogolja, aki ez év végén kolozs
vári pappá választatott. Ugyanekkor, 
1552. decz. 1. részt vett a beregszászi 
zsinaton, mel/nek határozataiban az 
ő szelleme félreismerhetetlenül, bár 
közvetítő alakban nyilvánul. Erdély
ben szintén mozgalmat támasztott az

úrvacsoráját és a szertartásokat illető 
szabadabb elveinek érdekében, s noha 
kevés időelteltével,ugylátszik, 1554. 
ismét visszakerült Debreczenbe, ott 
is siker kisérte működését, legalább 
a külsőségekre vonatkozó elveit ille
tőleg, amennyiben pl. Kolozsvártt az 
oltárokat 1550. ki hányták a templo
mokból. Mindamellett némely kiadott 
müvének az úrvacsorájáról nyilvání
tott nézetével szemben ugyanez év 
derekán síkra szállott Dávid Ferencz, . 
és pedig a kolozsvári lelkészek kép
viseletében, kik. a köv. évben zsi
natot is tartottak ellene. Erre őmaga 
idejekorán elment a most már csak
ugyan kálvini irányúvá lett Debre- 
czenből elveit védelmezni, de beteg
sége a vitától visszatartotta. Vissza
térve egyházába, hol főpártfogójának, 
Petrovicsnak a védnöksége alatt ref. 
püspöki tisztet is viselt, nemsokára, 
pár nappal 1557. decz. 21. előtt mh. 
írói munkássága termékéi, melyek 
közt egy énekeskönyv is volt, nem 
maradtak fenn korunkig. Gyalui Tor- 
daZsigmond mint egykori tanárának, 
neki ajánlotta 1547. irt, de csak 1551. 
megjelent egyik philologiai müvét.

K á 1 n i ez k y Benedek, ref. t an ár, 
szül. 1780. decz. 18. Kázsmárkon 
(Abauj). Tanulását otthon kezdte,
1 799.-től Miskolczon, 1800.-tói Sáros
patakon folytatta, honnan 1810. egy 
évre a Szepességre rándult. Vissza
térve Sárospatakra, 1812. osztály- 
tanító, 181 5. segédtanár, majd contra- 
seriba, a dogmatika helyettes tanára, 
s végül senior lett. 1818. külföldre 
ment s egy évet a göttingai egyete
men töltött. Hazajőve, egy ideig ne- 
velősködött, mig 1820. Sárospatakra 
az egvháztörténelem és exegesis ta- 
nárává választották. 1859. nyugalom
ba lépett s mh. 1801. szept. 25. Müvei:
1. Közönségeskor, egyháztörténettan 
(2 k.j. Sárospatak, 1848. 2. Kijelen
tett valláshistoriája (Seiler után) U.o.



1850. (Több kiadást ért.) Részt vett 
a Sárospatakon kiadott görög-magyar 
és latin-magyar szótár szerkeszté
sében is.

Kalocsa (Debreczeni) János, 
1. Debreczeni Kalocsa János.

Kalocsai róni. káth. érsek
ség, I. István mint püspökséget ala
pította, 1179. egyesült a bácsi érsek
séggel. 1 70 évig a török hódoltsághoz 
tartozván, a kalocsai érseki czimet 
többnyire a győri püspökök viselték, 
egész a 17. század végéig, amikor 
érsekei újra be tudtak jutni székhe
lyökre. Az érsek hatósága alatt a 
Csanádi, erdélyi és nagyváradi püs
pökök állanak. Az egyházmegye Bács- 
bodrogmegyét egészen, Pestmegyé
ből a solti járás déli rész ét s a csongrád- 
megyei Horgost foglalja magában s 
összesen 11J plébánia tartozik hozzá. 
V. ö. Katona István : História metro- 
politanaeColocensis ecclesiae(l 800.).

Kalotaszegi ref. egyház
megye, ez az 1557. még ev. hitet 
követő s a magyar lutli. püspök ha
tósága alá tartozó egyházmegye 1634. 
már egyesülve volt a kolozsival, sőt 
Kolozsvárral is, s azóta kolozskalotai 
(1. e.) néven ismeretes.

Kalugyer, a görögkeleti egy
házban a szerzetes.

Kálvária (Calvaria == kopo
nya), átvitt értelemben (kálvária- 
hegy) a vesztőhely a kivégzési terüle
ten, speciális értelemben pedig egyik 
neve a Golgotának. A katli. egyház 
így nevez némely dombokat is, me
lyeken egy vagy három kereszt, to
vábbá a Jézus halálramenetelét jel
képező oszlopok s képek vannak fel
állítva s amelyek ennélfogva búcsú- 
járó helyek. T.

Kálvin (Caulvin, Cauvin, Cal
vin) János, Genf híres reformátora 
s egyíi. dictatora, szül. 1509. jul.
10. a pioardiai Koyonban, mint a 
grófság ügyészének s a püspökség

syndikusának, K. Gellértnek fia. Aty- 
jakóránpapihivatalraszántas 1 523.- 
tól előkelő párisi intézetekben gon
dosan taníttatta. Alig érte el 18.o

évét, képzettsége s elragadó ékes
szólása már általános csodálkozást 
vívott ki. Atyja befolyása 1527. a 
m arteville-i plébánia javadal mát szer- 
zé meg neki, melyet 1529. ápoiit-l’ 
evéque-iével cserélt fel. Atyja kíván
ságára ezalatt Orleansban a jogtu
dományok tanulmányozására adta 
magát és pedig oly vasszorgalom
mal s annyira kiváló sikerrel, hogy 
onnan távoztakor jogi doktorságot 
nyert. Innen Bourges-ba ment, hol 
a híres jogtudóst, Alciatus Andrást 
hallgatta s a humanista Volmar Meny
hért vezetése mellett a görög nyelv 
tanulásával is foglalkozott. Úgy lát
szik, hogy a Luthernek magát nyíl
tan követőjéül valló Volmar ismer
tette meg Kálvint annak reformátor]' 
elveivel, de mindenesetre legalább 
is nem jelentéktelen befolyást gya
korolt reá vallási tekintetben is. Azt 
nem lehet kimutatni, ha vájjon K. 
vallásos fejlődésére voltak-e valami 
hatással azok a pereskedések, me
lyekbe atyja és Károly nevű bátyja 
a noyoni káptalannal keveredtek s 
amelyek azt eredményezték, hogy 
úgy atyját (1529.), mint bátyját 
(1530.) egyli. átok alá vetették. Sőt 
épen ez időtájt olyan nagy tekintélye 
volt Kálvinnak a noyoni káptalan 
előtt, hogy ez egyik püspökség! hi
vatalt s ezzel együtt az eretnekek 
üldözését akarta reábízni. Miután 
atyja az átok alól feloldatlan 1531. 
mh., K‘5 most már tetemesebb vagyon 
birtokában, végképen felhagyott a 
jogtudományokkal s teljesen a phi- 
lologiának kívánta magát szentelni. 
Tanulmányai folytatása végett még 
ez évben Parisba, költözött, hol 1532. 
szerezte első müvét, a Seneca „De 
clementia* ez. müvéhez irt commen-



tarját, melyet a végre irt, hogy magát 
humanista körökben ismertté tegye.
1532. második felében ment véghez 
Kálvin lelkében az a hatalmas for
dulat, mely humanistából reformá
tort teremtett. Ennek előzményei 
még nincsenek teljesen földerítve. 
Valószínűleg a párisi ev. érzelmű 
férfiak, különösen De la Férge ke
reskedő társasága, valamint a pro- 
testautismushoz hűségesen ragasz
kodó rokonával, Olivetanus Róbert- 
tel való levelezése tört utat ez átala
kuláshoz. Cop Miklós barátjának, a 
párisi egyetem akkori rectorának
1533. ő készíté azt a beszédet, me
lyet ez régi szokás szerint minden
szentek napján az egyetem jelenlé
tében tartott. Minthogy ebben a „kér. 
bölcsészeiről* értekezve, e név alatt 
voltaképen az evangéliumi tant aján- 
lá, az előadó kénytelen volt mene
külni Párisból s magának Kálvin
nak is sietve kellett onnan távoznia. 
Megfordult ezután barátjánál, Du 
Tillet, angouléme-i kanonoknál, ki
nek gazdag könyvtárában tlieol. ta
nulmányoknak élt s egy kis társa
ság is alakult körűlte a görögnyelv 
művelésére. Majd Néracba vonult, a 
Valois Margit kir. herczegnő udvará
ba, hol az üldözött reformátorok men- 
helyet találtak. Innen szülőföldére 
ment, hogy egyli. javadalmáról le
mondjon; itteni időzése közben a 
káptalan kétszer elzáratta, de ismé
telten kiszabadult s visszatért Páris
im. Minthogy azonban ott épen ekkor 
üldözték az evangélikusokat legdü
hösebben, még 1 534. Bázelbe mene
kült. Itt adta ki 1536. a később több
ször, utoljára 1559. átdolgozott re
mekművét, az „Institutio religionis 
christianaeM. Egy I. Ferencz fran- 
czia királyhoz intézett dedicatiót bo
csátott ennek elébe, melylyel azt az 
állítást czáfolta, hogy a Francziaor- 
szágban hitükért kivégzett protestán

sok forradalmi elemekként a vallást 
és az államot fel akarták forgatni. 
Maga a munka egészen világos elő
adásban teljes rendszerét tartalmaz
za a kér. hitnek, még pedig ama prot. 
alapelven építve fel azt, mely szerint 
a kér. igazságnak a szentirás az 
egyedüli forrása. Luthertől eltérve, 
az úrvacsorájában K. a Krisztus tes
tének a hívók általi szellemi élvezé
sét állapította meg; a kegyelemről 
és szabadakaratról szóló tanra néz
ve az absoluta praedestinatio, vagyis 
a hívőknek üdvre, a hitetleneknek 
kárhozatra öröktől fogva való elren
delése tanát fejtette ki; az istentisz
teleti szokások tekintetében végül 
teljes eltörlését követelte mindazon 
szertartásoknak, melyekről kifeje
zetten nincs szó a bibliában. V. ö. 
Köstlin: Calvins Institutio nacli Fönn 
und Inhalt (Studien und Kritiken 
1868.).

Bázelből 1536. rövid időre a ferra-
rai herczegnő udvarába távozott,csak
hogy innen is menekülnie kellett. 
Erre még egyszer ellátogatott szülő
városába s azon gondolkozott, hogy 
Straszburgban vagy Bázelben tele
pedik meg. Ez utóbbi felé tett útjá
ban 1 536. aug. Genfen ment át, hol 
hosszú harcz után az uj tant már egy 
éve hivatalosan bevették. Terjesztői 
a lelkészek voltak: Faréi Vilmos és 
Viret Péter. Amaz felszólítá Kálvint, 
hogy legyen neki munkatársa. K. vo
nakodott eleinte, de mégis engedett 
a Faréi kérésének, amidőn az isten 
átkával fenyegette arra az esetre, ha 
a felajánlott állást visszautasítja. 
Tlieol. tanárrá lett, s 1537. prédi
kálni is kezdett; hivatalában szaka
datlan munkásságot fejtett ki. Tem
plomban és tanteremben tanított, a 
szomszéd vidékeken szervezte az 
egyh. életet, kiegyenlítette a viszá
lyokat, számos egyéb könyvön kívül 
irt egy nagy és egy kis kátét, s né



zeteit számos hitvitában minden tá
madás ellen szívósan védelmezte. 
Pártja különösen bevándorolt fran- 
czia protestánsokból állott, de vele 
ellentétes állást foglalt el abensziilött 
genfiek tetemes része, az u. n. liber- 
tinusok pártja, melynek a K. tana 
teljességgel nem volt Ínyére s amely 
a Zwingli szabadabb irányát jobban 
szerette. A két párt közti ellenséges
kedés annyira heves lett, hogy a K. 
és Faréi, kik az úrvacsoráját nem 
akarták a genfi hatóság kívánságá
nak megfelel<3lég berni szokás sze
rint, vagyis kovásztalan kenyérrel 
osztani ki, sőt 1538. husvét vasár
napján azt jelentették ki, hogy mind
addig nem tartanak úrvacsora-osz
tást, inig a genfi nép meg nem javul, 
ez évi ápr. 13.-án Géniből száműzet
tek. K. Bázelen át Straszburgba ment, 
ahol a Bucer Márton áltál már tiz év
vel előbb megszilárdított reformáczió 
hívei tisztelettel fogadták. Theol. 
előadásokat kezdett tartani, majd pe
dig egy franczia ref. gyülekezetét 
alapított. Az 1539. évi frankfurti or
szággyűlésen s a wormsi (1540.) és 
regensburgi (1541.) collegiumokon 
való részvétele közelebbi érintkezés
be, majd baráti viszonyba hozta Me- 
lanchthonnal. Szemei ez alatt azon
ban folyvást Genfen fiiggöttek, hol 
hívei a tanácsban idő közben több
ségre jutottak. Levél beli hivogatása- 
ik nem vezettek czélhoz, mert a 
straszburgiak nem akarták magoktól 
elbocsátani. Csak miután 1541 .máj. a 
genfi tanácsnak és az odavaló pol
gárságnak egy ünnepélyes küldött
sége jelent meg nála, vált meg K. 
Straszburgtól. Szeptemberben érke
zett vissza Genfbe. V. ö. Cornelius: 
Die Verbannung Calvins aus Genf 
(1886.) és DieRückkehrCalvins nacli 
Genf (3 k. 1888.—90.).

Genfben első dolga volt, hogy a 
tanácsnak az egyházi fegyelem javítá

sára vonatkozólag egy tervezetet ter
jesztett elébe, melyet amaz ellenmon
dás nélkül magáévá tett. E határozat 
a prédikátoroktól ajánlatba hozandó s 
a gyülekezettől megerősítendő pres- 
bytéreket állítptt az egyház élére, akik 
közül tizenketten a hat lelkészszel 
együtt a legfőbb egyh. hatóságot, a 
consistoriumot képezték. Ennek állott 
jogában törvényt hozni, valamint az 
istentisztelet megvetőit, erkölcstelen 
személyeket s heterodox nézetek hir
detőit állásukra való tekintet nélkül 
számadásra vonni és a világi ható
ságnak megfenyités végett átadni. A 
genfi reformáczió ez által vett föl bi
zonyos theokratikus jelleget. Ezentúl 
elnyomta K. a nézeteivel szemben 
nyilatkozó akármilyen, még a legsze
rényebb ellenzéket is; e czélból szi
gorúan ellenőriztette minden tényét, 
szavát, sőt arczkifejezését is az összes 
genfi lakosoknak. Az 1 542.—6. évek
ben nem kevesebb mint 58 halálos 
ítéletet hajtottak végre s 76számüzé- 
si parancsot bocsátottak ki. A „liber- 
tinusok“ egyik vezérét, egy genfi 
szabadságharcz vértanújának fiát, 
Berthólier-t és öt elvtársát 1555. lá
zadók gyanánt lefejeztették. A szin- 
előadások és tánczmulatságok el vol
tak tiltva; keresztelni csak bibliai 
nevekre volt szabad; a német-svájczi 
viselet tilalmas volt. A boszorkány
ság ellen is csoportos égetésekkel lé
pett fel K.; az 1545. évi febr. 17. és 
máj. 15. közti rövid időközben csak 
u. n. „pestiscsinálók“ 34-en végez
tettek ki. Hasonló szigorú bánásmód
ban részesültek azok a könyvek és 
nézetek, melyeket elkárhoztatott a 
papi törvényszék. Gruet Jakabot 
1547. azért fejezték le, mert isten
telen leveleket és erkölcstelen ver
seket irt s próbát tett az egyh. rend 
fel forgatására. A K. praedestinatio- 
tana elleni nyilatkozata miatt Bolsec- 
et 1551. száműzték. A Genfben ural-
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kodó hitzsarnokság leghíresebb pél
dája a spanyol Sérvét Mihály kivég
zése volt, ki 1553. a szentháromságról 
vallott nézete miatt jutott e szomorú 
sorsra. Különben e borzalmasságok 
nagy részben az egész korszak előíté
leteit terhelik; a lutheránusok— épen 
Melanchthon is — szintén az ig;az- 
ságszolgáltatás tényének tekintették e 
kivégzéseket. Servet halála után nem 
sokkal az antitrinitarius Gribaldot 
utasították ki Géniből. Kálvinnak iga-o

zán páratlanul fáradhatlak tevékeny
sége jelentékeny gyarapodást nyert 
1559. egy theol. akadémiának, az el
ső ref. egyetemnek az ő buzgólkodá- 
sával történt szervezése folytán. A 
rectori tisztet hűséges tanítványának, 
BezaTódornak engedte át,maga csak 
theol. tanár akart lenni. Ebből az in
tézetből kerültek ki azok a merész és 
lelkes férfiak, akik a ref. tant a köv. 
nemzedékek részére megőrizték s 
más országokban, részben messze vi
dékeken is elterjesztették, úgy, hogy 
a franczia, angol, skót, holland, cseh, 
morva, lengyel és magyar protestán
sok nagy része annak lett híve. Az 
úrvacsorája kérdésében K. már 1549. 
megegyezésre jutott a ziirichiékkel 
(Consensus Tigurinus), mihez Svájcz 
többi prot. egyházai is hozzájárultak. 
Másfelől azonban ezfelébreszté a lut
heránusok haragját, kiknek szóvivői, 
Westphal és Hesshusius, elkeseredett 
vitába keveredtek Kálvinnal.

A szakadatlan fáradozás s a sú
lyosbodó betegeskedés végre is meg
törte K. gyönge szervezetét. Mh. 
1504. máj. 27. Feleségét, Bűre Idát, 
kit mint özvegy Stördernét 1540. vett 
el, már 1549.,egyetlen fiát pedig még 
előbb vesztette el. Kálvinnak halvány, 
sovány vonásai hosszú, sima szakági
val betegeskedő emberre vallottak; de 
amagasjtisztahomloks a komoly, éles 
tekintetű szemektudós és szilárd lélek
re mutattak. Önzetlensége általános

c s o d á 1 a 11 á r g y a v o 11. m u n k á s s á g a s z í n - 
téli.Májd mindennapprédikait,heten
ként háromszortartotttheol. előadást, 
a consistoriumnak egyetlen üléséről 
semmaradt el,alelkész-egylettárgya- 
lásait állandóan vezette,jogi és theol. 
dolgokról véleményt nyilvánított, a 
legfontosabb politikai tárgyalásokat ő 
folytatta; jeles művekets köztök kitű
nő bibliamagyarázatokat szerzett; és 
mindezek mellett levelezett Európa- 
szerte.Kiadottmű vein ki vülebeli mun
kássága tanúiként mintegy 3000-nyi 
prédikáczióját, értekezését stb. őrzik 
kéziratban a genfi és zürichi könyvtá
rak. Müvei még ma is nagy fontosság
gal bírnak a theol. tudományra nézve. 
Az összest, melyek először 12 (Genf, 
1017.), másodszor 9 (Amsterdam, 
1671.) kötetben jelentek meg, Bálim, 
Reuss, Cunitz, Erichson és Horst adta 
ki a „Corpus reformátorom “-bán (ed
dig 50 k. 1863.—94.); angol forditás- 
banismegjelentek53kötetben.Legne- 
vezetesebb két munkája a „Commen- 
tarii in librosX .T. “ (kiadtaTholuck 7 k.
1833.—4., újabban is többször meg
jelent,francziául 1893.)és az „Institu- 
tio religionis christíanae* (először
1536., később gyakran, francziául is 
megjelent, legjobban kiadta Stepha- 
nusRóbert 1 559.ujabbanTholuck, má
sodszor 1846., németül Spiess 1887.), 
mely utóbbit magyarra is lefordította 
Szenczi Molnár Albert (1624.). Ma
gyarul egyik katechismusa jelent még 
meg, első ízben Melius Péter( 1562.és 
15 69.bedolgozásában,azutánTótfalu- 
si Kis Miklós  ̂1695.)főrditásában.Kál
vin javította ki azOlivetanus-féle fran
czia bibliafordítást. Életrajzát megírta 
ellenséges szempontból Bohec (1577., 
újra kiadta Chastel 1875.); rokon- 
szén vvel Beza (1576.,uj, franczia át
dolgozása Franklin tollából 1864.); 
kath.álláspontróLá^tó(2k. VI. kiad. 
18 7 3.). V. ö. Henry: I) as 1 eb e n J . C al vi n s 
(3 k. 1835.-44.); Bungener: sa
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vie, són oeuvre et ses écrits (II. kiad. 
1863.); Stcihelin: J. Calvin (1863.); 
Kampschulte: J. Calvin, seine Kirclie 
und sein Staat in Genf (I. k. 1869.); 
Hoff: Vie de J. Calvin (1877.); Vi- 
yuet és Tissot: Calvin d’ aprés Cal
vin (1864.); Eigeman: Jan Calvijn 
(1881.); Pierson: Studienover J. Kal- 
vijn (3 k. 1881.—91.); Zahn: Stu- 
dien iiber J. Calvin (1894,); 
stein: Die Ethik Calvins (1877.); Lef- 
ranc: La jeunesse de Calvin (1 888.); 
van dér Bergh: Calvijn over hét ge- 
nadeverbond (1879.); Mutter: Le 
godsleervan Calvijn (1881.); Gr amer: 
De schriftbeschouwing van Calvijn 
(1880.); Baumgarten: Calvin hébrai- 
sant et interpréte de 1’Ancien Testa- 
ment (1889.); Watier: Calvin prédi- 
cateür (1889.); Slricker: Calvin, als 
erster Pfarrer dér Ref. Gemeinde zu 
Strassburg (1890.); továbbá Estért 
(StudienundKritiken, (1884.)'fKraus$ 
(Zeitschrift für prakt. * Theologie 
1884.) ésKattenbusch (Jahrbiicher für 
deutselíe Theologie 1878.) tanulmá
nyait; végül Révész Imre: K. élete és 
a kálvinismus (II. kiad. 1864.); Thele- 
mann: K. élete (í'ord. Farkas József 
187 1 .)\ Merte d\ Aubigné: K. János, az 
újkori szabadság egy alapítója (ford. 
Balogh Ferencz 1878.); Szász, Károly:
K. (Budapesti Szemle 1878.); Jancsó 
Sándor: K. János élete és egyházpoli
tikája (1894.); Nagy Károly : K. the- 
ologiája (1894.); Kanyaró Ferencz: 
U nitárius tö rténeti rás ésKál vin-ortho- 
doxiafl 895.); Budai János: K. János 
élete (1896.).

Kálvinisták, szorosabb érte
lemben véve a K. egész hitrendsze
rének elfogadói, a közönséges hasz
nálat szerint általában a ref. egyház 
tagjai.

Kaiualdulisták, 1. CamalduS- 
remeték.

Kamarai járandóság, 1. Ca-
meraticum beneíieium.

Kániori Sámuel, ev. tanár, 
szül. 1830. febr. 6. Bakán (Hontm.J, 
Tanult Selmeczbányán, Osgyánban, 
azután ismét Selmeczbányán; atheo- 
logiát Pozsonyban végezte. Ezután 
égy évig u. o. gimn. segédtanár volt, 
majd 1853. külföldre ment s Hallé
ban félévig, Göttiügában másfélévig 
gyarapította theol. és nyelvészeti is
mereteit. Hazatérve, Pozsonyban 
gimn. és theol. tanárrá választották, 
mely állásában 1885.-ig működött, 
midőn nyugalomba lépett. Theol. irá
nyú művei: 1. Goel vérboszus, kivál
tó, szabaditó rokon. Pozsony, 1860. 
*2. Vallástan (Bibi. bevezetés.). Pest, 
1862. 3. Röpirat a biblia uj magyar 
fordításának ügyében. Pozsony, 1863.
4. Háromszázados mozzanat a magyar 
nemzeti irodalom terén. Pest, 1867. 
Érdemes munkásságot fejtett ki a 
biblia uj fordításával. E művéből előbb 
a Ruth könyve (1860.), Énekek éne
ke (1861.), Jeremiás siralmai (1861.) 
s a Mózes és Józsué könyve (1864.) 
külön kötetekben jelentek meg, mig 
az egész szentirást 1877. adta ki, 
ezzel egyidejűleg az ószöv. apokrifus 
könyveket is közre bocsátván. Kéz
iratban szintén vannak müvei.

Kámzsa, durva szövetű, föl
dig érő szerzetes-ruha, melyet a de
rékon kötéllel vagy szijjal átkötve 
viselnek, s amely csuklyával is el 
van látva.

Kanaán (héberül — alföld), a
keleti fensikhoz képest alant fekvő 
délnyugati Syria, melyet partvidéké
kéről, hol a filiszteusok laktak, Filisz- 
teának vagy Palesztinának is hívtak. 
Mig az Orontes-vidéki tulajdonképen 
való Syria keletről nyugatra a ter
mészetes útvonalat képezte s ezért 
örökös nép-áramlásnak volt kitéve: 
addig K. egy magába zárt világ volt, 
melyhez hegyeken s szakadékokon, 
pusztákon és legelőkön, folyamokon 
és tengereken át lehetett nehezen



eljutni. Itt fejthette ki teljesen sajá
tos vallásos tehetségét az előbbKhal- 
deából, majd Egyptomból bevándo
rolt héber nép, mely előbb az itt ta
lált kanaáni törzseket ártalmatla
nokká tette. Ezek különben ugyan
azon sémi népcsaládhoz tartoztak, 
ahova magok a héberek, csakhogy 
ők már előbb bevándoroltak és egé
szen természet-imádókká lettek. Jó
zsua idejében a törzsek némelyike 
már körűlkeritetlen városokban la
kott, lovakon, liarczi kocsikkal vo
nult csatába, gabonát és bort termelt, 
úgy hogy az izraelitáknak századok
ra volt szükségük, hogy akifejlett kul
túrát utolérjék, s még többre, hogy 
a Baal és Asera bálványozásával 
felhagyjanak. Rácz

Kanizsai Pálfi (Paulides) .Já
nos, ref. püspök, szül. Nagykanizsán. 
Tanult Komáromban, honnan 1608. 
S amarj ára ment rektornak, de már
1609. máj. 30. a heidelbergi egye
temre iratkozott be. Külföldről a köv.
évben újra Samarjára tért vissza 
előbbi állásába, majd 1611. komáro
mi tanár, 1612. pápai lelkész lett s 
itt már 1614. esperes volt. Innen
1626. Németujvárra távozott lelké
szül, hol szintén viselt esperesi tisz
tet, mig 1629. márcz. 18. a dunán
túli egyházkerület püspökévé válasz
totta. Midőn a kath. hitre tért gr. 
Batthyány Ádám 1634. elűzte a bir
tokát képező Németujvárról, a kis- 
komáromi lelkészi állást foglalta el. 
1638. után nyoma vesz. A lutherá
nusokkal folytatott unio-tárgyalások- 
nak nem volt barátja s amazok ellen 
úgy irodalmi téren, mint az egyh. 
közéletben erősen küzdött. A pres- 
byteriumoknak hazánkban legelső 
megalkotója volt, ki Pápánmár 1615. 
szervezett ilyent, a püspökké válasz
tatása utáni évben pedig az u. o. tar
tott zsinattal egész kerületére nézve 
kötelezőnek mondatta ki azok felál

lítását. Müvei: 1. De sacramentis in 
genere. Heidelberg, 1609. 2. De con- 
ciliis ecclesiasticis. U. o. 1609. 3. 
Sárvári konyháról Lethenyei István
tól Pápára némely csemege-ki vánók- 
nak . .. küldetett. . . nyulhusnakabá- 
lása. 1613. (Nyomtatásban nem is
meretes.). 4. Fantom Fant azaz 
sárvári püspöknek kozmás levelére 
szóló választétel. 1632. (Szintén nem 
ismeretes nyomtatásban.) 5. Arany 
temjénező. Pápa, 1632:

Kánon (gór. — mérték, sza
bály, zsinór, s lajstrom is), egyházi 
nyelven részint valami sorozat, péld. 
az egyház papjaié, de főképen azon 
bibliai könyvek összessége, amelyek 
ihletetteknek tartatnak és istentisz
teleti gyülekezéseknél olvastatnak, 
ellentétben az apokrifusokkal; részint 
minden egyházi előírás és rendsza
bály s ennélfogva később különösen 
a polgári törvénynyel szemben hasz
nálatos kifejezés (kánonjog); részint 
a római és görög kath. egyházban a 
mise alkalmával előfordúló megszen
telésnek előtte, alatta és utána mon
dandó imaforma (mise-kánon), vala
mint a görög egyháznak egy bizonyos 
egyházi éneke; végre az egyház által 
elismert szentek sorozata. Rácz 

Kánon-gyiijteniény, egyh.
törvények és határozatok gyűjtemé
nye. Ilyenek a magok kezdetleges 
alakjában az u. n. „Apostoli consti- 
tutiók és kánonok“ is, de a zsinati
végzések első rendszeresebb gyűjte
ménye Dionysius Exiguustól eredt, 
ki a pápai decretalisokat is össze
szedte Siriciustól II. Anasztázig(385. 
—498.). E két gyűjteményt egybe
olvasztva s pótlékokkal bővítve is
merte meg a frank egyház, midőn I. 
Adorján 774. egy példányát. (Colle- 
ctio Dionyso-Hadriana) Nagy Károly- 
nak ajándékozta. A 6. században Gal
liában készült s kiadójáról nevezett 
Quesnel-féle gyűjteménynek már



vannak nem hiteles alkatrészei is. A 
frank birodalom capituláréit Ansegi- 
sus,fontanellai apát 827. négy könyv
be gyűjtötte össze; ezekliez a mainzi 
Benedek levita a 9. század közepén 
három könyvet csatolt, melyek épen- 
ugy, mint az egykorú „Capitula An- 
gelramni“ számos hamisításon men
tek keresztül. Mindamellett a 9. szá
zad legnagyobb hamisítványa az ál- 
izidori gyűjtemény. Ezekből van me
rítve aztán a legtöbb későbbi, Grati- 
anus-előtti gyűjtemény, melyek azon
ban nem elégednek meg a zsinati 
végzések s pápai decretalisok egy-

árulnak el már törekvést, hogy bizo
nyos fő szempontok alá ősz szák be 
a n y agukat. Köz ű 1 ö k a 1 egfo ntos ab b ak: 
a „Collectio Anselmo dedieata*, mely 
a 9. század végén Olaszországban 
készült; a Priimi Regino „De syno- 
dalibus causis et disciplinls ecclesi- 
asticis* ez. a. ismert két könyve, mely 
egy dioecesis visitatiójához akar út
baigazítást adni; a Burchard, wormsi 
püspök(mh. 1025.) „CollectariumU-a, 
melyet 1012.— 1022. közt 20 könyv
ben állított össze; az Anzelm, luccai 
püspök (mh. 1086.) jogi gyűjtemé
nye 13 könyvben; a Deusdedit bi- 
bornok (1086.—7.) gyűjteménye; a 
Chartres-iIvó „Decretum“-aés „Pan- 
normiá“-ja; a Gergely bibornok 1 118. 
előtt szerzett „Polycarpus“-a; aLiit- 
tichi Algerustól 1121. előtt „De mi- 
sericordia etjustitia* irt mű. Úgy 
ezen, mint más ilynemű gyűjtemé
nyeket többé-kevésbbé felhasznált 
Gratianus az ő „Decretum“-ában. (L. 
Corpus juris canonici.) V. ö. Maassen: 
Gesch. dér Quellén und dér Literatur 
des kanonisehen Reclits im Abend- 
lande bis zum Ausgange des Mittel- 
alters (I. k. 1870.).

Kanonicitas (ujlat.), össze
foglaló neve amatulajdonságokegyüt- 
tességének, melyek megléte esetén

valamelyik mű a kanonikus iratok 
közé tartozik.

Kánoni ka porcio, Erdélyben 
szokásos elnevezése a lelkészek föld
fizetésének.

Kanonikus —kánonszerü, ká
nonra vonatkozó; különösen egyhá- 
zilag vagy pápaikig megállapított.

Kanonikus könyvek nevet 
viselnek az apokrifus könyvekkel 
szemben részint azon iratok, melye
ket a fogság utáni zsidóság felvett 
szent gyűjteményébe,. részint az uj- 
szöv. iratok, melyek a 2. század vé
ge óta az ószöv. kánon mellé mint 
egyenjogúak sorakoznak. A kanoni
kus vagy protokanonikus iratok kö
zé, a deutero-kanonikus vagyis ké
sőbb az apokrifus könyvekhez soro
zottakkal ellentétben, tartozik 38 ó~ 
szöv. és 27 újszöv. irat. L. Apokri
fus könyvek; Biblia. Rácz

Kanonikus órák, 1. Horae 
canonicae.

Kánoni satio,l. Szenttéavatás.
Kánon jog, 1. Egy ház jog.
Kanonok, 1. Káptalan.
Kánonszerü, amit kánonok 

rendelnek, vagy ami azoknak az ér
telmében történik.

Kant Immánuel, az újabb böl
csészet minden ágában úttörő böl
csész, szül. 1724. apr. 22. Königs- 
bergben, ahol tanulmányait is végez
te s 1755. az egyetem bölcsészeti 
szakán habilitáltatta magát. Csak 
1770. lett rendes tanára a bölcsé
szeinek, melyet 1797.-ig adott elő 
az egyetemen. Ekkor nyugalomba 
lépett s mh. 1804. febr. 12. A val
lástudománynak is új irányt adott, 
ami a „Kritik dér reinen Vernunft*
(1781.) százéves jubilaeuma alkal
mával világosabbá és általánosabban 
elismertté lett, mint bármikor előbb. 
Kant rendszerének negatív oldala 
abban áll, hogy az elméleti ész-hasz
nálatnak az érzéki és történeti ta-
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pasztalat határain túl terjeszkedését 
bírálatával lehetetlennek mutatta ki, 
s ezzel az isteniről és az istenről való 
minden reflexiónak úgy a középkori, 
mint aprót, scholastikánál, valamint 
a supernaturalismusnál és rationa- 
lismusnál egyformán meglevő közös 
alapját kérdésessé tette. Ezzel szem
ben rendszerének positiv oldala ab
ban áll, hogy Kant épen ezen leg
magasabb és legelhatározóbb igaz
ságokat a szellemi élet gyakorlati in
dító okaiból törekszik megérteni s a 
legfőbb jó eszméjét, melyet addig az 
antik erkölcstan nyomán mint a meg
ismerő szellemnek elébe odahelye
zett s általa elérhető feladatot tekin
tettek, az erkölcsi élettel a legszoro
sabb összeköttetésbe hozni igyeke
zett. (H. ö. még Isten és Vallás.), 
Magyar követői közül legjelentéke
nyebbek: Márton István, Köteles Sá
muel, Sárvári Pál és Sípos Pál. Mü
veiből magyarul is nem egy jelent 
meg, úgy régebbi, mint ujabbkori 
írók fordításában. V. ö. GotUchick: 
Kants Beweis für das Dasein Gott.es 
(1878.); FiscJier Kuno után Férlaky 
Sándor: K. vallásphilosophiája (Sá
rospataki Fűz. 1868.); AlexaiideiBcr- 
nát: K. élete, fejlődése és philoso- 
phiája (1881.); Színink Mátyás: K. 
ethikája (1894.). A.

K ántor, 1. Enekvezér.
Kántor-böjtök azok az évne

gyedenként előforduló böjtök, melye
ket a szent kereszt felmagasztaltatása 
ünnepe, hamvazó szerda, pünkösd és 
Luoza napja után következő szerdán, 
pénteken és szombaton szokott tar
tani a róm. katli. egyház.
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Kanyaró Ferencz, unit. egy
háztörténész, szül. 1859. máj. 25. 
Tordán. Szülőföldjén és Kolozsvárit 
tanult, hol a theologiát 1880. elvé- 
gezve, azután tanári pályára készült 
s 1885. ezen is oklevelet szerzett. 
Több évi segédtanári működés után

1891. r. tanár-lett a kolozsvári unit. 
főginináziuinban. A magyarirodalóm-
történetirás terén kiváló sikerrel mű
ködik s a legjelesebb folyóiratokban 
számos ily irány u tanulmánya és adat
közlése jelent meg. Az egyháztörté
net terén szintén eredményes kuta
tásokat végzett, de felekezeti elfo
gultsága sokat levon érdemeiből.Ilyen 
tárgyú dolgozatai, illetőleg müvei a 
következők: 1. Unitáriusok Magyar- 
országon. Kolozsvár, 1891. 2. Dávid 
Ferencz Debreczenben (Kér. Magvető
1892.). 3. Unit. történetírás és Kálvin- 
orthodoxia. Kolozsvár, 1895. 4. A 
legrégibb unit. énekeskönyvekről 
(Magyar Könyvszemle 1895.).

Kapernauu) (héber), azaz Ká
lium faluja, Názárethéz hasonlóan ke
vésszer van említve az ószövetségben 
s az apokrifüsokban. Azon nagy forgal
mi ut mentében feküdt, amely Ptole- 
maistól Damaszkusba vitt, aGennezá- 
ret tava északnyugati oldalán, a mai 
Tell-Hum közelében.Hogy Jézus ott te
lepedett le, ennek oka az a körülmény 
volt, hogy legelőször elhívott tanít
ványa Simon Péter, neki ott egyházat 
bocsáthatott rendelkezésére. Rácz

Kapisztráu (Capístranói) Já
nos, aferenczesek szentje,szül. 1386. 
Capistranoban, Nápoly mellett. Peru- 
giában a jogot elvégezvén, ugyanitt 
1412. helytartó lett s mint ilyen fog
ságba került. Innen kiszabadulván, 
1410. a Ferenczrendbe lépett. Sienai 
Bér mit tanítványa lett s mesterével 
együtt a szigorú irányzathoz tartozott. 
1443. a rendnek főnökhelyettese lett. 
Már előbb kitűnt, mint az eretnekek 
térítője s mint hatalmas népszónok. 
1 450. nagy küzdelmek után tudta ki- 
vívni mesterének Sienai Bernátnak 
szentté avattatását. Ugyanez évben 
V. Miklós követképen Német- és Mor
vaországba küldötte a rend reformá- 
cziója, a nép megjavítása, a husziták 
visszatérítése s a fejedelmeknek a



török háborúra lelkesítése végett. 
Karinthiában, Styriában, Németor
szágban mint az ég követét fogadták, 
gyakran 20—30000 ember hallgatta 
prédikáczióit, de a husziták közötti 
misszióját Podiebrad és Rokyzana 
meghiúsította. A frankfurti (1454.)és 
bécsújhelyi (1455.) birodalmi gyűlé
seken nem sikerült a német rende
ket a török elleni háborúra feltüzel
nie, tehát maga gyűjtött lelkesítő szó
noklataival egy keresztes hadat, mely 
a nagy Hunyadi János vezérlete alatt
II. Mohammed szultán Belgrád elleni

• • w

rohamát visszaverte. Németországi 
vándorutja alatt több kolostort alapí
tott s azokba sok rendtagot szerzett. 
Meghalt 1456. okt. 23. az újlaki ko
lostorban. VIII. Sándor pápa 1600. 
szentté avatta. Emlékét halála nap
ján ünnepelik. V. ö.Miiller: Des Fran- 
ziskaners Johannes von Capistrano 
Mission unter den Hussiten (1867.); 
Voif/t: Johannes von Capistrano (His- 
torische Zeitschrift 1863.); Petri: 
Lcbendes lieil. Johannes Capistranus 
(1854.); Dl Kerval: St. Jean de Ca- 
pistran, són siécle et són infiuence 
(1887.): Galambos Kálmán: K. J. 
(Magyar Sión 1864.); Mívese János : 
Adalék K. J. életéhez (1870.).

Káplán (lat. capellanus, francz. 
eh ap el ain), ere d éti lég az olyan pap ,aki 
kápolnában végez istentiszteletet. 
A frank birodalomban igy hívták a 
királyok titkárait s jegyzőit is, mivel 
eleinte az udvari kápolnában tartot
ták az istentiszteletet. E papok fő
nökét fő-káplánnak nevezték. Angliá
ban a k. udvari pap, aki tekintélyes 
papok s világi férfiak kápolnáiban 
végzi az istentiszteletet, vagy a püs
pöki törvénykezésnek alá nem vetett 
kir. kápolnákban prédikál. így hívják 
néhol a közhivatalban, hadseregnél 
vagy tengerészetnél szolgáló papo
kat v Magyarországon pedig az összes 
kér. felekezetek lelkészeinek segéd

jeit, a másképen u. n. segédlelkésze
ket, kiknek az összes lelkészi functiók 
végzésére joguk van.

Kápolna (a lat. „capella* szó
tól), eredetileg valamely ereklye spe
ciális tiszteletére szánt kicsiny egy
házi épület. Később a plébániai tem
plomokkal ellentétben minden kisebb 
templom, melyek vagy külön állottak 
p. o. a temetőkben, kiviil a városon, 
országutak mentén, vagy magánépü
letekben voltak berendezve bizonyos 
istentiszteleti cselekmények végzé
sére. Várakban és királyi palotákban 
rendesen volt s részben van is k. a 
várurak s fejedelmi családok magán 
áhitatoskodására. Ezeken kiviil van 
olyan k. is, mely valamely főtem
plomban, vagy mellette, avagy alatta, 
illetőleg a chö'rus alatt fekszik. Ez 
utóbbi az u. n. kripta. A gothikus 
templomokban a chorus-körut igen 
sokszor kápolna-koszorúval van kö
rülvéve. A későbbi goth stílusnál, 
midőn már nem kiviil, hanem belül 
álltak ki a támoszlopok, természete
sen amellékhajók oldalain képződtek 
kápolnasorok. A renaissance épitő- 
miivészete is szerette ezeket a mellék
hajós kápolnákat, melyekben külön 
oltár volt s egy-egy szentnek valának 
szentelve. Akápolna felügyelője, vagy 
az abban szolgáló lelkész capellanus 
ezimet viselt (1. Káplán). Az egyházi 
zenében kápolna alatt állandó kart 
vagy pedig zenekart értenek. T.

Kiq)ősi Juhász Sámuel, ref. 
tanár, szül. 1660. Rimaszombatban. 
Bevégezve iskoláit, 1681. szülőváro
sában rektori hivatalt viselt. Még ez 
évben külföldre ment s 1683. az u- 
trechti, 1685. márcz. 9. aleideni egye
temre iratkozott be. Meglátogatott 
még több más, köztök német és angol 
egyetemeket is. 1 688. tért haza ma- 
gisteri és theol.doktori czimmel. 1 689. 
elején Rimaszombatban időzött s a 
kassai egyházzal levelezett, bizonyo-
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san valami egyli. hivatal elvállalása 
iránt. Azonban nem itt, hanem a Gyu- 
lafehérvártt elhelyezett sárospataki 
főiskolában, mint annak tanára, ka
pottalkalmazást. E minőségében lan
kadatlan buzgóságot fejtett ki a gond
jaira bízott tanintézetnek úgy szel
lemi, mint anyagi haladása érdeké
ben, valamint irodalmi téren is. Mii. 
1713. jnn. 22. A Tótfalusi Kis Miklós- 
kiadtabibliának külföldi időzése alatt
egyik revisora volt. Számos munkája 
maradt kéziratban, igy például a 
heidelbergi káté magyarázata és 
„Introductio theologico-historicá“-ja. 
Nyomtatásban egy Utrechtben 108-1. 
latinul tartott bölcsészeti értekezésén
kívül a következők jelentek meg: 
1. De desertione spirituali. Utrecht, 
1083. 2. Memóriáié hebraicum. Ko
lozsvár, 1008. (II. kiad. Utrecht, 1 738.).
3. Breviárium biblicum. Kolozsvár, 
169.9. Igen sok alkalmi verset irt: 
üdvözlő verseket Apáti Miklóshoz (2), 
Nánási Mihályhoz, Nógrádi Benedek
hez és Rápóti P. Mihályhoz, mintlei- 
deni tanulótársaihoz, Pápai Páriz Fe- 
rencznek több müve elébe, a gr. Szé- 
kelyAdám menyegzőjére több nyelven 
(Gamelion melographicum. 1702.) s 
megírta még a saját sirversét is.

Kapporet, 1. Frigyláda, 
Káptalan, valamely székes- 

egyház (székes-k.) vagy más tem
plom (társas-k.) papjainak testületi 
jogokkal felruházott collegiuma. Az 
Ágoston és Vercellii Eusebius (mh. 
371N. k.) példája nyomán a „vita ca- 
noricá“-t (Csel. IV. 32. tehát ká
noni nyilatkozat alapján nevezve 
igy), vagyis a klerikusok (canonici) 
kolostori együttlakását a saját egy
házmegyéjében Chrodegang rendel
te el, az aacheni zsinat (810. vagy 
817) pedig kiterjesztette ezt a frank 
biro halom összes egyházaira, melyek
ben a papságnak nagyobb része mű
ködött. A „káptalan“ nevet ez egye

sületek, melyeknek archidiakonus 
vagy prépost állott élőkön, onnan 
kapták, hogy naponkénti közös ájta- 
toskodásaikon felolvastak a szabály
zatból egy „capitulum-“ot (fejeze
tet), amely név aztán először a hely
re, hol a felolvasás történt, később 
pedig az abban résztvevők testüle- 
letére is átszármazott. Miután a 9— 
1 1. században a papok együttélésé
nek ez alakja egyre inkább szűnni 
kezdett, mivel a káptalanok javai és 
állandó bevételei az egyes tagoknak 
kerültek a kezébe, s ezek külön la
kásokat is kaptak: a szabályzathoz
ragaszkodó kanonokok, akik most 
már teljesen lemondtak minden vi
lági birtokról (canonici regulares), 
a 11. és 12. század folyamán külön
váltak a világias szellemitektől (ca
nonici saeculares). Habár a káptala
nokban ezután egy időre uj erőre 
kapott a szigorúbb irány, már a 12. 
század vége felé s a köv. elején újra
kibontakoztak a kanonokok a „vita 
canonica" nyűgeiből. Ez aztán a püs
pök és székeskáptalan közti kötelé
ket is meglazította, amennyiben amaz 
ritkábban vonta be ez utóbbitaz egyli. 
kormányzás tényeibe. A székeskáp
talanok hatalmi állását a püspökök 
erőszakosságaival szemben III. Sán
dor és utódai azzal védték meg, hogy 
a püspököket kötelezték az ügyeknek 
amazokkal együtt való elintézésére. 
Tekintélyük a 13. században is egyre 
nőtt, úgy hogy az egyházmegyék kor
mányzásába mind jobban befolytak, 
sőt a püspök választásra is kizárólagos 
jogot nyertek. Az elvilágiasodás ké
sőbb lassanként oly nagy mérveket öl
tött, hoo'v a kanonokok helyetteseket
tartottak istentiszteleti functióik el
végzésére ; a reform-érzelmű zsina
tok határozatai is eredménytelenek 
maradtak, mig végre a tridenti zsinat 
intézkedései — habár csak századok 
alatt- rendet csináltak ezen a téren is.



Ami a káptalan ok belszervezetét 
illeti, a canonici juniores vagy domi- 
cellarés különböztek a káptalan teljes- 
jogú tagjaitól (capitulares), akik 1. a 
kanonokok gyűlésében szavazati jog
gal (votum in capitulo), 2. a templom 
chorusában meghatározott helylyel 
(stallum in choro) és 3. biztos jöve
delemmel (praebenda) bírtak. Hogy 
valaki a káptalanba ilyen tagnak fel
vétessék, legelső kelléke a 22 éves 
életkor, továbbá legalább is a sub- 
diakonusi egyh. rend s végül a tudo
mányos, kivált egyetemi készültség. 
A káptalanokban a legfőbb hivatalo
kat apréposton kívül a dékán, asclio- 
lastikus, az éneklő-kanonok (cantor) 
vagy primicerius azaz a karének di
rigense, az őrkanonok (custos) viseli; 
néhol nincs dékán és scbolastikus, de 
van olvasó-kanonok (lector).

A káptalanok hatásköre ma már 
csak a következőkre szorítkozik : jo
guk van statútumokat kibocsátni, va
gyonukat kezelni, tagjaikra és alá
rendeltjeikre felügyelni, külön pecsé
tet tartani, s — ami legfontosabb — 
a püspöki szék megiiresedése esetén 
a püspöki jurisdictio gyakorlására 8 
nap alatt káptalani helyettest, az 
időközi vagyonkezelésre pedig egy 
vagy több oekonomust választani. A 
kanonokok legnagyobb kötelessége 
a chorus-szolgálat (l.e.) és a káptalan 
nevében s jelenlétében tartandó u. n. 
conventualis mise. Magyarországon 
kiváló állásuk volt a káptalanoknak 
mint hiteles helyeknek s ennélfogva 
az 1741 .-iki XVI. t.-cz.rendelete sze
rint a kanonokoknak a jogtudomány
ban is jártasaknak kellett lenniük. E 
tekintetben a székeskáptalanokkal a 
társaskáptalanok is egyenlők voltak ; 
ilyenek a pozsonyi, nagyszombati, 
soproni, fiumei és császmai.

A káptalan elnevezést Erdély
ben a reformáczió után is megtartotta 
egy pár egyházmegye, melyeknek

aztán ebhez képest espereseik is 
dékán czimet viseltek. E szokást csak 
a legközelebbi múlt törülte el. — A 
német protestantismus még szintén 
ismer káptalanokat Porosz- és Szász- 
országban, valamint Elszászban. De 
ezek a káptalanok már nem egyh. 
intézetek ; inkább világi vagy egyh. 
hivatalnokok ellátására szolgálnak s 
tagjaiknak csak csekély, többnyire 
törvényhozás utján megszabott jogaik 
és bevételeik vannak.V. ö. Bouix: Tra- 
ctatus de capitulis (1852.); Schneider: 
DiebischöflicheiiDomkapitel (1885.).

Kapucinus-apáczák, a kapu
cinusok rendjének női osztálya, me
lyet Donga Laurentia Mária 1538. 
Nápolyban alapított.Később elterjedt 
Rómában,Milanóban,PárisbansFran- 
cziaó'rszág több uaev városában, vég- 
re egész Európában. A rendszabályok 
azonosak voltakaklarissákéival, kik
kel ruházatuk is egyforma volt. Ma 
már csak kevés zárdájok van. T.

Kapucinusok a franciskánu- 
sok rendjének egyik ága, melynek a 
legszigorúbb szabályai vannak az 
összes congregátiók között. Szürke 
gyapjú kámzsát hordanak, hosszú 
szakálok van, s hegyes csuklyát (ca- 
putium, innen a nevük) és meztelen 
lábokon szandált viselnek tagjai. Ala
pítója a minorita Matteo di Bassi volt 
1 525. az olasz monte-falcoi observans 
kolostorban. 1528. a pápa is meg
erősítette s az első egyetemes káp
talanon 1529. ügy szervezkedett a 
rend, mint a legalsóbb kolduló rend. 
Az alapítót ez alkalommal első ge
nerális vikáriusnak választották, de 
két hónap múlva lemondott, sőt ké
sőbb odahagyta az egész congregatiót. 
A harmadik generális vikárius Ochino 
volt, ki 1 5-12. evangélikus lett. Ezért a 
pápa az egész rendet meg akarta 
büntetni s feloszlatással fenyegette; 
csak a legalázatosabb kérések sza
badították meg e büntetéstől. A H L



század végén s a 1 7. elején elterjedt 
a rend Francziaországban, Német
országban, Svájczban és Spanyol- 
országban is. 1019. a generális vi
kárius rendfőnök czímet vett föl. Mint 
burleszk népszónokok s valóságos 
koldusok, lelkileg-testileg elsatuyul- 
tak s velők együtt rendjüknek is ne
héz viszonyokkal kellett küzdenie. 
Újabban ismét megjavult helyzetük 
s jelenleg 53 tartomány 533 kolos
torában mintegy 3000-en vannak. 
V. ö.. Leelmér: Leheli dér Heiligen 
aus dem orden dér Kapuziner (5 k. 
1803.—65.)'; da Casale : Storia déllé 
missioni deCapucini(2k. 1871 .—72.); 
Steidl: Die Missionen dér Kapuziner 
in dér Gegemvart (1890.). T.

Kar, a templomok nyugati elő
csarnoka vagy a két oldalhajója 
fölött, boltozaton vagy faoszlopokon 
nyugvó karzat, amelyen rendesen 
férfiak és tanulók szoktak ülni. T.

Karácson (a latin „incarnatio" 
szótól), a Krisztus születésének em
lékünnepe. Mikor márcz. 25-ét tar
tották a világteremtés napjának (na- 
tale mundi), Mária egyik ünnepeként, 
mint Mária fogantatásának napja is 
szerepelt, ahonnan decz. 25. jött ki 
Jézus születésnapjául. Ennek meg- 
ünnepléseahúsvétéutánjóváfkésőb b 
jött szokásba s Rómában is csak 354. 
kezdődött decz. 25.-nek az addig 
szokásban volt jan. 0. helyett való 
ünneplése. Kisázsiában és Syriában 
a már előbb is dívott vizkereszt mel
lett a k. csak akkor jött szokásba, 
mikor a nicaeai orthodoxia keleten 
megerősödött. Konstantinápolyban 
379.-től, Antiochiában 388.-tól ünne
pelték. Kappadociában Vazul még 
jan. 6.-át ünnepelte, de testvére Nys- 
sai Gergely 382. már decz. 25.-ét. 
Egyptomban csak 400. táján kezd
ték ünnepelni. V; ö. Usener: Religions- 
gesehichtliche Untersuchuugen (I. k. 
1888.). T.

Karácsonfa, 1. Jászol. 
Karácsoni játékok, a myste- 

riumok egyik faja, melynek marad
ványai ma is megtalálhatók a népnél 
szokásos betlilehemjárásban, Jézus 
születése történetének e drámai jel
legű előadásában. Ide számíthatóko
még a karács^ntáji jóslások s általá
ban babonák. ?

Karádi Pál (Székesfehérvári), 
unit. püspök, szül. 1523. Kúrádon 
(Somogyin.). Gyermekségét s kora if
júságát Székesfehérvárit töltötte,hon
nan 1540. táján a török elől mene
külve, Erdélybe ment. Tanulásának 
helye ismeretlen. 1561. tájt Karán- 
sebesen udvari papja volt Bethlen 
Gergely várkapitánynak,akinek 1567. 
történt halála után Erdélybe ment, s 
1509. Abrudbányán működött lelkészi 
minőségben. Később temesvári lel
kész s a Dávid halála után egyszers
mind alföldi püspök lett. 1587. még 
élt. Buzgó irói működést fejtett ki. 
Terjedelmes magyarázatokat irt a 
Hozseás (1561.) és Joel (1562.) pro- 
fécziáihoz, valamint a Jelenések köny
véhez, de legtartósabban biztosítja 
nevének dicsőségét az egyh. tekintet
ben is kiváló érdekű „Komoedia Ba
lassi Menyhért árultatásáróR (Abrud- 
bánya, 1569.), melyet az ő nyomdája 
tett közzé s amelyet minden valószínű
ség szerint maga is szerzett. Kanyaró 
Ferencz szerint a „Debreczeni dispu- 
tatio“ szintén tőle való. V. ö. Beöthy 
Zsolt: Az első magyar politikai szín
mű és kora (1876.).

K a rá itá k  (héberül: Karaim) 
azon ma már igen megfogyott zsidó 
szekta, melynek délnyugati Oroszor
szág, Galiczia, Törökország és Észak- 
Afrika a hazája s az afő jellemvonása, 
hogy az összes rabbi-hagyományokat 
teljesen elveti. V. ö. Fűrst: Gescliicli- 
te des Karaertbums (1865.). T.

K a rá  n sebési gö r. ke 1 .rom á 11
püspökség, a nagyszebeni metró-
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polia hatósága alá tartozik s Krássó- 
szörénymegye nagy részére, továbbá 
Temes- és Torontálmegyék egy ré
szére terjed ki, összesen 312 anya- 
egyházat foglalva magában.

Kard testvérek rendje, alív- 
landi misszió megvédelmezésére Al
bert, rigaipüspök 1202. alapi tót ta.N.em- 
sokára megszaporodva északnémet
országiakkal, nagy segítségére volt a 
rend a püspöknek úgy abban, hogy 
Livlandban megszilárdítsa helyzetét, 
mint abban, hogy újabb hódításokat 
tegyen Estlandban. Azonban a rend 
és a püspök között mégis csakhamar 
viszály tört ki, ami III. Incze beavat
kozását is szükségessé tette. Az oro
szok és dánok nyomásával szemben 
Bolquin rendmester czélszeriinek lát
ta, hogy rendje a német lovagrend
del egyesüljön (1237.). V. ö. Bmige: 
DerOrdenderSchwertbrüder (1 $75.).

Karének (lat.: cantus clioralis), 
az egyházi éneklésnek az a formája, 
melynél csakis iskolázott énekkarok 
szerepelnek. Ez volt a jellege a kö
zépkorban a Gergely-féle éneklésnek, 
szemben a régi egyház Ambrus-féle 
éneklési modorával, valamint a ké
sőbbi protestáns choral-énekléssel.T.

Kárhozat (lat.: dairínatio), a 
dogmatikában az istentől elvetettek 
állapota feltámadásuk után, ellen
tétben az üdv állapotával. T.

Karlóczai gttr. kel. szeri)
érsekség, a magyarországi szerb 
nemzetiségű gör. keletiek egyháztar
tománya, melynek élén a patriarcha 
czimet viselő érsek áll. A szerbeknek 
1690. Magyarországba költözésével 
egykorú s egy borsodmegyei anya- 
egyházon kívül mintegy 160 horvát
országi (szeréin- és verőczemegyel) 
gyülekezet tartozik közvetlen ható
sága alá. V. ö. Érdujhelyi Menyhért: 
A karlóczai patriarchatus és a bosz
niai gör. kel. egyház (Századok 1 894.).

Karlstíldt (voltaképen Boden-

stein) András Rezső, szélső reformá
tor, Karlstadtban szül. 1183. előtt. 
Miután Olaszországban kiképezte ma
gát, 1504. a wittenbergi egyeteinen 
kezdett működni, 1 508. pedig a gya
korlati egyli. szolgálat mezejére is 
rálépett. Eleinte merev thomista volt, 
azonban 151 7. Lutherhez csatlakozott 
s 1519. több napig vitatkozott Eck- 
kel a pelagiusbs ágostoni vitás téte
lekről, mint a legszigorúbb augusti- 
nismus védője. 1520. Lutherrel egy
szerre lett átok alá vetve. Mig Lut
her Wartburgban volt, 1521. ka- 
rácsonján német nyelven s két szin 
alatt osztotta ki K. az úrvacsoráját, 
de a Zwiekauból jött rajongók hatása 
glatt 1522. az istentisztelet felfor
gatásához s az oltárok és képek szét- 
rombolásához kezdett hozzá. Csak 
Luthernek sikerült a heves újítót 
megfékezni. Azonban Orlamündében 
már 1523. újra hozzáfogott a kép
romboláshoz s a Luther úrvacsora-ta
nának szintén ellene nyilatkozott. Mi
dőn e miatt Bölcs Frigyes választó- 
fejedelem kiutasitá országaiból, nyíl
tan fellépett Luther ellenfeléül snagy 
vitát indított meg az úrvacsorája kér
désében. Ezután Heidelbérget, Strasz- 
burgot, Bázelt sRothenburgotkereste 
föl, hol a népet 1525. a képek rom
bolására hívta fel. Innen Schwein- 
furtba ment, hol hasztalan próbálta 
megnyugtatni a lázadó parasztokat. 
A lázadásban valórésztvétellel vádolt 
s ezért nehéz üldözésnek kitett K.
1525. ismét csak Luthernél keresett 
oltalmat, kinek közbenjárására Kem- 
bergben talált menedéket, hol föld
műveléssel s kereskedéssel foglal
kozott. Miután 1528. újra kezdett ás
kálódni Luther ellen, Holsteinba, in
nen Kelet-Frieslandba, azután Strasz- 
burgba, végül Svájczba volt kény
telen menekülni. Itt egymásután zü
richi diakónus, altstátteni lelkész, 
ismét zürichi prédikátor volt, 1534.

r



pedig Bázelben lelkész és theol. tanár 
lett,hol köztiszteletben halt megl 541. 
karácsonján. igen sok müvet irt, me
lyekben elveit éles hangon fejteget
te. V. ö. J d g e r : Andreas Bodenstein 
von K. (1856.); Kolde : K. und Dline- 
mark (Zeitschrift für Kirchengesch.
1886.):

K arls tad í János, 1.Draeonites.
Kármán József, ref. püspök, 

szül. 1 738. Losonczon. Tanulmányait 
szülőföldjén, Körmöczbányán, Po
zsonyban s Debreczenben végezte. 
1760. nov. 9. a bázeli egyetem hall
gatója lett s itt időzött két évig. Haza
térve, már 1 76*2. lelkészül választotta 
meg szülővárosa. 1788. a drégely- 
palánki egyházmegye esperese, 1 791. 
a dunántúli kerület főjegyzője, 1794. 
végül püspök lett. Mh. 1795. ápr. 5. 
Tagja s főjegyzője volt. a budai zsi
natnak. Jelentékeny munkásságot 
fejtett ki irodalmi téren. Müvei: 1. 
Halotti beszéd Sarudi Batik Rebeka 
Szentkereszti Sándorné felett. H. n.
1783. 2. Istennel való társalkodás 
a reggeli órákon (Sturm K. K. után 
németből). Pozsony, 1 784.3. Istennel 
való társalkodás az estvéli órákon 
(Tiede J. F. után németből). U. o. 
1 784.4.Eklézsiái agenda(3 szakasz). 
U. o. 1787. 5. Az esztendőnek sza
kaszaira és sátoros ünnepekresegyéb
alkalmatosságokra templombeli kö-

*

nyergesek (Az előbbi mű 4. szakasza 
gyanánt). U. o. 1 789. 6. Katecliismus 
vagy a kér. vallásban való oktatás 
(Osterwald után). U. o. 1789. Kéz
iratban is maradtak müvei, különösen 
halotti prédikácziók.

Kármelitn-íipáczák, a kár- 
meliták női ága, melyet 1452. Soreth, 
kármelita rendfőnök alapított s V. 
Miklós a Domokos- és Ferencz-rendi 
apáczákprivilegiu maival ruházott fel. 
Nagy tekintélyt szerzett nekik szent 
Terézia (1. e.). Most csak Spanyol- és 
Franeziaországban vannak nagyobb

számmal; Német- és Magyarországon 
csupán egy-egy zárdájok van.

Karmeliták (A) rendjét a pa- 
lesztinai Kármel hegyen 1156. egy 
kalabriai keresztes vitéz, Berthold 
alapította, a rend hagyományos mon
dája szerint pedig Illyés próféta. Az 
Albert, jeruzsálemi patriarcha által 
1171. kiadott szabályzat a kármeli- 
tákat külön cellákban való lakásra, 
nappal és éjjel felváltva kézimunká
val és imával foglalkozásra s bizonyos 
órákban teljes hallgatásra kötelezte, 
eltiltotta ellenben, hogy saját vagyo
nuk lehessen s hogy valamikor húst 
egyenek. Mint Fratres Eremitae de 
Monte'Carmelo, 1226. nyertek pápai 
megerősítést. Miután a saracenok 
1238. kiszorították őket Palesztiná
ból, előbb Cyprus szigetén, azután 
Siciliában, Angliában és Franczia- 
országban telepedtek le, s mint Ordo 
B. Máriáé de Monté Carmelo 1247. 
enyhébb szabályzatot kaptak IV. In- 
czétől, ki a koldulórendek kivált
ságaival is felruházta őket. Idővel 
mind jobban eltértek az eredeti szi
gortól, de miután IV. Jenőtől 1431. 
még nagyobb előjogokat nyertek, az 
enyhítéseket igénybe vevő conven- 
tualisoktól a kezdetbeli szigorhoz ra
gaszkodó observansok elszakadtak. 
Később még több önálló és külön sza
bályzattal biró congregatióra oszlott 
a rend, 1476. pedig IV. Sixtus a rend
ben tertiarius tagságot is szervezett. 
A k. gyökeres reformját a 16. szá
zadban Spanyolországban szent Te
rézia hajtotta végre, ki többek közre
működésével amezitlábas-k.osztályát 
szervezte, melynek VIII. Kelemen 
1593. külön rendfőnököt adott. Mi
után számuk gyors növekedést vett, 
a mezitlábas-k. kénytelenek voltak 
1.600. két főnök alatt két congrega
tióra oszlani, egy spanyolra és egy 
olaszra, mely utóbbi Illyés prófétáról 
is nevezte macát. A franczia fórra-



dalom s a legújabb spanyol és fran- 
czia kolostori törvények nagy károkat 
okoztak a k.-nak; Francziaqrszágot
1880.-ban 176 karmelitának kellett 
elhagynia. Magyarországon csak egy 
kolostoruk van : Gvőrött. V. ö. a Te- 
rézia (szent) ez. a. említett miiveket.

Károlyi András, ref. lelkész, 
1556. jul.^8. a wittenbergi, az 1557. 
és 1558. közti télen pedig a krakói 
egyetemre iratkozott be. Hogy hazá
jába visszatérte után eleinte hol mű
ködött, nincs tudva ; 1575. kezdetén 
Kassán lett magyar prédikátor. Innen 
kálvini irányú nézetei miatt hosszas 
viszály után 1 580. jun. elbocsátották. 
Miután egy ideig Krakóban tartózko
dott, 1 581. elején Korlátfalvára ment 
lelkésznek. Hogy az 1504. Gyula
fehérvárit elhunyt K. A. ez volt-e, 
vagy az a másik, aki 1 584.-tői witten
bergi, 1586.-tól pedig heidelbergi 
egyetemi hallgató volt s egy csomó 
halotti és üdvözlő verset irt ? - nem 
tudható. Az előbbinek müvei: 1 . Epis- 
tola ad . . . Franciscum Sulyok. Wit
tenbergi 1577. 2. Ez mostani vissza
vonásokról való kis könyvecske. Kra- 
kó, 1580. 3. Szép ékes könyörgések 
(Az előbbivel egy kötetben).

K áro ly i Boldi Sebestyén, a 
legelső magyar ev. püspökök egyike, 
szül. 1500. körül Nagykárolyban. 
1525. aug. 4. iratkozott be a krakói 
egyetemre, honnan nemsokára haza
tért s a kolozsvári iskola helyettes 
tanára lett. Hogy meddig működött 
itt, nincs tudva, de az 1534.— 5. is
kolai év első felét ismét Krakóban 
töltötte, mint az ottani magyar tanu
lók házának seniora. 1535. a witten
bergi egyetemre iratkozott be. A kül
földről magisteri czimmel tért vissza, 
s 1543. már mint gyulafehérvári ka
nonok működött. Később protestáns 
lett s jelen volt az 1554. február 25. 
tartott óvárii zsinaton. 1555. püspök
ké választatván, részt vett a terjedni

kezdő ref. elvek elleni küzdelemben. 
Ezért, volt jelen a kolozsvári 1557. évi 
lutli. zsinaton is, mely után nemsoká
ra végleg eltávozott a teljesen refor
mátussá lett Tiszántúlról Szászváros
ra, hol már 1559. tavaszán lelkészi 
hivatala mellett esperesi tisztet is vi
selt. 1561. elején részt vett a med- 
gyesi lutli. zsinaton. Az 1568. évi 
gyulafehérvári második hitvitának a 
szentháromságvallók részéről egyik 
arbitere volt. Későbbi adatok nincse
nek róla. V. ö. Zovdnyi Jenő, Révész 
Kálmán és Pokoly József czikkoit 
(Prot. Egyli. és Isk. Lap 1895—6.)

K áro ly i Péter, ref. püspökiül. 
1543. Nagykárolyban. Tanulmányait 
itthon végezve, külföldre ment, hol
1564. a wittenbergi egyetemre irat
kozott be. Hazatérte után Kolozsvárit 
kapott tanári állomást, hol nemsokára 
nagy vitába elegyedett az unitarisinus 
elveit mind nyíltabban hirdető Dávid 
Ferenczczel, mit végre is megun
ván,mint nyugalmasabb helyre, Nagy
váradra vonult, hol már 1568. elején 
iskolaigazgatói, a köv. évtől pedig 
lelkészi és esperesi minőségben mű
ködött. Részt vett a gyulafehérvári 
második s a nagyváradi hitvitában. 
Ez utóbbinak évében, de azt megelő
zőleg János Zsigmond fejedelmi ado
mánynyal tüntette ki. Az 1572. végén 
elhunyt Melius helyére a tiszántúli 
egyházkerületpüspökévé választotta. 
Mh. 1576. ápr. 10. Igen buzgó mun
kásságot fejtett ki irodalmi téren. Mü
vei : 1. Elementa grammatices grae- 
cae. Kolozsvár, 1567. (Öt kiadása 
ismeretes, az utolsó 1647.-ből való).
2. Az egész világon való keresztyé
neknek vallásuk az egy igaz isten 
felől, ki Atya, Fin és Szentlélek (Czeg- 
lédi Györgygyél együtt). Debreczen,
1569. 3. Bonus pastor, seu pastoris 
optimus vivendi agendique modus.
1570. 4. Az egy igaz istenről . .. való 
prédikációk. Debreczen, 1570. 5.



Brevis, eruditá et perspicua explicá- 
tio orthodoxae fiáéi de unó verő Deo. 
Wittenbergi 157 1.6. A báláiról, feltá
madásról ésaz örök életről. Debreczen, 
1575. 7. Az apostoli cre'doiiak magya
rázatja.U o. 1584. (II. kiad. u.o. 1600.). 
Búcsúzó verset irt Czipczi Gáspárnak 
Wittenbergből való távoztakor.

Károlyi (nem Károli) Rartics 
Gáspár, ref. esperes, szül. 1529. kö
rül Nagy-Károlyban. Iskoláit itthon 
elvégezvén, külföldre rándultsnémet 
és bel vét egyetemeket keresett föl, 
mélyek közül a wittenbergire 1556.

t /  ,  •

iratkozott be. 1562. már hazájában 
volt s Szatmár várában időzött. 1563. 
gönczi plébános s itt csakhamar espe
res lett. E minőségében kifejtett mun
kásságának legnagyobb része az uni- 
tarismiis elleni küzdelemre esik. Sok 
gondot szerzett neki különösen Egri 
Lukács, kinek meggyőzése végett 
nem egy zsinatot tartottak Felsőma- 
gyarországon. Ennek elhallgattatása 
után még részt vett az erdélyi unitá
riusok ellen Nagyváradon tartott hit
vitán is. A lutherismussal szemben a 
viszonyok nem engedték oly erélylyel 
küzdeni, miként kálvini nézeteinél 
fogva maga óhajtotta volna. 1586. 
kezdett hozzá őt halhatatlanná tevő 
nagy munkájához, a bibliának a ma
ga egészében való magyarra fordítá
sához. Valószínűleg több társa is volt 
e munkában sénnek köszönhető, hogy 
az 1590. három nagy kötetben meg 
is jelent. A Vizsolyban nyomott 2 r. 
kötetek összesen mintegy 1200Jevél- 
re terjednek. Ezt a bibliát használja 
azóta szüntelen a magyar prot. egy
ház, a számanélküli újabb kiadások
ban időnként némi változtatásokat 
téve rajta, de még mindig kegyelet
tel ragaszkodva annak megszokott, 
habár elavult irályához. Megjelenése 
háromszázados évfordulóját lelkesen 
ünnepelte meg 1890. a magyar pro- 
testantismus, mely történelme eme

nagy alakjának emlékét ez alkalom
mal nemcsak irodalmi téren, hanem 
Gönczon egy szép szoborral s a Ma
gyar Prot. Irodalmi Társaságnak aW  kJ  -

népies irodalom fejlesztését czélzó 
„KároIyi-álap“-jával is megörökítő. 
A biblián kívül még köv. müve isme
retes: Két könyv minden országok
nak és királyoknak jó és gonosz sze
rencséjüknek okairól. Debreczen,
1563. V. ö. Károly Gy. Hugó: Abauj- 
megye 16. századbeli müveltségtör- 
téneiméből (1875.); H. Kiss Kálmán, 
Kiss Áron, Csontos József stb.: Ká
rolyi-emlékkönyv (1890.); Eadársi 
György: A Károlyi-ünnepély emlék
könyve (1891.); továbbá S. Szabó Jó
zsef (1890., két kiadása jelent meg) 
és Kovák Lajos (Prot. Szemle 1891.) 
által irt életrajzait.

K áro ly  vári ref. egyházm e
gye, a gyulafehérvári neve abban az 
időben, mikor Gyulafehérvárt Károly
iéból’) várnak hívták.

Károly városi gör.kel.szerb 
püspökség, a karlóczai patriarcha 
hatósága alá tartozik s Fiume vá
rosára, Lika-KrbavaésModrus-Fiume 
megyékre, valamintZágrábmegyeegy 
részére terjed ki, összesen mintegy 
száz anyaegyházat foglalva magában.

K árpáta l jai ev. esperesség,
1801. keletkezett s 1824. hat egy
háza volt; ma tátraaljai nevet visel.

Karpokrafés, 1. Giiosticismus.
K arsay  Sándor, ev. püspök, 

szül. 1814. márcz. 15. Győrött. Isko
láit Sopronban 1881. végezte. Miu
tán egy évet a bécsi prot. theol. fa
kultáson töltött s két évig( 1835.-7 .) 
nevelősködött, Mencshelyben előbb 
segéd- s csakhamar rendes lelkész 
lett. Innen 1839. Teésre ment hasonló 
minőségben; itt 1847. a dunántúli 
egyházkerület aljegyzővé, 1858. a 
győri egyházmegye esperessé, 1862. 
az egyházkerület főjegyzővé, 1866. 
pedig püspökké választotta.Mint ilyen,



1 867. győri lelkész lett. 1895. nyarán 
püspöki hivataláról lemondott s csak 
lelkészi állását tartotta meg. A buda
pesti ev.zsinatnak, úgyszintén sokáig 
az egyetemes gyűléseknek egyházi 
elnöke volt. Püspöki működése külö
nösen a tanügy fejlesztésében, s a 
bélhivatalnokok özvegyei és árvái 
sorsának javításában mutatott fel ma
radandó eredményeket. Az ő idejében 
készült el a kerületnek uj egyházi ren- 
dezete is. írói téren szintén munkál-
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kodott; müvei: 1. Általános és rész
letes tanmód prot. népiskolai tanitók 
számára. Pápa, 1844. 2. Gyűlést 
megnyitó beszéd HaubnerMáté super- 
intendens beiktatásakor. Győr, 1846.
3. Oltári beszéd a nagydémi ev. fiók
egyház templomszentelésén (Mások 
beszédeivel együtt). Pápa, 1858. 4. 
Egyházi beszéd gr. Széchenyi István 
emlékére. U. o. 1860. 5. Beliczay 
Jónás életrajza (a „Magyar prot. egy
háztört. monographiák“ közt). Buda
pest, 1881. Czékus Istvánnal együtt 
szerkesztette a „Magyar, agendá“-t 
(U. o. 1889.— 1800.). Ezenkívül szá
mos vallásos költeményt s éneket irt 
és fordított, kivált Geroktól.

Kartliausiak (néma barátok) 
rendje (Ordo Carthusianus). Kölni 
Brúnó alapította 1086. hat társával 
a Gyen öble melletti Chartreuse nevű 
vadonban, imádkozást s kegyes el
mélkedéseket, valamint kézi foglal
kozásokat, főleg könyvmásolást tűz
vén ki a tagok munkaköréül. A pápai 
megerősítést 1 1 76. kapta meg a rend, 
melynek összes perjelei 1141. körül 
az anva-kolostorban tartották első 
egyetemes gyűlésüket. A Benedek 
szabályait követték, de ötödik egye
temes perjelek, Guigo 1 134.még kü
lön statútumokat is léptetett életbe, 
melyek a lehetőségig hallgatagságot 
és elkülönített cellákban való magá
nos életet írtak eléjük. Később még 
a husevés tilalmával is megpótolták

ezeket. A rend élén a perjel áll, éven
ként kinevezett nyolez definitorral. 
A komolyságáról és békeszeretetéről 
ismeretes rend csak egyszer, 1378. 
szakadt két pártra, melyeknek egy i ke 
az egykorú pápák közűi az egyikhez, 
másika a másikhoz csatlakozott, de 
1410. ismét egyesültek. Nagy adó
in á n y o k b ó 1 m e g n ö v ek e d e 11 g az d a g s á - 
gukat a k. nagyon szerették kolosto
raik és templomaik díszítésére fordi- 
t a n i. A n e k i k s z o 1 g á 1 ó 1 a i k u s o k n a gy o 11 
elnyomott állapotban vannak s három 
csoportra oszlanak (conversi, donati 
és redditi). II. Gyula pápa 1508. úgy 
intézkedett, hogy mindig az anya-ko
lostor perjele legyen a rendfőnök. 
Magyarországba IV. Béla 1238. hozta 
be őket; főleg a Szepességen volt sok 
kolost oruk, melyek azonban a 16. szá
zad végére mind elpusztultak. V. ö. 
Lefev'bre: Saint Brúnó et V ordre des 
Chartreux (2 k. 1884.)'; Beichenlecli- 
ncr: Dér Karjánfer-Orden in Deutsch- 
land (1885.); Declek C. L.: A k. Ma
gyarországban (1889.); Pascal: Le 
lésért de la grun de Chartreuse et 
V histoire des Chartreux (III. kiad.
1892.).

Karthauzi apáczák, a kart-' 
hkusí-rénd női ága, melyet Montfer- 
rat-i Beatrix 1234. szervezett s amely 
a kartliausiak szabályait fogadta el né
mi enyhítésekkel. Férfiakkal azonban 
tagjainak teljességgel nem volt sza
bad beszélniük. A rend csak Fran- 
cziaországban honosodott meg, 1 790. 
pedig ott is elenyészett.

Kassai ró in. katli. püspök
ség, az egri püspökség egy ré
széből 1804. alakult. Abauj-, Sáros
éi Zemplén megy ék területén 19 < plé
bániája van.

Kassai zs in a t (A) az Egri Lu
kács ügyében felvidéki luth. és ref. 
lelkészek részvételével 1 568.jan.2 /. 
kezdődött s nyolez napig tartott. A 
zsinat Egri 27 tételét ugyanannyi



pontban czáfolta meg s egyszersmind 
a szentháromságliivők megerősítésé
re ezt tárgyaló hitvallást adott ki.

Kassán a rcformaczió még
a mohácsi vész előtt terjedni kezdett, 
az ezt követő években pedig gyorsan 
uralomra jutott. Eleinte természete
sen a lutherisraust követte a város, 
de a század közepe táján már a hel
vét irány is feltünedezett, s ezzel 
egy százados küzdelem vette kezde
tét, egyfelől a lutli. szellemű hivata
los egyház és városi hatóság, másfe
lől a ref. irányú magyar lakosság 
közt. A lelkészi kar ez idő alatt, ha 
minden állás be volt töltve, hét tag
ból állott, bárom magyar, három né
met és egy tót papból. E tekintélyes 
számú testület a város kiváló hely
zeténél fogva befolyásos részt vett 
általában a felső-magyarországi val
lási mozgalmakban is. A lutli. és ref. 
irány egymásközti harczai itt teste
sültek meg, e kettőnek az unitaris- 
inus ellen ezen a vidéken is közösen 
folytatott küzdelmei itt találták meg 
központokat. A prot. egyház uralmá
nak a 1 7. század elején történt jezsuita 
invasio és katonai önkény nem bírt 
véget vetni, de a lutheránusok a refor
mátusok elnyomására használták ha
talmokat mindaddig, mig 1644. végre 
I. Kákóczy György, bár egyelőre csak 
mint „udvari eklézsiát* megterem
tette az önálló ref. egyházat. Az 1647. 
XVIII. és XIX. tcz. teljesen Kassára 
vonatkozik s úgy a ref., mint a katli. 
egyház híveinek szabad vallásgya
korlatot biztosít, számukra egyh. épü
leteknek alkalmas telkek adományo
zását is elrendelvén. Miután az 1641).
XII. tcz. megujítá ezt, végre 1650. 
rendelkezésökre is bocsátotta a tanács 
a megfelelő telkeket, melyek egyiké
re a ref. templomot rövid idő alatt 
felépítették, de csak 1663. nov. 1 1. 
avatták fel ünnepélyesen. Virágzó fő
iskolát — az evangélikusokénál ma

gasabb rangút — szintén nyitottak, 
de nemsokára szomorú idők követ
keztek mindkét prot. felekezetre. 
Templomaikat stb. 1672. a p apás vak
buzgóság elvette, tanáraikat s papjai
kat 1673. elűzte; 1681 .-ig nem is volt 
szabad lelkészt tar tani ok. Egyh. épü
leteiket 1682. adta vissza Thököly 
Imre, de 1696. újra, s az evangéliku
sok hat-, a reformátusok pedig ötévi 
birtoklás után 171 1. végleg elvesz
tették azokat. A ref. egyház, mely 
még e keserves napokban is képes 
volt szinte tiz évig (1695. márcz.— 
1704. decz.) menedéket nyújtani az 
üldözött sárospataki iskola bujdosó 
tanulói egy részének, ekkor egy fa
templomba szorult. Sok zaklatáson 
kellett a két prot. egyházközségnek 
ezután átmennie, inig a türelmi ren
delet nekik is jobb korszakot nyitott 
meg. A reformátusok uj templomot 
építettek, melyben 1811. szept. 22. 
tartották az első istentiszteletet; az 
evangélikusok nyelv szerint két gyü
lekezetét alkottak,külön templommal, 
külön lelkészszel. Mindkét egyház a 
virágzás útjára tért a 19. század fo
lyamán s a hatalmas püspöki város
ban tekintélyes állásra tudott szert 
tenni. Jelenleg mintegy 2100 ev. és 
1300 ref. lélek képezi a kassai pro- 
testantismust; az ev. egyházak egy- 
egy lelkészt s hat tanítót, a ref. egy
ház lelkészén kivül egy kántort tart. 
V. ö. Paiko.ss Endre: A kassai helvét 
hitv, egyház megalakulásának törté
nete (1889.); Kemény Lajos: Arefor- 
máczió Kassán (1891.); Révész Kál
mán: Százéves küzdelem a kassai ref. 
egyház megalakulásáért (1894.).

Kassavölgyi espe esség, 1.
Abauji ref. egyházmegye.

Katakombák, földalatti, szik
lákba vágott temetkezési helyek. 
Egyptom katakombái (gör. „hypo- 
geia“ vagy ;;syringes“) még feltalál
hatók a lybiai hegylánczolatban s



legnevezetesebbek az u. n. király-k. 
Tbebe mellett. A róm ai s a többi 
i tá l ia i  k. szűk s egyenlőtlen utakkal 
vannak ellátva, nagyon különböző 
niveaujuak, így 3—5 emeletben is 
vannak egymás felett. Eredeti nevök 
coemeterium (czinterem) volt. Néha 
több sir képezett egy u. n. sirkamarát 
(cubiculum vagy krypta). A sir felett 
igen sokszor ívalakú fülke (arcoso- 
lium) volt. A legtöbb sir azonban egy
szerűen vízszintesen volt a falba be
vágva s kőlap zárta el, melyen a név 
és egyéb feljegyzés foglalt helyet. A
k. Rómának csaknem egész környékét 
behálózták földalatti utakkal, melyek 
együtt mintegy 1000 km. hosszúsá
gúak. A 3. században a római keresz
tyéneknek 25 vagy 26 ilyen földalatti 
temetőjük volt. A mostani Sebestyén- 
templom alatti coemeteriumot már a
4.században katakombának nevezték, 
mely név aztán a többire is átszállt. 
Nagy Konstantintól fogva a neveze
tesebb coemeteriumok fölé baziliká
kat építettek. A 4. század végétől 
temetőkül nem használtattak, hanem 
istentiszteleti helyekké váltak. 756. 
után a pápák a város templomaiba 
vitették a vértanúk tetemeit s a coe
meteriumok lassanként egészen el
hagyatottakká lettek, úgy, hogy csak 
1578. fedeztettek fel újra. Hasonló 
katakombák vannak még Nápolyban, 
Syrakusában, Máltában, Alexandriá
ban s Cyreneben is, de nagyság s az 
emlékek gazdagsága tekintetében 
nem versenyezhetnek a rómaiakkal, 
melyek a 2. századig nyúlnak vissza 
s magokban foglalják a kér. művé
szetnek legrégibb bizonyságait. Kü
lönben már a keresztyének előtt, a 
zsidók is katakombákba temették ha
lottjaikat. V. ö. Schultze: Die Kata- 
komben(1882.);Roller: Lescatacom- 
bes de Romé (1881); Withrow: The 
catacombs of Romé (1887.); Rossi: 
La Roma sotterranea cristiana (3 k.

186-1.— 77.); Zádori dános: A római
k. (1868.); Nagy Zsigmondi Séta a 
római katakombákban (Prot. Szemle
1896.)., T.

Katalin (Alexandriai), 1. Ale
xandriai Katalin.

Katalin (Bolognai), 1. Bolognai 
Katalin.

Katalin (Genuai), 1. Genuai 
Katalin.

Katalin(Sienai),l.SienaiKatalin.
Katalin (Svéd), szent Brigittá

tól szül. 1331. körül, férjhez mente 
mellett is megőrizte szüzeségét, any
ját Rómába kisérte s annak halála 
után a Svédországban levő wadstenai 
kolostorba vonult, melynek apátnője 
lett s 1381. halt meg. I 174. szentté 
lett avatva; napja márcz. 22. V. ö. 
Hamníerich: St. Brigitta (1872.).

Ká lé, akatechismus (1. e.) rövi- 
dítettneve amagyar protestánsoknál.

Katechesis(agör. „KatecheiiP- 
től), szóbeli oktatás, különösen a- 
melyet az egyház a kiskorúakkal kö
zöl, hogy az egyháznak nagykorú 
tagjaivá képeztessenek. V. ö. Rrobst: 
Katechese und Predigt vöm Anfang 
des 4. bis zum Ende des 6. Jalirli. 
(1884.) és Gesch. dér katli. Kate
chese (1886.). T.

Kateclieta (gör.; katechetes, 
katechistes), a kér. egyház első ide
jében az, aki a kateclnimenusokat 
oktatásban részesítette. Innen vették 
ne vöket az ős egyház k a te c h e ta  
isko lá i, kivált az alexandriai, mely
egyébiránt inkább kér. akadémiához 
hasonlított s ahol katécheták gyanánt 
Pantánus, Kelemen, Origenes, Dénes, 
Pierius stb. működtek. Ma a vallásta- 
nitót nevezik katechetának. T.

Kaiechetika (gör.), az élőszó
val való tanítás művészetét, újabban 
különösen a kérdező alakban (eroto- 
matikus vagy dialogikus) való vallás- 
oktatást tárgyaló tudomány. Az egy
ház ős korának ide tartozó irodalmából
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a Jeruzsálemi Cyrill katechetikai S 
myst-agogikus előadásainak gyűjte
ménye s az Ágoston „De catechizan- 
dis rudibus“ ez. müve maradt fenn, 
mely azonban csak a felnőtt katechu- 
menusokat tartja szem előtt. Az ifjú
ság vallás-oktatása nem kezdődött 
mindjárt a gyermek-keresztség szo
kásba jövetelekor, ellenkezőlég csak 
a középkor utolsó századaiban talál
hatni utasításokatagyermekgyónások 
ügyes kezelésére, amint általában a 
gyóntatószék paedagogiájának az if
júság hiányos vallásos oktatását kel
lett pótolnia. Mert erre majdnem ki
zárólag csupán a szekták fordítottak 
gondot, kivált a vpldensek és husziták. 
A reformáczió kora gazdag volt ka- 
techismusokban, de összefüggő s rend
szeres katechetikát hozni létre csak 
a pietistaiskola próbálgatta, mely azt 
is szokássá tette, hogy a katecbismus 
mellett bibliai igéket is tárgyaltak 
katechetice. Mosheim óta szorgalma
san foglalkoztak k.-val és pedig a 
v a 11 á s o s f e 1 v i 1 á g o s o d o 11 s á g s z e 11 e m é - 
ben. Általános meggyőződés volt, 
hogy Sokratesnek ifjú barátaival foly
tatott beszélgetéseiben klassikus pél
dányt bírnak á katechetikai módszerre 
nézve s a kérdve-oktató módszer a 
népies vallásoktatás rendes követel
ményei közé tartozik. Az bizonyos, 
hogy a tulajdonképen való sokratiká 
abban áll, hogy ügyes kérdésekkel a 
felelőtől minden ismeretét ki lehet
venni. Leghíresebb mestere a sokra-
tizáló katechetikának Diuter volt. 
Pestalozzi ellene volt á sokratizálás 
egyoldalúságának s azt hangoztatta, 
hogy előbb adni kell valamit a gyer
meknek és pedig az ő felfogásához 
mérten, s csak azután lehet tőle va
lamit felelet gyanánt várni. Ma már 
körülbelül egyetértés uralkodik a 
combinált rendszerű katechetikáfül- 
letőíeg. V. ö. Zezsclncitz: System dér 
chrisllicli-kirchlichen Katechetik (II.

kiad. 1 872.-74.2 k.); kiseb)) tanköny
veket Kábel (1877.); Harn'ack Tódor 
(1887.), Buchnicker (1880;), Kolos 
Dániel (1802.), Garda Józse f(1865.) 
és HöPk József (1880.) irt. T.

Katecllisatio, a kath. egyház
ban a gyermekek vallásoktatásától 
megkülönböztetve vasár- és ünnep
napokon a templomban, rendesen 
délután tartott katechismusi tanítás 
az érettebb ifjúság számára, de ame
lyen vesznek részt felnőttek is, főleg 
cselédek. Egyes vallásos társulatok 
egyenesen e czélból alakulnak. Aprot. 
egyházban igy nevezik a vasárnap 
délutáni katechismusi prédikációkat, 
melyeket szinte mindenütt egyli. sza
bályok rendelnek el. Sok helyen árnál* 
konfirmált ifjúság képezi a közönsé
get, melyet rendszeresen és állandóan
biztositni a régi egyli. fegyelem fel
bomlása óta nagyon nehezen képes az 
egyház. V. ö. Zezschwitz: Die Christen- 
lehre (4 k. 1883.—88.11. kiad.). T.

Katecllismus (gör.), általában 
az a könyv, mely kérdésekben és 
feleletekben van írva kezdők szá
mára ; különösebben pedig amely a 
kér. vallás alapvonalait, főleg a 
tizpáranc.sot, az apostoli hitformát és 
az ur imáját magyarázza meg kér
désekben s feleletekben a népnek. 
Miután L uther már 1520. kiadta kis 
müvét: „Eine KurzeFormder Zelin 
Gebote,desGlaubensundVaterunseT“
ez. a. s több, általa buzdított refor- 
mácziópárti theologus szintén irt ka- 
techismust, az 1 520.-iki nagyegyház- 
látogatása után, melyet a szász vá
lasztófejedelemségben teljesített, — 
nyomdába adta úgy nagy, mint kis 
katechismusát. Mig a kicsi a népnek 
szólt, addig a nagyobb a tanítók szá
mára volt írva; különösen az elsőt 
számtalanszor kiadták s több nyelvre 
lefordították. A re fo rm átu s egy
házban sok katecbismus jelent meg, 
igy a st.-galleni (1527.), a bázeli



Óecolampadiustól (1526.), a zürichi 
Juda Leótól (1534.), a genfi (fran- 
cziául 1537., latinul 1538.) magától 
Kálvintól,a zürichi Bullingertől( 1 555) 
stb. és végül az u. n. heidelbergi k. 
(1. e.). E mellett igen nagy kedves
ségnek örvendett, legalább egy ideig, 
a második genfi k., melyet Kálvin 
1542. franczia, 1545. latin nyelven 
adott ki s több franczia ref. zsinat 
Symbolikus könyvnek tekintett,,sőt a 
franczia Svájczban nyilvános tan
könyvül is használtak. Az angol 
püspöki egyház egy egészen rövid 
k.-t használ, az u. n. Cliurch Cate- 
chism-t( 1553.és 1572.).A presbytéri- 
anusok az 1643. évi westminsteri 
zsinat megbízása folytán készült 
Assembly Catechism-t ruházták fel 
symbolikus tekintély lyéJ. Az év. 
te s tv é rg y ii 1 ekezet csaknem ki
zárólag azt a rövid, bibliai helyekkel 
bővített könyvecskét használja, mely 
1778. ily czimen jelent meg: „Dér 
Hauptinhalt dér Lehre Jesu Christi.“ 
Az arm in ianusok  két, 1640. ki
adott k.-t használnak, mig a socini- 
anusok a racovi kátét fogadták el 
symbolikus könyvül, melyet a Socinus 
Faustus által vetett alapokon Schinal- 
zius Bálint é  ̂ Moskorzowszki Jero
mos dolgozott ki s 1605. nagyobb és 
kisebb alakban, először lengyel, majd 
később német és latin nyelven is 
közrebocsátott. A quákerek  1660. 
fogadtak el egy katechismust, mely 
az Atya és Fin közötti beszélgetést 
tartalmaz s valószínűleg Fox György 
irta, mig 1673. azt is magokévá tették, 
amelyet számos bibliai idézettel el
látva Barclay Róbert irt. A menno- 
n iták  1677., a b ap tis ták  1687. 
vették használatbakatechismusaikat. 
A kath. egyházban symbolikus te
kintélyű a „Catechismus Romanus 
ad parochos, ex decreto concilii Tri- 
dentini et Pii V. pontificis maximi 
jussu editus et promulgatus,“. mely

több szerző tollából először Rómában 
1566. jelent meg. Jobban elterjedett 
eniiél azonban az a két k\, melyeket 
I. Ferdinánd parancsára a jezsuita 
Canisius Péter (1. e.) irt. A görög 
egyházban az u. n. nagyobb k\, az 
„Orthodoxa Confessio“ után, melyet 
1643. a konstantinápolyi, alexandriai, 
antiochiai és jeruzsálemi pátriárchák 
kánoni tekintélylyel ruháztak fel, 
nagy Péter dolgoztatott ki 1 723. egy 
„Kis KatechismusM. 1832. ezt revi
deálta Philaret moszkvai metropolita, 
magának I. Miklós czárnak a felügye
lete alatt, mig a most használt k. 
(Le catéchisme détaillé) 1866. je
lent meg. A modern theologia kü
lönösen Németországon és Svájczban 
igen sok magán katechismust hozott 
létre. V. ö. Ehrehfeuchter: Geschidite 
des Katechismus (1857.). T.

Katechumemisok, a kei . egy
ház első századaiban azok a zsidók 
és pogányok, kik a keresztyénségre 
térésöket kijelentették, de a kereszt- 
ségben még nem részesültek. A 3. és
4. században ugyanis a felnőttek ke
resztelését hosszabb ideig tartó hit
oktatás és próbatétel előzte meg. A 
k. a régi mysteriumokban szokásos 
sorrend szerint különböző osztályok
ba soroztattak, csak fokozatosan ju 
tottak el a keresztyénség szent dol
gaihoz, nevezetesen az istentiszte
leteken csupán a bibliaolvasás és 
prédikáczió alatt lehettek jelen(missa 
catechumenorum), s mihelyt az úrva
csorája kiosztása megkezdődött, el 
kellett távozniok. Manapság azokat 
az ifjakat mondják k.-nak, kik a kon- 
firmácziót megelőző oktatásban része
sülnek. V. ö. Mat/er: Gesch. des Kate- 
chumenats und dér Katechese in (len 
ersten 6 Jahrh. (186)8.); Weiss: Die 
altkirchliche Pádagogik (1869.).

Katharosok (katharisták), kö
zépkori gnostikus szekták, melyek 
kisebb részben Afrikából, nagyobb
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részben Kisázsiából (Örményország
ból) Görögországon, Thracián, Bulgá
rián és Bosznián keresztül a l l .  szá
zadtól fogva Felső-Olaszországban, 
Francziaországban, Belgiumban, Né
metország nyugati s Magyarország 
déli részében is nagyon elterjedtek. 
Előfutáruk Bruys Péter volt* nevö- 
ket (— tiszta) onnan kapták, hogy 
mindentől, ami szerintük szennye
ző, igy p. o. házasságtól, húsevős
tül stb. tartózkodást követeltek.Ezen
kívül több más néven is előfordulnak: 
Bulgáriából való származásukról b u 1- 
garoknak, — mint a legalacsonyabb 
néposztály tagjai, megvetésre méltó 
voltuk jelzéséül a patariáról (1. e.) 
patai* e nu soknak vagy p á téri Hú
soknak, — a paulicianusok szó elron
tása folytán pub 1 ikanusoknak vagy 
pop élik toli soknak, — később al- 
bigenseknek (1. e.) is hívták őke'; 
a francziák közt továbbá „bons hom- 
mes“ (valószínűleg a „kathari“ for
dítása) vagy „texerands“ ( =  taká
csok, akik ugyanis sokan voltak köz
tök) nevök is volt, inig a német „Ket- 
zer“, kifejezés a „kathari* lombar
diai alakjára a „gazzari“-ra vihető 
vissza. A természeti és erkölcsi rossz
nak eredetéről és természetéről többé* 
kevésbbé gnostikus és manichaeus 
nézeteik voltak az összes katharo- 
soknak, kik közt különben két irányt 
kell megkülönböztetni: egy dualisti- 
kust, mely a paulicianusoktól szárma
zott s a piemonti Álba város környé
kén meg Dél-Francziaországban 
volt elterjedve és egy monarchianust, 
mely fő elveit a bogomiloktól kölcsö
nözte s melynek első sorban Lom
bardia és Eszak-Francziaország volt 
a hazája. A dualistikus irány két fő 
lényt vett föl: a jó istent, a világos
ság istenét, minden láthatatlan dolog 
és jó teremtőjét, másfelől a sötétség 
istenét, minden láthatónak és gonosz
nak a teremtőjét. A jó istennek az ő

mennyéi világában egy egész népe 
van angyalokból, kiket öröktől fogva 
teremtett. Ezeknek egy részét elcsá
bította Lucifer, a sötétség istenének 
fia. ki a bukott angyalok lelkeit az 
általa teremtett földi testekbe zárta, 
amelyekben azok egyikből a másikba 
vándorolnak, mig tökéletesen meg
tisztulnak. Az aetheri testet öltött, 
Krisztus nevű angyal, a jó istennek 
e legtökéletesebb teremtménye csak 
az ők megváltásukra jött le az égből. 
Krisztus, kit a gonosz isten az ő esz
közével Keresztelő Jánossal megki- 
sértetett, szenvedett és meghalt, de 
fájdalom nélkül. Halálának nincs 
semmi megváltó vagy elégtevő ha
tása. A Szentlélek, kit az Atyával meg 
a Fiúval együtt imádás illet, miként 
ez, szintén teremtménye amannak, de 
nagyobb az összes többi lelkeknél. A 
monaréhianus irányú k. ezzel szem
ben csupán egy istent vettek föl, a 
mindenség teremtőjét. Egyik legki
válóbb teremtménye, Lucifer a maga 
akaratából a gonoszt nemzette, s kí
sérteibe hozott egy csomó angyalt, 
akikkel együtt aztán az isten bünte
tésül kitaszította az égből. Az isten
től hozott anyagot ekkor tagokra 
kezdte osztani. Mikor pedig egy an
gyal, az Adám lelke lejött az égből, 
hogy isteni megbízásból megtekintse 
Lucifer munkáját, ez egy húsból va
ló testbe zárta be. Adám leikéből 
ered minden emberi lélek és pedig 
a nemzés folytán, mely a Lucifer 
eszköze arra, hogy teljes függésben 
tartsa az embereket magával szem
ben. Ezeket megváltani jelent meg 
a Fin a világban, aki miként a Szent
lélek is, természeténél fogva isten, 
de alantasabb az Atyánál. Vele szembe 
Keresztelő Jánost állítá Lucifer s vé
gül keresztre feszíttette. Közös elvük 
a katharos-oknak, akármelyik irány
hoz tartozzanak is: a házasságnak és 
a világi hatóságoknak minta gonosz



isten Vagy Lucifer alkotásainak meg
vetése, a test feltámadásának taga
dása, a hús és minden egyéb állati 
táplálék evésének, meg az állatok 
megölésének tilalma, a káth. egyház
nak, papjainak, istentiszteletének stb. 
kárhoztatása. El is vetették nemcsak 
a képek és kereszt tiszteletét, hanem 
az összes szentségeket is. A vizke- 
resztség helyett a kézrátétellel köz- 
lött lelki keresztséget (consolamen- 
tum) vették használatha; akik ezt 
fölvették, voltak a „perfectP (töké
letesek) vagy,, vestiti “ (felöltözöttek), 
de„boni homines", „bonomini" nevet 
is viseltek; a többi k. „cíedentes" 
(hívők) voltak. Vallásos szertartásaik 
rendkívül egyszerűek voltak ; a mi
atyánk volt egyetlen imájok ; a pré- 
dikáczió képezte fő részét az isten- 
tiszteletnek ; eucharistia helyett min
den ebéd kezdetén megáldottak s 
kiosztottak egy kenyeret, amelyet 
azonban nem tartottak a Krisztus 
teste jelképének. Voltak püspökeik 
is, sőt a dualistikus irányúak élén 
pápa czimmel felruházott egyházfő 
állott. Miután hittérítők hiába tettek 
kísérleteket a római egyházba való 
kebelezésökre, a nagy albigens-há- 
boruk után az inquisitio üldözéseinek

V  /estek áldozatul. A valdenseket hely
telenül számítják némelyek a k.közé. 
V* ö. Cunitz : Ein katharisches Ritual 
(18.52.); Lombardi Pauliciens, Bul- 
gares et Bons-hommes (1879.); Steude: 
Ueber den Ursprung dér Katharer 
(Zeitschrift fiir Kirchengescli. 1882.), 
valamint az Albigensek ez. a. iro
dalmat.

Kathedra (gör.), a bazilikában 
az oltár mögött kiemelkedő püspöki 
ülőhely, továbbá a püspöki szék ala
pításának emlékünnepe. A pápának 
nem személyi, de az ő teljhatalmára 
hivatkozó nyilatkozatai, melyeknek 
újabban csalatkozhatatlanság tulaj- 
doníttatik, „exkathedrau mondottak-

kátornak a kér. templomokban emel
kedett helyen levő szószéke is, de 
csak az újabb szóhasználat szerint, 
mert eredetileg „cancellum" volt a 
szokott elnevezése. T.

Kathedríllis, I. Székesegyház. 
Katliedraticum, a püspökök 

részére zsinatok alkalmával a papság 
által fizetett adó, mely Magyar- és 
Németországban már rég megszűnt.

Katholicisimis (gör.), a pro- 
testantismussal ellentétben,igazi szel
leme s jelleme a nyugati s keleti egy
háznak, amilyenné az első kér. szá
zadok fejlesztették s a pápák uralma, 
különösen nyugaton, alkotta, majd a 
tridenti zsinat még erősebben kidom
borította, és amilyennek egészen 
máig következetesen megmaradt. Az 
egyház már körülbelül 100. óta „ka- 
tholikus", „egyetemes" nevet viselt, 
szemben a gnostíkus eretnekek kü
lönböző irányaival, később pedig fő
képen a keresztyénig előtti korok 
vallásos particularismusával szem
ben. E kifejezés eredeti értelme azon
ban arra a sajátos taktikára mutat 
reá, amelylyel a 2. században egy
mással szövetkezett gyülekezetek a 
magok hagyományait mint „minde
nütt" (katholu) elterjedteket s elis
merteket érvényre emelték az ellen
kező tanokkal s iskolákkal szemben. 
Az igazságnak ezen egészéhez ra
gaszkodni az első kei*, erénynek tar
tották. Akik igy tettek s igy gondol
koztak, ká thö likusoknak  nevez
tettek, szemben a haeretikusokkal, a 
heterodoxokkal s a ►ychismatikusok- 
kal, kik kiléptek a hagyományos fel
fogás köréből, gondolataikat s tettei
ket nem a közös szabályok szerint 
irányozták* hanem magokválasztotta 
nézeteknek hódoltak. (L. Egyház, 
Rómaikatli. egyház, Görögkeleti egy
ház, Protestantismus.) ’ T.

K atlio licitns (gör.), a kér.
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egyházfogalomnak egy lényeges pont
ja, amely annak mindenfelé clterje- 
dett voltát emeli ki, némileg ellen
tétben az eretnek egyházakkal, me
lyekhez képest a kér. egyház az egész 
föld kerekségén otthon van. T.

K a th o lik o s (gör.), az örmény 
patriarcha czime.

Katliolikus egyház, tulaj -
donképen az „egyetemes" kér. egy
ház szemben a szektákkal és eret
nekségekkel, továbbá együttes el
nevezése a gör. katli. és róni. katli. 
egyházaknak, a közönséges szóhasz
nálat szerint pedig csak a róni. katli. 
egyház elnevezése szemben a pro
testáns egyházzal. A katli. egyház 
alaki elvét már 434. összefoglal;a 
Lerinumi Vince, s ma is ugyanaz, t. i. 
hogy „quod nbique, quod semper, 
quod ab omnibus creditum est.“ Ezt 
a három jellemvonást, az universi- 
tást, az antiquitast és a consensiot 
vagy unitást a püspökök a zsina
tokon meg is állapították. Azonban 
nemsokára beállt a valóságban az 
a baj, hogy a zsinatokon is többség 
s kisebbség volt, amelyek alkalom- 
adtán szembe szálltak egymással, 
sőt az is megtörtént, hogy egyik 
zsinat a másiknak határozatait fel
oldotta, valamint az is tény volt, hogy 
az egyetemes zsinatokon sohasem 
volt az egész egyház képviselve. 
Az ezen körülmények miatt hiányzó 
egységet más úton kellett aztán 
létesíteni. E czélból lett megálla
pítva a pápának mindenre kiterjedő 
legfőbb tekintélye, melyet sem a 
középkori zsinatok s a franczia gal- 
licanismus, sem ennek episkopalista 
irányú sarjadzásai nem tudtak meg
ingatni. És hogy a pápaság jö
vőre ne legyen kitéve ©fajta tá
madásoknak, utoljára kimondta a 
vatikáni zsinat, hogy csak a pápa 
az egyház csalatkozhatatlan feje. 
Az utolsó 100 év alatt a k. e. a

sors legellentétesebb változatain 
ment át. A 18. század utolsó évei
ben a fölvilágosodottság, a josephinis- 
mus és a forradalom csaknem meg
bénította munkásságában, ellenben a 
restauratio óta csaknem mindig si
kert aratott. Mig a számlálhatlan 
organisatíókkal, egyletekkel s ren
dekkel az egész társadalmi életet 
át̂  meg átszőtte, egy idő óta min
den figyelmét az ev. testvér-egy
házra fordítja s várja az alkalmas 
pillanatot, hogy könnyen leszámol
hasson az elpártolttal. E föllendü
lést jó részben annak köszöni a k. 
e., hogy a protestánsok épen úgy, 
mint az államok magok igen ke
véssé ismerik s e miatt vagy túlbe
csülik vagy kicsinyelik az emberek 
fölötti tekintélyét és politikai hatalmi 
állását s a k. e. titokzatossága épen azt 
czélozza, hogy az ellenfélt állásában 
megzavarja. V. ö. Höniy: Die ge- 
schichtlicheEntwicklung des römisch 
katli. Kirchenbegriffes (1888.) T.

Katholikus egyletek,afő esz
közei az ultramöntanisinus hatalmi 
állásának. Ide tartoznak a misszió
egyletek, minő a X avér Ferencz- 
egylet Franczia- és Németországon, 
valamint az egész Európában elter- 
jedt J é z u s  gyerm ekségének  
e g y le t e ,  mely állítólag már öt
milliónál több pogány gyermeket 
kereszteltetett meg s 1886. három
millió franknál több bevételt mu
tatott ki. Ide tartozik a Borro- 
m aeus-egylet (1. e.) valamint az 
egész katli. Németországra kiterjedő 
Bonifácz-egylet, mely kath. köz
ségeknek prot. vidékeken fenni a- 
radását akarja biztosítni s amely
1849. a gróf Stolberg buzdítására 
alakult meg, úgyszintén a Borosz
lóban létesült V i n c z e-e g y 1 e t, 
mely a bel misszió ügyét szolgálja, 
s amelynek női mellékága az Er- 
zsébet-egylet. Ilyen czélu a ma



gyarországi szent László (1. e.) és 
szent István társulat (1. e.) is. V. ö. 
Gcvms: Dér Bonifatius-Véréin in 
Deutschland 1850.—80. (1880.) T.

Katholikus felség, a spanyol 
királyok czime, melyet VI. Sándor 
pápaV. Ferdinánd királynak a mórok 
teljes meghódítása emlékére adomá
nyozott.

Katholikus levelek, 1. Kö
zönséges levelek.

Katholikusok emancipati- 
ója, 1. Emancipációja a katholiku- 
soknak.

Katona(Geleji) István, 1. Geleji 
Katona István.

Katona (Ujfalvi) Imre. 1. Uj- 
falvi Katona Imre.

Kawerau Gusztáv, német pröt. 
theologus, szül. 1 847. febr. 25.Bu.nz- 
lauban. Miután Berlinben 1803.— 0. 
theologiát végzett s 1870. u. o. se
gédlelkész lett, 1871 .-töl több helyen 
lelkészkedett, mig 1882. tanári czim- 
mel felügyelője lett a magdeburgi 
lelkésznövendékek convictusának.
1880.-tól mint a gyakorlati theologia 
tanára Kiéiben működött, 1893. pedig 
hasonló minőségbenBoroszlóba ment, 
hol a köv. évben a sziléziai fő-consis- 
torium tagja lett. A „Véréin fiir Re- 
formationsgeschichte" 1883. a szer
kesztő-bizottság titkárául választotta, 
írói működése az egyháztörténelem 
terén kiválóan buzgó ; különösen je
les monographiákat irt a lutheri re- 
formáczió kezdő korszakára vonat
kozólag. A Luther müvei gyűjtemé
nyes kiadásának III., IV. VIII. és XII. 
kötetét ő rendezte sajtó alá, úgyszin
tén a Möller „Lehrbuch dér Kirchen- 
geschichte" ez. munkájának III. kö
tetét (1894.) is.

Kazaly Imre, kath. egyh. iró, 
szül. 1840. febr. 8. Szegeden. A kö
zépiskolákat u. o. és Nagyszombat
ban, atheologiát a bécsi Pazmaneum- 
ban végezte. 1809. pappá szentelték

s 1873. váczi theol. tanár, 1889. lő- 
rinczii, majd dorozsmai, 1893. pedig 
nagykátai plébános lett. Jelentékeny 
Írói működést fejt ki, kiválóbb müvei: 
„A kath. egyházjogtan kézikönyve" 
(2 k. IV. kiad. 1888.) és „Az egyete
mes egyháztörténelem kézikönyve" 
(3 k. 187 9 ,- -81i).

Keble János, 1. Pusey. 
Kecskeméti C. János, ref. 

lelkész, valószínű lég Kecskeméten 
szül. Tanult Debrcczenben s azután, 
feltéve, hogy nevében a C. a Claudus 
( =  Sánta) rövidítése, Wittenbergben 
(1 598-tól), hol 1 003. a magyar tanú lók 
coetusának seniora volt, végül pedig 
Héidélbergben (1004. ápr. 13-ától). 
Hazatérte után lelkészi állást fog
lalt el s 101 1.—3. táján tokaji má
sodik pap, 1614. nyarán pedig 
nagykállói lelkész volt. Innen 1017. 
Uagyárra ment, hol esperesi tisz
tet is viselt. 1 022. elején Homonnáu,
1024. kezdő napjaiban pedig már Vá- 
sárosnaményban működött, ez utóbbi 
helyen mint a LónyaiZsigmond udva
ri papja. Későbbi adat nem ismeretes 
róla. Müvei: 1. De libertate christiana. 
Heidelberg, 1605. 2. De sacra theolo
gia. U. o. 1605. 3. Három fő és neve
zetes esztendős ünnepekre való 
prédikácziók. Debreczen, 1015. (II. 
kiad. u. o. 1621. III. u. o. 1024.
IV. u. o. 1643.) 4. Fides Jesu 
et jesuitarum. (Bártfa), 1619. (II. 
kiad. Sárospatak, 1656.) 5. Katho
likus református. Debreczen, 1620. 
0. Pázmány Péter Kalauzának ti
zenharmadik könyvére való felelet. 
Bártfa, 1 622. 7. A pápisták között és 
miközöttiink vetélkedésre vettetett 
három fő artikulusokról. U. o. 1022.
8. Sámuel próféta második könyvének 
huszonnegyedik részének prédikáczi
ók szerint való magyarázatja. U. o. 
1622. 9. Szép és ájtatos imádságos 
könyvecske (Musculus A. után ford.). 
U. o. 1024. (II. kiad. Lőcse, 1040.).



Kecskeméti Elek (Alexis) Já
nos, ref. lelkész, bizonyosan Kecske
méten született. 1595. a wittenbergi;
1598. jun. a heidelbergi egyetemre 
iratkozott be. Hazatérvén,előbb tanár 
volt Sárospatakon, 1 609. lelkész u. o., 
később egyszersmind zempléni espe
res lett, 1614. pedig Nagybányára 
mentlelkésznek, hol mh. 16*20. Halála 
után Hargitai Péter adta ki köv. mun
káját : Dániel próféta könyvének a 
szentirás szerint való igaz magyará
zatja. Debreezen, 1621. Szenczi Mol
nár Albert emlékezetben hagyta egy 
másik művét is, melyet a Jelenések 
könyvéről irt, de ez kéziratban maradt.

Kecskeméti Zsigmond, ref. 
esperes, szül. 1 737. Csajágon (Veszp
rémin.). Eleinte Peremartonban ta
nult, felsőbb iskoláit pedig Sárospa
takon végezte, hol azután köztan-itó is 
volt. Innen tanulmányai folytatására 
külföldre ment s miután egy ideig 
Svájczban volt, 1708. hazatérve a 
polgárdii egyház lelkésze lett. 1 790. 
Töltési Jánostól 1000 frt alapítványt 
eszközölt ki a sárospataki és debre- 
czeni főiskolának. Tagja volt a budai 
zsinatnak. 1796. a mezőföldi egyház- 
megye esperessé választotta. Mh.
1821. Irodalmikig buzgón működött 
és pedig nemcsak egyh. téren. Egyh. 
érdekű munkái: 1. Püspöki öltö
zet . .. Halász Józsefnek superinten- 
denssé választatása alkalmatossá
gára. Győr, 1787. 2. LXXX prédiká- 
cziókból álló katechetika. Pozsony, 
1793. 3.Különböző alkalmatosságok-o
kai elmondott falusi prédikácziók. (2 
k.) Győr, Pozsony és Pest, 1795.
1805. 4. Kétheti könyörgések. Vesz
prém, 1810. Egy gyászbeszéde né
meti,' fordítva is megjelent (Gies- 
sen, 1771.). Üdvözlő verset irt Kom
játhy Abrahámnak Utrechtben 1 7 8 2 . 
kiadott jogi értekezése mellé.

Kecskeméti ref. egyház, a
reformáczió korában alakult luth. egy

házból fejlődött ki, melynek a katho- 
likusokkal eleinte közösen használt 
templom kerítésén belül 1569. épült 
fatemplomát 1678. amazzal együtt a 
tűz emésztvén meg, 1680. a refor
mátusok úgy egyeztek meg a katho- 
likasokkal, hogy külön helyre építse 
fel templomát mindkét felekezet. 
Ugyanekkor egyeztek meg az iránt 
is, hogy egyik felekezet se követel
jen soha a másik felett semmi első
séget. Még ezt megelőzőleg állított a 
ref. egyház második lelkész! állo
mást, mi arra mutat, hogy a hozzá
tartozó lelkek száma nagyra nőhe
tett. Iskolájok szintén tekintélyes 
volt, benne philosophiát és theolo- 
giát is tanítottak. 1830. uj kollégi
umi épülethez kezdett s egyidejűleg 
négy tanári állást szervezett az egy
ház, de a megszaporodott költségek 
fedezésére megszüntette az egyik 
leíkészi állomást, mely azóta csak is 
egy ízben volt betöltve hét évig. Az
1850. egyházkerületi intézetté lett 
tlieol. akadémia is megszűnt hosszas 
haláltusa után 1860. elején s azóta 
az egyház csak főgimnáziumot és 
jogakadémiát tart fenn, melyek azon
ban különböző forrásokból tetemes 
segélyben részesülnek. A ref. né
pesség jelenleg mintegy 13000-nyi. 
Az egyház történetét megírta Polgár 
Mihály (Kecsk. Prot. Közlöny 1858.) 
s utána Czelder Márton (Figyelő
1887.).

Kecskeméti ref. egyház
megye, a dunamelléki egyházkerü
letben, kezdettől fogva létezik, de a
17. században többnyire Czeglédről 
nevezték. Ekkor 24 egyháza volt, 
melyekből azóta több elenyészett, je
lenleg pedig újabbak alakulásával 
20 van, mintegy 80000 lélekkel, ki
ket összesen 21 lelkész gondoz. 
Legnevezetebb egyházai Nagykőrö
sön, Czeglédénfl 45001.), Kecskemé
ten és Halason (9000 1.) vannak.
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Kegyelem (lát. gratia), általá
ban valami magasabb lénynek egy 
alsóbb iránti s ez által ki nem érde
melt jóindulata. Istenre átvive, a k. 
az egyli. tan szerint istennek azon 
jósága, melynélfogva az embert még 
akkor is szereti, ha bűnös, neki az 
eljátszott üdvösséghez visszavezető 
utat lehetővé teszi, azért van szó isten 
kegyelméről a Krisztusban, mint an
nak mindent magába ölelő fő jótéte
ményéről. Ezen alapszik az egyli. tan 
szóhasználata, amely szerint a Szent
iéleknek az ember belső életére gya
korolt felújító munkássága kegyelmi 
hatás, a Krisztus által alapított s 
szellemétől kormányzott ország ke
gyelem országa, az eszközök, melyek
kel az embernek az üdvöt közvetíti, 
kegyelmi eszközök (főleg az isten 
igéje s a szentségek), a megigazult 
keresztyén állapotakegyelmi állapot, 
az ezen állapotban élvezhető lelki ja
vak kegyelmi adományok stb. De 
mindeme képzetek csak a kér. ke
gyesség alaphangulatának kifejezé
sei, amennyiben ez tudatával bir an
nak, hogy mindig több jót nyer, mint 
amennyit érdemelne, s épen ezért 
kegyelemből él. Ezzel szemben a k. 
tanát az egyház a bölcsészeti elmél
kedés érdekeinek jobban megfelelő 
viszonyba hozta a szabadság fogal
mával. Es pedig először is addig, míg 
e tant főleg görög egyházi atyák fej
tették ki, azon irány lön uralkodóvá, 
amely az ember üdvét a jóra való 
szabad elhatározásra alapította, mi
közben a k. inkább az isteni segítség 
fogalmára reducállátott. A kegyelem
ről szigorúbb s kiválóan vallásos jel
legű fogalmat juttatott érvényre a 
latin egyházban Ágoston, amennyi
ben az eredendő bűnről szóló tanával 
összefüggésben azt állította, hogy az 
isten kegyelme az elveszett és el kár
hozott emberek egy részét a magok- 
viseletére való minden tekintet nél

kül megmenti Krisztus által. A pela- 
gianusok ellentétes elméletét elve
tette ugyan az egyház, de azért a 
kegyelemnek bizonyos egyetemessé- 
gétmégottis tanították, aholÁgoston 
tekintélye feltétlen volt s ehhez ké
pest az arausiói zsinaton a k. föltétien 
szükségessége mellett is elfogadták 
azt a tételt, hogy a szabad akaratot 
a keresztség helyreállítja. A scholas- 
tikusoknnk is érdekükben állott az 
akarat szabadságát és a jő cseleke
detek érdemszerző voltát tanítani, 
mindamellett is az augustinismushoz 
hajlásúk mértéke szerint a kegyelemé
nek kisebb vagy nagyobb hatáskört 
tulnjdonítottak. így állott elő egy tan
fogalom,mely az üdvelsajátítás folya
matát úgy rajzolja, hogy az a kezde- 
ményezőként szereplő k. (gratia prae- 
veniens) s a szabad akarat, végűi 
pedig mindkettő együttes működése 
(gratia cooperans) hatásainak válta
kozásából áll. Ehhez a scholastikus 
tanfogalomhoz csatlakozik lényegileg 
a tridenti zsinat is. A reformátorok 
ellenben a végett, hogy a papi köz
vetítés alól az embert felszabadítsák, 
ismét Ágoston szigorú kegyelmi ta
nához tértek vissza s épen ezért kény
telenek voltak a természetes, szabad 
akarat közreműködését tagadni. Leg- 
merevebben Kálvin tanítottaRóm.IX. 
alapján azt a kegyelmet, mely nem 
terjed ki mindenkire (particuláris), 
de ellenállhatatlan (irresistibilis) s 
nem veszíthető el (inamissibilis). E 
gondolatmenetnek természetes vég
pontja a praedestinatio tana lett. A 
lűth. dogmatikába viszont a concor- 
,diae formula közvetítő kísérlete ment 
át, amely szerint a kegyelem vissza
utasítható és elveszíthető. A vallásos 
és valóban erkölcsös élet azonban 
te rm észetfö 1 ötti kegye 11ni hatásokbó 1 
áll elő s a természetes, szabad akara
tot csak a „justitia eivilis“ (1. e.) elér
hetésére tartja képesnek. A.
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K e g y e lm i á llap o t, 1. Ke
gyelem.

Kegyelmi eszközök (Media
gratiae), 1. Kegyelem.

Kegyesrendiek (Piaristák, Pa- 
tres scholarum piarum), papi szerzet, 
melynek tagjai a három rendes szer
zetesi fogadalmon kivül negyediket 
is tesznek, amely szerint fizetés nél
kül is kötelesek a közoktatás ügyét 
szolgálni. A rendet 1007. egy spa
nyol nemes, Calasanzai József (szül. 
1556. szept. 11. Aragóniában, 1583. 
pap lett, 1592.-től Rómában tartóz
kodott, ahol 1648. mii., 1748. bol
doggá, 1767. szentté avatták) alapí
totta, ki pártfogójáról, V. Pál pápáról 
„páli congregatió“-nak nevezte el. 
A megerősítést 1617. kapta meg, con- 
gregatióból renddé pedig 10:21. lett. 
A köv. évben XV. Gergely végleg 
megállapitá constitutióit s a kolduló
rendek összes kiváltságaival felru
házta. A tanügy terén a piaristákban 
versenytársat látó jezsuiták azonban 
kivitték, hogy X. Ineze 1640. meg
fosztó őket privilégiumaiktól, sőt no- 
vitiusok felvételét is megtiltó nekik. 
Csak 1698. nyerték vissza előbbi 
jogaik nagy részét. Különösen Len
gyel- és Magyarországon szereztek 
kiváló érdemeket az iskolázás terén. 
Magyarországon a 1 7. század közepe 
táján kezdtek működni, 1721. önálló 
magyar rendtartományt létesítettek. 
Jelenleg 24 rendházok van s ugyan
annyi gimnázium áll vezetésük alatt. 
A rend szervezete s a tagok öltözete 
a jezsuitákéhoz hasonlít. V. ö. Csősz 
Imre több kisebb monographiáját. Az 
alapító életrajzát magyarul Erdélyi 
Károly (1893.) irta meg.

Kegyesség*, 1. Vallásosság.
Kegyév (lat. ^ahnus deserví- 

tus“, „annus gratiae“). A prot. lel
kész örökösei meg szokták kapni a 
lelkész utolsó évi fizetését vagy egé
szen, vagy pedig megbatározott rész

ben. E mellett az özvegy és a gyá
moltalan árvák még vagy egy évig, 
vagy rövidebb ideig tartó kegyidőt is 
élveznek, melynek tartama alatt a 
fizetésnek bizonyos része, többnyire 
fele őket illeti.

Kegyhelyek a kath. egyház
ban, ahol csodatevő képek vannak, s 
amelyek ennélfogva többnyire búcsú- 
járásnak is czélpontjai.

K e g y  ur, valamely templom ala
pítója, ki a patronatust (1. e.) gya
korolja, s ennélfogva a „patronus 
ecclesiae“ czimet viseli.

Kegyuraság, 1, Patronatus.
Kehely (lat. calix), a zsidóktól 

s rómaiaktól a keresztyénségbe átjött 
s kivált az úrvacsorájánál használt 
ivó-edény. Csák amikor megszapo
rodtak a gy ii 1 e kezet tagj ai, használtak 
a voltaképen való oítár-kelyhenkivül 
másikat is az úrvacsorát vevők szá
mára. Eleinte fából voltak, azután a 
régi egyházban többnyire üvegből, 
majd fémből, többnyire jelképes dí
szítésekkel ellátva. T.

Keim Károly Tivadar, német 
prot. theologus, szül. 1825. decz. 19. 
Stuttgartban. A theologiát Tiib'iligá
ban és Bonnban végezte s 1851. Tii- 
bingában repetens lett. 1856. Stutt
gartban s még ez évben Esslingenben 
kapott lelkész! állást, mely utóbbi he
lyen 1859. archidiakonusságra lépett 
elő. 1860.-tól zürichi, 1873.-tól gies- 
seni theol. tanár volt. Mh. 1878. nov.
1 7. Becses egyháztört. monógraphiá- 
kat irt úgy az őskeresztyénség, mint 
a reformáczió korából, de hírnevét a 
Jézus életét tárgyaló három korszak- 
alkotó müve alapította meg : Dér ge- 
schichtliche Christus (III. kiad. 1866.), 
Gesch. Jesu von Nazara (3 k. 1867.— 
1872.), Gesch. Jesu (II. kiad. 1875.).

Kelemen (Alexandriai), 1. Ale
xandriai Kelemen.

Kelemen, pápák neve. 7. Ke
lemén (mint apostoli atyát Római mel-



lóknévvel különböztetik meg Ale
xandriai Kelementől), mondabeli püs
pöke Rómának, akit a nevét viselő 
két leveleit (a második ugyan nem 
levél, hanem a legrégibb ránk ma
radt homilia) kívül még a Clementi- 
náknak, az u. n. apostoli constitu- 
tióknak és kánonoknak, valamint a 
„szüzekhez irt két levélnek“ is szer-
77

zőjéül hisznek. Mindezekből csupán 
a neve alatti első levél lehet hiteles, 
mely voltaképen a római gyüleke
zetnek a korintlmsihoz Domitianus, 
vagy legkésőbb Hadrianus idejében 
írott üzenete, s amely attól a Kele
mentől származhatnék, akit a pápák
ról szóló hagyomány 3. vagy 4. pá
pának (Péter, Linus, s illetőleg Kle- 
tus után) tüntet föl. Mindenesetre ün
nepelt alakja a 2. századbeli úgy zsi
dókeresztyén mint egyli. mondának, 
akit a helyi és idői viszonyok meg
egyezésénél fogva talán a Suetonius- 
ból és Dió Cassiusból ismert Flavius 
Kelemen consullal lehetne egynek 
gondolni. Ez Domitianus császárnak 
rokona volt, akit a pogány istenek 
megvetéséért s állítólag a zsidóság
hoz, de valószínűleg a keresztyén- 
séghez való hajlandóságáért 95. körül 
kivégeztek, mig feleségét, Flavia 
DomitillátPandatari a szigetére szám
űzték. A levél maga nemcsak a dog
matörténetben, mint a pogány-egy- 
ház paulinisinusát mutató adat, ha
nem kiválóan az egyháztörténetben 
nagy fontosságú, amennyiben a római 
egyház először lép föl benne más 
egyházzal szemben magának fölényt 
tulajdonítva. V. ö. Briill; Dér erste 
Brief des Clemens von Rom an die 
Korinther (1883.); Licjhtfoot: Cle- 
ment of Romé (1890.); Wrede: Un- 
tensuchungen zum 1. Clemensbriefe 
(1891.). —  It. Kelemen (1040.—7.) 
mint római patríciust emelte Péter 
székére III. Henrik, akit aztán csá
szárrá koronázott. Egy zsinaton kár

hoztatta a simoniát. — III. (a) Kele
men (1080.— 1100.), VII. Gergely,III. 
Győző és II. Orbán ellenpápája, kit
IV. Henrik állított velők szembe. —
III. (b) Kelemen(1 1 87.—91.) fejedel
meket és népeket nyert meg a har
madik keresztes hadjáratnak s meg
újította a küzdelmet a Hohenstaufok- 
kal, midőn Sicihában az öröklésre 
jogosult VI. Henrik ellenében Tan- 
credot támogatta. V. ö. Scheffer-Boi- 
chorst: Kaiser Friedrichs letzter Streit 
mit dér römischen Kűrié (1866.). —
IV. Kelemen (1265.—8.) Anjou Ká
rolynál* és Hohenstauf Manfréd- 
nek Siciliáért folytatott véres küzdel
mében az előbbi pártján állott s átok 
alá vetette a Manfréd halála után 
1207. atyai örökségét követelő Kon- 
radint; hogy ennek a ki végeztetésé
ben is része volna, nem mutatható ki.
V. ö. Be Ohambriere: Die letzten Ho- 
henstaufenunddasPapsttum (1876.); 
Jordán: Les registres de Clément IV. 
(1893.sköv.) — V. Kelemen (1305.— 
1314.)SzépFiilöp franczia király óha
jára 1309. a pápai székhelyet Avi- 
gnonba tette át. Midőn a király a kö
zött engedett neki választást, hogy 
vagy kárhoztassa el elődjét, VIII. Bo- 
nifáczot, vagy oszlassa fel a templo
mosok rendjét, K. az utóbbit válasz
totta (1312.). Ugyanezen ügyben tar
totta a viennei zsinatot (1311.—2.). 
Életmódja ellen kortársai súlyos vá
dakat emeltek. V. ö. Regestum Cle- 
mentis papaeV. (8 k. 1885.—93.).—
VI. Kelemen (1342.—52.), bajor 
Lajos császár ellen folytatta az elődei 
által kezdett harczot; a rhensei gyű
lésen 1340. elrendelte a jubilaeumi 
évnek ötvenévi közökben leendő ün
neplését; megtiltotta 1349. az önkor
bácsoló meneteket (1. Flagellansok); 
1348. megvásárolta Avignon grófsá
got; Nagy Lajos magyar királyt a ná
polyi hadjáratért átokkal sújtotta, mit 
azonban nehány hónap múlva vissza-



vont. V. ö. Werunshj: Auszüge aus 
(len Regesten Clemeiís VI. und. Inno- 
eenz VI. (1885.) — VII. (a) Kele
men (1378.—94.) VI. Orbán ellen
pápája. — VII. (b)Kelemen( 1523.—
34.) aMediciek nemzetségéből, aro 
mái egyház fennállását kérdésessé 
tevő reformácziói mozgalmak köztO
inkább azon volt, hogy tönkre tegye 
a spanyol-osztrák házat, mintsem 
azon, hogy az uj tannak hódoló terü
leteket visszaszerezze. Tervének ki
vitelére I. Ferencz francai a király- 
lyal V. Károly ellen 1526. a cognaei 
szent szövetséget kötötte, de végre 
is kénytelen volt ez utóbbit 1530. 
Bolognában császárrá koronázni. Hi
bás politikájának volt következménye 
az is, hogy az angol egyház Rómától 
1534. egészen különvált. Magyaror
szágon először János királyt támo
gatta, de azután Ferdináudot még 
pénzzel is segítette. V. ö. Bálán: La 
politica di Clemens VÍI.(1884.); Gret- 
ken: Die politischen Beziehungen 
Clemens VII. zu Kari V. (1887.) —
VIII. (a) Kelemen(W2A.—9.) V. Már
ton ellenpápája. — V ili. (b) Kelemen 
(1592.-—1605.) hosszas alkudozások 
után IV. Henrik franczia királynak 
1595. megadta a feloldozást, kijaví
totta a római breviáriumot, revideál- 
tatta az indexet, s a vulgatát újra ki
adatta. Rudolf császárt bőkezűen se
gítette a török elleni háborújában. —
IX. Kelemen (1 067.—9.) egyidőre le
csillapította a jansenistákkal folyta
tott harezot. V. ö. Beani: Clemente 
IX. (1893.). — X. Kelemen (1670.— 
70.) a spanyolok előnyben részesíté
sével felköltötte XIV. Lajos haragját, 
aki aztán az egyház hatalmát a rega- 
lia (1. e.) jogának kiterjesztésével is 
igyekezett korlátozni. —  XI. Kele
men (1701 .-—2 1.) tiltakozott Porosz- 
országnak királysággá emelése ellen, 
a spanyol örökösödési háborúban
XIV. Lajost támogatta, de 1709,

kénytelen volt az osztrák trónköve
telő III. Károly igényeit elismerni. A 
jezsuiták rávették, hogy a jansenis- 
ták ellen szigorú rendszabályokat lép
tessen életbe. — X II. Kelemen 
(1730.—40.). Az egyházi állam ki- 
terjesztésére irányulttervei épen úgy 
meghiúsultak, mint az a kísérlete, 
hogy Németország prot. fejedelmeit 
a katli. egyházba térítse azon Ígéret
tel, hogy az egyház a reformáczió 
idejében tőle elvett javakatnem fogja 
visszakövetelni. — X III. Kelemen 
(1758.—69.) annyira buzgó barátja 
volt a jezsuitáknak, hogy midőn őket 
Portugalliából, Franczia- és Spanyol- 
országból s Xápolyból kiűzték, ez or
szágokat iuterdictum alávetette; vég
re az összes európai hatalmakkal 
összeütközésbe jutott. V. ö. Ravig- 
nan: Cléinent XIII. et Clément XIV. 
(2 k. II. kiad. 1850.) — XlV. Kele- 
men( 1 709.—74.),Ganganelli Lőrincz, 
azon államokkal, melyek ellen elődje 
oly mereven lépett fel, békét kötött, 
aminek ára a jezsuita rendnek általa 
1773. történt feloszlatása volt; a je
zsuita rend ezért azzal állott boszut, 
hogy történetírói őrültnek nyilvání
tották. V. ö. Theiner: Gesch. des Pon- 
tifikats Clemens XIV. (3 k. 1853.); 
Goetting: Ein verriickter Papst ? 
(1880.). A.

Kelemen (Római), 1.1. Kelemen
pápa.

Keleti egyház, 1. Görög keleti
egyház.

Kelta egyház, 1. Culdeusok.
Kelyhesek, 1. Husziták. 
Kemenesaljái ev. esperes-

ség, a dunántúli egyházkerületben, 
1081. alakult, de jelenlegi egyházai 
alig kivétel nélkül újabbak, mint ma
ga az esperesség. Anyaegyházai kö
zül tiz Vasmegyében, egy Zalában 
fekszik s bennük és a hozzájok tar
tozó nagyszámú leány- és fiókegyház
ban összesen 18000 lélek van, kiket



1 1 lelkész gondoz. Legnevezetesebb 
egyháza a nemesdömölki.

Kemény János (Gyerőmonos- 
tori), Erdély fejedelme, szül. 1607. 
Magyarbükkösön (Alsófehérm.). Gyu
lafehérvárit tanult s Bethlen Gábor 
udvarában kezdte pályáját, honnan 
több ízben ment diplomatiai külde
tésbe.I.Rákóczy György hadjárataiban 
vezéri minőségben vett részt, II. Rá- 
kóczy György alatt, mint az ország 
főkapitánya harczolt, de 1657. a len
gyel háborúban tatár rabságba esett, 
melyből két év múlva váltották ki 
rokonai. Barcsay Ákos ellen 1660. 
decz. 24. fejedelemmé választották 
a Rákóczy hívei. Amannak megöle- 
tése után a török segítségével Apafi 
Mihály lett versenytársa, akivel 
szemben ő az osztrákra támaszkodva 
próbált diadalra jutni. Nagyszőlősnél 
(Nagykiiküllő) 1662. jan. 24. folyt le 
a döntő ütközet, melyben K. J. életét 
veszté. Hazája és egyháza ügyeiben 
állandóan tevékeny részt vett. Egyike 
volt az Approbata szerkesztőinek. 
Mint iró is buzgón munkálkodott. 
Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsámul 
halálára két latin gyászbeszédet irt 
(Exequiarum Caeremonialium Lib.IÍ. 
Gyulafehérvár, 1624.); összeállította 
a „Kemény-familia genealógiáját" 
(Kolozsvár, 1701.); a zsoltárokról „Gi- 
leadbalsamuma" (Sárospatak, 1659.) 
ez. munkát adott ki; élete viszontag
ságait (K. J. önéletírása. Pest, 1856.) 
szintén leírta s még egyéb dolgozatai 
is maradtak kéziratban. V. ö. Márki 
Sándor: K. J. (Százádok 1883.-) ; 
Beák Farkas : Rövid észrevételek K.
J. önéletleirásáról (1886.).

Kempis (Kempeni),voltaképen 
Hamerken vagy Hammerlein (Malleo- 
lus) Tamás, hírneves ascetikus és 
mystikus theologus, szül. 1380. Kem- 
penben (Köln vidékén), a deventeri 
„közös élet testvéreiw-nek iskolájá
ban tanult s 1407. a Zwolle melletti

ágostonrendikolostorbalépett.Miután 
1423. áldozárrá lett, mint alperjel 
halt meg ott 1471. Müvei (utoljára 
1868. Kraus adta ki) közül leginkább 
elterjedt a „De imitatione Christi", 
mely legalább is '5000-szer jelent 
meg. Szerzőségét sokszor kétségbe 
vonták, különösen a benedekrendiek, 
kik egy Gersen János nevű vercellii 
apátjoknak próbálták tőle elvitatni. 
Azonban az újabb kritika, bár nem 
minden habozás nélkül, neki Ítéli. 
Minden müveit nyelvre le van fordit- 
va;magyarra előszörPázmány( 1604), 
majd Intay Vazul (év n.), Sujánszky 
Antal (1844.), Nogáll János (uj kiad.
1891. ), protestánsok használatára pe
dig Szeremlei Sámuel (1864.) fordí
totta le. V. ö. Kettleivell: Thomas a 
Kempis (18.841); Wolfsgr/uber: Septem 
motiva contra Thomam de Kempis 
(1882.);Fro)nm:\J\QYBücher von dér 
Nachfolge Christi (1889.); Kisfaludi 
A. Béla: Van-e már magyar Kempi- 
siink? (1887.); Wheatly: The story 
of the imitatio Christi (1891.).

Kenessey Béig, ref. tanár,szül.
1858. szept. 14. Szegeden. Tanul
mányait Budapesten végezte. 1877. 
az egyetem bölcsészeti szakára, 1879. 
a tlieol. akadémiára iratkozott be. Az
1881.—2. tanévet az utrechti egye
temen töltötte. Miután Budapesten 
egy ideig segédlelkész és theol. m. 
tanár volt, 1884. őszén theol. rk., 
1886. r. tanár lett u. o. a bibliai tu
dományok tanszékén. 1891. a duna- 
melléki egyházkerület aljegyzővé,
1892. az országos közalapi bizottság 
előadóvá választotta. 1889.—95. a 
Magyar Prot. írod. Társaságnak pénz- 
tárnoka s titkára volt, most választ
mányi tagja. 1895. óta a kolozsvári 
theol. akadémia igazgatója, s mint 
ilyet 1896. az erdélyi egyházkerület 
közgyűlése az igazgató-tanács tag
jává választotta. Tagja az egyetemes 
tanügyi bizottságnak is. Kiterjedt és



szorgalmas iróimíiködéstfoly tat. Szer
kesztette a Protestáns Szemlét( 1889- 
1895. jun.), a Károlyi-Emlékkönyvet 
(1890.), a Magyar Prot. írod. Társa
ság Évkönyveit (1890.-—3.) s szer
keszti 1892.-től a Prot. Árvái lázi Ké
pes Naptárt. Számos kisebb dolgozata 
svezérczikke jelent még a Prot. Egyli. 
és Isk. Lapban sa Prot. Közlönyben. 
A bibliafordítás átdolgozásában is 
részt vesz, a Bírák könyvének s a 
Királyok két könyvének fordításával. 
Önállóan megjelent müvei s nagyobb 
tanulmányai: 1. János evangéliumá
nak isagogikai ismertetése. Budapest,
188J. 2. A hexateucli előállása. U. o.
1886. 3. Újévi egyházi beszéd. U. o.
1887. -1. Az ótestamentum paedago- 
giája. U. o. 1887. 5. Lelkészavatási 
beszéd. U. o. 1888. 6. Női jellemké
pek a bibliából. U. o. 1890. 7. Ke
resztyén tanítások. U. o. 1 891.8. Je
lentés az egyli. közalap tízéves mű
ködéséről. Ü. o. 1892. 9. Az ótesta
mentum társadalmi eszméi és intéz
ményei (Prot. Szemle 1893.). 10. A 
prot. egyház társadalmi munkássága 
(U. o. 1894.). 11. A biblia női alakjai. 
Budapest, 1894.

Kenessey-Szoinly alapít
vány 1. Szón dy-Kenessey alapítvány.

Kenet, vallásos ihlettség, mely 
átlengi s a hallgatók lelkében foga
natossá teszi a prédikátor beszédét.

Kenet (Utolsó), 1. Utolsó kenet.
Kénosi Tözsér János, unit. lel

kész,szül. 1 708.Kénoson(Udvarhely). 
Tanulmányait a kolozsvári unit. kollé
giumban fejezte be, melyben 1730. 
osztálytanító, 1 732. egyszersmind se- 
nior lett. 1734. máj. Tóid ára ment 
igazgatónak, 1 755.-től bágyoni, 1 771- 
től tóroczkószentgyörgyi lelkész volt 
s mint ilyen sokáig viselte az aranyos- 
tordai egyházkörjegyzői tisztét. 1 772. 
tavaszán Szentmihályfalvára rendel
te a főconsistoriiim; de nem mehetett 
oda betegsége miatt, mely ez évi jun.

27. sírba is vitte. Szorgalmasan ta
nulmányozta az erdélyi unitáriusok 
történetét s erre vonatkozólag több 
munkát irt, melyek azonban mind 
kéziratban maradtak s csak másola
tokban terjedt el némelyik. Az Uzoni 
Fosztó István neve alatt emlegetett 
História Ecclesiastica Transylvano- 
Unitaria első könyve az ő tollából 
eredt s a nevezett csak tovább foly
tatta, de szintén nem fejezte be. Úgy 
ezen müve, mint „De typographiis et 
typographis Unitariorum in Transyl- 
vania* és „Bibliotheca seriptorum 
Transvlvano-Unitariorum“ ez. koráb-i/
bi munkái ma is nagybecsű forrás
müvek. „Notae quaedam de reforma- 
tiouecivitatis Kolozsvár* ez. meglevő 
és „Praelectionesseu phrasesin Cate- 
chesim : Quis tibi est Christianus ?“ 
ez. lappangó két dolgozata képezi 
még eredményét fáradhatatlau bú
várkodásának.

Kenotikusok és Kryptiku-
sok (gör.) a giesseni és tiibingai 
theologusok pártneve abban a vitá
ban, melyet a 17. század elején a 
christologiáról folytattak, amidőn a 
giesseniekMenzer Boldizsár vezetése 
alatt azt a nézetet vallották, hogy 
Krisztus az ő földi élete alatt az isteni 
tulajdonságokból teljesen kiüresítette 
magát (kenosis) mig a tübiugaiak, 
különösen Osiander Lukács azt állítot
ták, hogy Jézus az isteni tulajdonok
nak akkor is birtokában volt ugyan, 
de azokat elrejtette (krypsis) s nem 
is használta. Újabban kenotikusok- 
nak neveztetnek azok a különben or- 
thodox theologusok, kik a concordiae 
formulával szemben az isten fiának 
emberré léteiét úgy fogják fel, mint 
istenségének saját maga által való 
végesítését és korlátozását, mint lé
nyegileg isteni létalakjának lénye
gileg emberi létalakká való átváltoz
tatását. '  T.

Kenyér megtörése. Minthogy
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a zsidók vékony s száraz páskájokat 
nem szelték, hanem törték, a kenyér 
megtörése szónoki kifejezése magá
nak a kenyér evésének s minthogy a 
kenyér minden evésnél állandó czikk, 
egyszersmind minden közös étkezés
nek is. Jelentősebb szerepet a ke
nyér-törés az úrvacsorája szerezteté- 
sében kapott, amidőn a Krisztus tes
tének megtörését példázta. A luthe
ránusok kivételével mai napig is min
den vallásfelekezet töri az urvacsorai 
kenyeret. T.

Kepe, Erdélyben a papbér neve, 
különösen a terményé, melyet az 
egyháztagok lelkészüknek fizetnek.

Képes bibliák .A bibliának már 
régi kézirataiban és nyomtatott ki
adásaiban előszeretettel iMustrálták 
képekkel az egyes jeleneteket s a 
festészet Giottótól fogva egész újabb 
fejlődésében kiváló kedvteléssel fog
lalkozik ezzel. A ref. egyház mereven 
visszautasítja e képek felhasználását, 
de a llith. egyház szivesen igénybe 
veszi a művészet segítségét, és pedig 
vagy úgy, hogy már ismert képekből 
válogatják össze a szöveg mellék
leteit, vagy viszont egyes művészek 
vállalkoznak az egész biblia illustrá- 
lására.

Képinmdás és Képtisztelet
(ikoiiqlatria, idololatria). A hajlam és 
szokás, hogy az isteni lényt s az is
teni erőket képekben mutassák elő 
s azokat tiszteljék, közös vonása az 
egész ókornak. Csak a Zoroaster val
lása s amosaismus nyujtjaennek éles 
ellentétét, emez kivált a prófétai fej
lettség fokán. Később különösen Mo- 
hammed tiltotta el az isten kiábrázo
lását. A keresztyénség is ellene volt 
eredetileg a képtiszteletnek. Csak a
2. és 3. század gnostikus szektáinál 
fordulnak már elő Krisztusképek, 
melyek lassanként az orthodox egy
házban is szokásosakká váltak. A 4.

I

század az e feletti harcz ideje volt,

melynek befejezését I. Gergely elmé
lete képezte : a képek a szegények 
könyvei, melyekből az olvasni nem 
tudók megismerik a szent történetet. 
A 6. században ebből lassanként a 
képek imádása fejlett ki, sőt egyes 
híres képekhez még búcsujárásokat 
is rendeztek. A zsidósággal s az előre
nyomuló iszlámmal szemben a kép
tiszteletet, illetőleg képimádást va
lamikülönleges keresztyén vonásnak 
kezdték tekinteni, mig ellenben a 
keletrómai császárok annak kiirtását 
tűzték ki czélul. Az általok megindí
tott képrombolás (ikonoklasmus) nagy 
ellenszegülésre talált a barátoknak 
azasszonyi bigottsággal szövetkezett 
fanatismusa részéről. Irén és Theo- 
dora császárnék a nicaeai (787.) és 
konstantinápolyi (842.) zsinatokon 
kimondották, hogy a szent képek is 
részesítendők vallásos tiszteletben, 
ám valódi imádat csak a szenthárom
ságot illeti meg. Ezt az elvet tette 
magáévá a latin egyház is, daczára 
a frank egyház Nagy Károly-korabeli 
ellenszegülésének. Még az Atya-isten 
kiábrázolását is megengedték, amivel 
a festők nem is hagytak fel sohasem. 
Csak a ref. egyház távolított el tem
plomaiból minden képet, viszont Lut
hert a Karlstadt képrombolása más 
véleményre indította.'V.'ó.Lüdtke: Die 
Bilderverehrunginden ersten christl. 
Jahrhunderten (1874.); Schwarzlose : 
Dér Bilderslreit (1890.);

K épm utiltó, aki álszenteske
dik, áj tatosságot színlel.

Képtisztelet, 1. Képimádás. 
Képviseleti közgyűlés, a 

magyar prot. egyház népesebb eklé
zsiáiban alkotott testület, mely a vá
lasztások kivételével az összes egy
háztagok közös jogait élvezi.

Képviseleíi rendszer, az er
délyi ref. egyházkerületnek 1871. óta 
érvényben álló egyházalkotmányi 
rendszere, mely voltaképen zsinat-



presbyteri, püspöki és eonsistorialis 
elemek összekeveréséből állott elő.

r

Értéktelen férczelmény,mely csak ha
talmi érdekek istápolására alkalmas. 

Keresszegi, 1. Körösszegi.
Kereszt(A) hamar jelvénye lett 

a Krisztus halálának s díszítésül és 
a szenteltség jeléül van használatban 
szent helyeken, tárgyakon s cselek
mények alkalmával. Legelőször aka- 
takombákbün fordultak elő, mint 
puszta jelvények, igen gyakran a 
Krisztus nevének monogrammjával. 
Nemsokára általános szokássá vált 
az u. n. keresztvetés is. Mivel a ke
resztvetéssel babonás vélemény is 
volt összekötve, a reformátusok mind
járt eleinte elvetették, s többnyire a 
lutheránusok is. V. ö. Bunsen : Das 
Symbol des Kreuzes bei allén Natio- 
nen (1876.) T.

Keresztelő János, a kér. mon
da által már korán előszeretettel felka
rolt s Jézushoz és családjához a le
hető legközelebbi vonatkozásba ho
zott, de nem kevésbbé valódi törté
neti alak. A régi próféták asceta élet
módjával lépett fel Juda pusztájában 
és az alsó Jordánnál, tanítványokat 
gyűjtött maga körül s hirdette a pró
féták által megjövendölt „Istenorszá- 
gának“ közelségét, de ennek eljöve
tele előfeltételéül bünbánatot és meg
térést követelt és az erre való elköte- 
lezésnek a Jordán vizében való ke- 
resztség symbolumával adott kifeje
zést. K. J. Jézus Krisztusra is nagy be
folyást gyakorolt, aki egyenesen előd
jének nyilvánította őt s szomorú végé
ben a saját történetének megjóslását 
ismerte fel (Mát. XVII. 1 1 .sköv.Márk 
IX. 12. s köv.). Ezt a véget az evan- 
gelistákHerodiásismeretes történeté
vel hozzák összeköttetésbe; Josephus 
(Alit. XVIII. V. 2.) máskép adja elő K. 
J. halálát, amennyiben Macharus he
gyi erődben (talán K. u. 34.) történt 
lefejeztetése indokául a prédihálásá

val támasztott népmozgalomtól való 
félelmet mondja, mivel azt könnyen 
lázadásig vihette volna. V. ö. Köliler : 
Johannes dér Taufer. (1884.) Rácz.

Keresztény =  keresztyén, de 
amaz a magyar nyelv természetével 
nem annyira egyezőleg átalakított 
formája a christianus szónak, mint 
az utóbbi. '

Keresztes barátok (cruci- 
fratres), 1. Flagellansok.

Keresztes háborúk,aker. vi
lágnak a 11 — 13. században a szent 
föld viszszafoglalására inditott had
járatai. A terv a zarándokok agyá
ban fogamzott meg s II. Orbán pápa 
magáévátette.Az 1095. évi piacenzai 
és clernionti zsinatok elhatározták, 
hogy fegyverrel fogják visszahóditni 
Palesztinát. A had vezérévé Piacen- 
zában László magyar királyt válasz
tották, de elhunyta nem engedte a 
vezérségéhez kötött remények való- 
sulását. 1096.-tól 1270.-ig összesen 
hét hadjárat vonult Ázsiába a kitű
zött czélt elérni, de vállalkozásuk 
utoljára is siker nélkül maradt. V. ö. 
Kugler: Gesch. dér Kreuzzüge (II. 
kiad. 1891.); Wilczek Ede: II. András 
kereszteshadjárata (Századok 1894.)

Keresztes József, ref. tanár, 
szül. 1846. Csombordon (Alsófehér
m.). Nagyenyeden tanult 1853—69., 
midőn lelkész! vizsgálatot tett. Mi
után egy évig köztanitói s seniori mi
nőségben működött a főiskolában,
1870. őszén külföldre ment s két évig 
Utrechtben, félévig Tübingában, félig 
Lipcsében tanulmányozta a keleti 
nyelveket és bibliai tudományokat, 
melyeknek aztán 1873. segéd, 1879. 
r. tanára lett a nagyenyedi theol. 
akadémián. A megfeszített szellemi 
munka beteggé tette elméjét s ennek 
folytán 1888.HOV. 28.Nagyszebenben 
mh. Munkáinak nagy részét, köztök 
szinte az egész bibliának tudományos 
fordítását kéziratban hagyta hátra,



de közülök csupán egy maradt tel
jesen sajtókészen : „Izrael vallásá
nak történeté, “ melyből mutatványok 
jelentek meg. Kisebb tanulmányokat 
és czikkeket gyakrabban közölt az 
egyh. lapokban, főleg a nagyenyedi 
Egyh. és Isk. Szemlében. Önállóan 
megjelentek: 1. Észrevételek a Káro
lyi Gáspár-í ele uj testamentum „átdol
gozott kiadására." Budapest, 1879.
2. A biblia („Tájékozás az újabb tlieo- 
logia körében" ez. könyv nagyobb 
része). U. o. 1879.

Keresztesi József, ref. lel
kész, szül. 1748. decz. 29. Veszprém
ben. Tanult Vámoson, F.-Őrsön, Me
zőkeresztesen (1760-tól), Miskolczon 
(1 765.-től)sDebreczenben(l 769.-tői), 
hol 1776. köztanitó lett a collegium- 
ban. Innen aköv. év tavaszán Hajdúbö
szörménybe ment rektornak, 1779. 
nyarán pedig külföldre indult, hol 
szept. 14. a franekeri egyetemre irat
kozott be, de pár hét múlva Utrechtbe 
ment át s itt egy évet töltött. Haza
térte után Debreczenben időzött, mig 
1783. márcz. elfogadta a vértesi lel
készséget. 1784. jan. nagyváradi, 
1787. máj. szalacsi lelkész lett. Az 
érmelléki egyházmegye 1790. ta- 
nácsbiróvá s ama bizottságnak tag
jául választotta, mely a partiumbeli 
ref. lelkészek Bethlen Gábortól ka
pott nemesi jogának felélesztése vé
gett az ez évi budai országgyűlésre 
s azután az uralkodóhoz küldetett. 
Mh. 1812. máj. 15. Szalacson. Mint 
énekköltő, prédikáczió- és napló-iró 
egy iránt maradandó érdemeket szer
zett. A magyarországi ref. énekes
könyvben 37 éneke van, azonkívül 
gyászverseket irt aTiszaLászlóné,Szi
lágyi Sámuel püspök, Csanádi György 
és Sámuel, Szénás Józsefné s leánya 
halálára. Egyh. beszédei közül azok 
jelentek meg,melyeket Szénás József- 
né s leánya, Tisza Lászlóné, Szilágyi 
Sámuel temetésén, továbbá Nagyvá

radon 123 évi szünet után s az 1784. 
évi József napján tartott. Legneveze
tesebbmunkája azonban naplója, me
lyet rKrónika Magyarország polgári 
és egyh. közéletéből a 18. század vé
gén" ez. a. Hoffer Endre (Pest, 1868.) 
bocsátott közre. Számos adattal já
rult a Tóth F. „Túl a tiszai püspökök 
élete" ez. munkájához. Egyéb dolgo
zatai, főleg történetiek szintén ma
radtak, melyek azóta részben isme
retesekké is váltak.

Reresztf'elmagasztalás (ex- 
altatio sanctae crucis), a gör. és róm. 
kath. egyháznak egy szept. 14. tar
tott ünnepe annak emlékére, hogy a 
szent keresztnek állítólag szent Ilona 
által Jeruzsálemben hagyott fele újra 
birtokukba került. A Chosru, persa 
király által 616. Jeruzsálemből el
vitt keresztet ugyanis Heraklius csá
szár 628. visszavette s a vesztőhe
lyen felállíttatta.

Keresztfeltalálás (inventio 
sanctae crucis), a 4. században ala
pított ünnep a Krisztus keresztjének 
feltalálása emlékére. IV. Konstantin 
326. a szent sir üregét felnyittatta, 
anyja Ilona ekkor odautazott s he
lyén templomot építtetett. A4. század 
közepe táján Jeruzsálemi Cyrill so
káig bizonyítgatta, hogy a Krisztus 
keresztje ott van Jeruzsálemben s 
hogy egyes részei eljutnak az egész 
világba. A keresztfeltalálást márAmb- 
rus is Ilona császárnőnek tulajdo
nította. A syrek szerint a keresztet a 
mesebeli Protonike királyné, Claudius 
császár felesége találta meg. Erede
tileg a k.-t együtt ünnepelték a ke- 
resztfelmagasztalással szept. 14., 
amint ez a görög egyházban ma is 
igy van, de a kath. egyház I. Gergely 
óta máj. 3. külön ünnepeli ezt is. T.

Keresztjáró napok, a kath.
egyházban az áldozócsütörtök előtti 
három nap, melyeken az u. n. kereszt- 
járást szokták végezni.



'Kereszttfefeszites, élő embe
rek felfüggesztése, liogy lassan s óri- 
ásikinokközöttvégezzékéletöket.Ere- 
dete a persáknál, syreknél, phoenici- 
aiaknál, karthagóiaknál keresendő, 
sőt Nagy Sándor a görögök közé is be
vitte. Korbácsolással összekötve nagy 
szerepet játszott a római igazságszol
gáltatásban, mely a k. f.-t rabszolga 
halálnak (servile supplicium) nevezte 
s a legkeresettebb kínzások kíséreté
ben vitette véghez. V. ö. Fulda: Das 
Kreuz und die Kreuzigung( 1878.). T. 

Keresztsén (lát.-gör.: baptis-
ma.baptismus),szentség, amelylyel a 
megkeresztelendő, miután vízbe már- 
tatott, vagy vízzel megbintetett, bevé
tetik a kér. egyházba. Szent mosa
kodás található csaknem minden régi 
keleti népnél s igy van nyoma a zsi
dóknál is, kik a testi u. n. levitikus 
tisztaságot a belső tisztaság jelének, 
sőt kiegészítőjének tekintették. A 
mosakodások és tisztálkodások képei 
alatt már a próféták is szokták az 
üdvöt hirdetni s p. o. Keresztelő Já
nos a vízzel mindenkit megszentelt, 
kik a közeledő isten országára tekint
ve, vezekeltek. Még Jézus is felvette 
ezt a keresztséget a Jordánban s az 
ő példája szerint keresztesednek kö
vetői. A feltámadás történetének Mát. 
XXVIII. 19. s Márk XVI. 16. szerinti 
előadása Jézust úgy tünteti fel, mint 
aki határozott parancsot adott a ke
resztelésre, a Ján. III. 26. és IV. 1.2. 
szerint pedig Jézus már földi tartóz
kodása alatt kereszteltetek. A Pál 
követői úgy fogták fel a keresztséget, 
mint az újjászületés mystikus fürdő
jét, melynél a bemártás és kiemelés 
a Jézus halálára, illetőleg feltámadá
sára emlékeztet. A víznek isteni s 
istenítendő anyaggá változására-nyu
gaton már Tértüllianus és Cyprianus, 
keleten pedig a két Cyrill is gon
dolt. így lett a k. a szó valódi értel
mében szentséggé. Minthogy a belső

megtisztulás és bünbocsánat speci
fikus szervének tartották,igen sokan, 
köztök Nagy Konstantin császár is, 
egész halálukig elhalasztották felvé- 
telét (procrastinatio baptismi). Azon
ban csak Ágostonnak az eredendő 
bűnt illető tana adott a keresztség- 
nek dogmatikus alapot s ő mutatott 
rá föltétien szükségességére. Az ere
dendő bűn beszámítását ugyanis a k. 
eltörli. A k. ismétlése sok ideig ké- 
pezte vita tárgyát, különösen az eret- 
nek-k. tekintetében. A legrégebben 
szokásos keresztelési idő gyanánt a 
lmsvétismeretes; Tertullianusa piin- 
köstöt is említi, de már a 6. század
ban egész keleten vízkeresztkor tör
tént. A hivatalos kath. tan szerint a 
helyesen végzett k. az a szentség, 
mely a természetfölötti igazságossá
got először közvetíti az emberrel. 
A prot. symbolikus könyvek szerint 
a k. szintén biinbocsánatot szerez s 
a Szentlélek közöltetését eszközli, és 
ha helyesen hajtatott végre, ugyan
azon egyénen nem ismételhető. Azon
ban míg a lutli. tan szerint a k. az 
igétől kisért viz csodálatos munkás
sága által a bünbocsánaton kivűl az 
újjászületést s a jóravaló akaratot is 
helyreállítja és igy a gyermekekben 
a hitet munkálja: addig Zwingli sze
rint a k. csak az elkötelezettség jele 
s az egyházba beavató ténykedés. 
A ref. egyházban azonban mégis va
lamivel több ennél, mert nem csupán 
jel, hanem egyúttal alap is arra nézve, 
hogy isten azoknak, kik hisznek, a 
megígért üdvjavakat meg is adja. 
Mindkét egyház megtartotta a gyer- 
mek-keresztséget, mely már 200. 
körűi szokásban volt itt-ott, Ágoston 
óta pedig általánossá vált. Mivel pe
dig ezt sem Jézus, sem az apostolok 
nem parancsolták s a gyermekekben 
a k. előfeltételéül szolgáló hit nem 
lehet meg, az anabaptisták teljesen 
elvetették a gyermekkeresztséget,
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melyet Anglia s Eszak-Amerika <jua- 
kerei és baptistái szintén visszauta- 
sítnak. A katli. és prot. egyház tana 
szerint csak lelkész keresztelhet s 
csupán szükségből engedi meg a katli. 
és lnth. egyház a más által való ke
resztelést (szükségbeli k.). A k. a 
szentháromság személyeinek felso
rolása mellett vagy vizbemártással 
(immersio), vagy meghintéssel (ad- 
spersio) történik. Amaz a 12. századig 
volt szokásban s keleten most is gya
korolják. Az exorcismns a prot. egy
házban nincs mindenütt elvetve. Ré
gen a székesegyházakban keresztel
tek, melyekben u. n. baptisteriuin is 
volt. De mintán a püspökök csak a bér
málást tartották fenn magoknak, a 
k. pedig a presbyterek dolga lett, 
minden templomban állítottak ke
resztelő medenczét. Később a házi k. 
is szokásba jött, de inkább a lntli., 
mint a katli. egyházban. A k. alkal
mával Luk. I. 59. alapján nevet is 
adnak, mint a zsidó körülmetélkedés- 
nél. V. ö. Mitrovics Gyula : A k. szer
tartásának tört. fejlődése (Sárospa
taki Lapok 1888.); K im : Die Bedeu- 
tung dér heil. Taufe (1892.); Wie- 
singer: Über die Kiutertaufe (1 893.); 
Vaueher : Le baptéme (1894.). T.

Keresztségrismétlök, 1. Ana
baptisták.

Keresztségpárlmk, 1. Ana
baptisták.

Keresztszülők (sponsores), 
azok a személyek, kik a gyermek- 
keresztség divatba jötte után annak 
tanúiul szerepeltek s a gyermek he
lyett kezesek gyanánt letették a hit
vallást. A kánonjog szerint a kereszt- 
szüleség szellemi rokonságot ered
ményez, habár ma már jobbára csak
a tanúságra korlátozódik. Prot. fel-
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fogás szerint is csak keresztyének le
hetnek keresztszülék. T.

Keresztúri Pál, szül. 1594. 
Bodrogkereszturon. Hazai tanulmá-
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nyainak végeztével külföldre ment s 
1621 .kör. Heidelbergben, 1623.őszén 
Oderafrankfurtban, 1624. aug. 3. 
Leidenben lett egyetemi hallgató. 
Angliába isátrándult, honnan 1626.- 
ra hazájába tért vissza, de 1627. jun. 
29. ismét beiratkozott a leideni egye
temre. Ezután csakhamar tanár lett 
Gyulafehérvártt, hol 1636.-tól aRá- 
kóczy György udvari iskolájának volt 
a vezetője. 1640.-től ismét a collegium 
kebelében működött s a mellett ud
vari papságot viselt ifj. Rákóczy 
György mellett, ki később első pap
jává tette az udvarnak. Mh. 1655. 
decz. Kitűnő paedagogus, jeles egy
házi iró s heves hitvitázó volt. Müvei: 
1. Csecsemő keresztyén (Latinul 
„Christianus lactens“ ez. a. Gyula-
fehérvár, 1637.), U. o. 1638. 2. Fel- 
serdűlt keresztyén. Várad, 1641. 3. 
Talio. 1642. 4. Lelki legeltetés (A 
XXIII. zsoltár magyarázata prédiká- 
cziókban).Várad, 1645. (II. kiad. u. o. 
1649.). 5. A keresztségről egy pré- 
dikáczió. U. o. 1645. 6. Mennyei tár- 
salkodás. U. o. 1646. (VI. kiad. Po
zsony, 1769.). 7. Egyenes ösvény 
(Prédikácziók). Várad, 1653. Ipolyi 
őt gyanítja a „Pápisták méltatlan 
üldözése a vallásért" (H. n. 1643. és 
Várad, 16 5 7.) ez. kö ny v sz erz őj é n ek is. 
V.ö./^ásyJános: Nova Transylvanica. 
Talio (Magyar Könyvszemle 1891.).

Kérésztút, annak az útnak 
utánzása, melyet Jézus a Pilátus há
zától a Golgatháig tett. A legendá
hoz képest hét statióra oszlik, me
lyeket kápolnák, képek stb. jeleznek.

Keresztyén, a „ christianus “- 
ból származott magyar szó, tehát
Krisztus-féle, Krisztus követője, híve.

Keresztyénség, a názáreti Jé
zus mint Krisztus, vagyis messiás ál
tal alapított vallás s általában az a 
történelmi erő, mely abban testesült 
meg. E világmozgató erő keletkezési 
körülményei a részletekig bajosan
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irhatok le, annyival inkább, mert 
azon nehézségekhez, melyek a tárgy
ban magában rejlenek, sok félreértés 
és homályosság járul, melyek az egy
házi érdekek belevegyítése folytán, 
szükségképen előállottak. Még min
dig elkeseredett harcz foly a felett, 
hogy a keresztyénség egészen „uj 
kezdetinek tekintessék-e, vagyis, 
hogy alapítójáról természetfeletti tu
lajdonságok állíthatók-e? vagy pedig 
a vallásos szellem összfejlődésében 
fény- és csúcspontot jelez-e, melynek 
azonban történelmi előfeltételei az 
istenről való tudat előző fokozatain 
felismerhetők? Mindkét részről elis
merik azonban, hogy a keresztyén
ség közelebbről az ószöv. isten-tudat
ból nőtt ki, s ennek tökéletességre 
jutását mutatja fel. A régi világ tu
lajdonképen való vallásos népe, a hé
ber az egy istenben való hitet mint 
saját fejlődésének eredményét meg
mentette a századok viharaiban; a 
próféták ideje alatt ezen hitet erköl
csileg mélyebbé, szellemibbé tette s 
„Izrael szentének“ szolgálatát egyre 
tudatosabban a szív és élet megtisz
tulásába helyezte. Igaz ugyan, hogy 
a fogság utáni és az ószöv.törvényhez 
ragaszkodó zsidóság farizeusi külső
ségeket kereső szellemével feltűnő 
hanyatlást mutat a prófétai vívmá
nyokkal szemben, de ezek annál köz
vetlenebb folytatást és betetőzést lel
tek ott, hol a keresztyénségnél fel
tűnő kiváló életteljességnek és terem
tő erőnek tulajdonképen való ma
gyarázata rejlik, t. i. Krisztus öntu
datában. Mert nemcsak a viszonyok 
tették a keresztyénséget azzá, amivé 
lett, hanem maga Krisztus; alapító
jának személyétől függ végső elem
zésben a keresztyénség tört. jelen
tősége. A vallásos teremtő szellem
nél pedig mindig marad a tünemé
nyeket elemeikre bontó s keletkezé
sük után kutató tudományra nézve

valami beláthatatlan és titokzatos. 
Tény, hogy Jézus vallásos tudatában 
az isteninek és emberinek viszonya 
oly, minden tisztátalantól ment s az 
emberi nem erkölcsi feladatának 
megoldására kiválóan alkalmas ki
fejezést nyert, aminővel az istenről
való tudat történetében egyébként 
nem találkozunk; ami ó, azzá kell 
lennie mindazoknak, akikhez evan
géliuma eljut: „gyermekekké* vagy 
amint azt az ujszöv. szöveg mondja: 
„ isten fiaivá* .Itt az eszményi tartalom 
egy neki megfelelő alakot talált,mely
ben az a kortársakra nézve felfogha
tó vá lett.Ezen alak, melynek segélyé
vel az uj istenfogalom történelmi erő
vé válni képes volt,az ószöv. messiás
eszmében kínálkozott, melyet Jézus 
szellemileg s erkölcsileg megelevení
tett és tanítványai gyülekezetének hit- 
vallásává tett (Máté XVI. 1A— 17.). 
Ez a messiás-eszme teljesen héber 
jellegű lévén, az első keresztyénség 
egyszerűen messiáshivő zsidóság, 
vagyis közelebbről a betölt messianis- 
mus hívőinek közössége. De az a 
tény, hogy ez a messiás nem egy 
theokratikus uralkodónak s pogány- 
verőnek az alakjában jelent meg, ha
nem egy igénytelen tanító és pásztor 
alázatosságában és szerénységében, 
aki nem leigázott nemzetek, hanem 
a szolgáivá tett akarat felszabadítója 
volt, s akit épen ezért népének elő
kelői lenéztek, impulsust adott a fej
lődésnek más irányba való terelésére. 
A Jézustól magától is hangoztatott az 
az ellentét, melyben ő a zsidó esz
ménynyel állott, hatékonyan közre
működött abban, hogy az uj vallás a 
régitől elszakadjon, ami legelőbb a 
paulinismus alakjában történt meg. 
Azon zavar következtében, melyet a 
„kereszt botránya* az orthodox mes
siás-eszmében s a zsidó istenfogalom 
legegyszerűbb következményeiben 
támasztott, keresztyén részről tovább



fejlődött a messiás fogalma, miközben 
a kereszthalál istentől akart, szük
séges átmeneti állapotként, a mes
siás maga istenhez hasonló, a hüllők
kel terhelt emberiség megváltására 
s kiengesztelésére a földön megjelent 
lényként jutott a köztudatba, aki 
a halálban csupán az érzéki alakot 
vetkezi le, hogy feltámadása s f'elma- 
gasztaltátása által isteni méltóságá
nak és fenségének birtokába jusson. 
E dogmatikai folyamatnak vallási és 
erkölcsi eszmék is képezik alapját, 
melyek általános érdeküek s a ke- 
resztyénségnek világtörténelmi je
lentőséget biztosítottak. A mellett 
ugyanis, hogy a messiás föllépésének 
czélja népei megváltásába és meg- 
szenteltetéséhe helyeztetik, másfe
lől nemcsak a fájdalom szenteltetik 
meg, hanem egyúttal a tiirésés szen
vedés a bűn ellenmérgévé tétetik, s 
létföltételévé lesz mindannak, amit 
a véges életben mint maradandó tar
talmat és az emberi lényben mint is
teni magot meg kell őrizni. így az 
isten szenvedő fiáról, s a szenvedésé
vel megváltott világról szóló ezen tan
nal az istenfogalom önként levetkezi 
merev egységét, s világ-feletti mesz- 
szeségét, melyek a zsidóságban jel
lemző tulajdonai voltak. Ez a vál
tozás, mely az ősker. gondolatvilág
ban első sorban az Atya névben, a 
kér. theologiában pedig a háromság 
dogmájában tükröződik vissza, nyil
ván mutatja a maradandó nyeresé
get, mit az emberiség istentudata a 
keresztyénségnek köszönhet.

Ehhez járult már most egy to
vábbi mozzanat. A messiás megjele
nésének legfőbb czélja az volt, hogy 
isten országát a földön felállítsa. Ha 
istennek Atyaképen való felfogása s 
afiuság öntudata Jézus fellépésének 
két vezérgondolata volt, bízvást mel
léjük állítható harmadikul az isten or
szágának eszméje. A negyedik evan

gélium úgy tünteti fel isten országát, 
mint a testből szellemmé átalakított 
emberiség közösségét, sőt helyébe 
magának az „örök életnek“ a fogal
mát teszi. Persze, hogy ezen eszme 
az emberiség tudatába csak úgy jut
hatott, hogy a zsidóságnál népszerű 
fogalmakhoz csatlakozott, sínig Jézus 
mint messiásmerészen felülemelked
hetett a törvény kicsinyességein, ad
dig első követői körében épen ellen
kezőleg azsidó theokratiával külsőleg 
is megtörtént az egyesülés. Általában 
nem is a palesztinai, hanem a hellén 
zsidóság, mely már régen összekötte
tésbe hozta a görög bölcsészeti irányt 
a héber hittudattal, volt az, amelyben 
a k. megtalálhatta a világuralomra 
vezető utat. Ittjutottelőszörkifejezés- 
re az a meggyőződés, hogy a k. van 
hivatva, az emberiség ez ideig szétvált 
csoportjainak,apogányságnak és a zsi
dóságnak egyesítésére. Kisázsia, Gö
rögország és Róma zsinagógáiból in
dult ki a zsidóságtól különváltpogány- 
s egyszersmind világ-egyház.

Itt kell megemlíteni, hogy a k. 
nem tekintve azt az alaptőkét, me
lyet alapítójának istenfogalmából és 
Öntudatából szerzett, egyáltalában 
nem pusztán héber alkotó elemekből 
élt. Aligha lett volna nehány század 
elteltével kelet és nyugat vallásává, 
ha világnézetének kialakulására a 
görög szellem hatalmasan be nem 
folyt volna. Már Jézus ideje előtt 
hozzáfogott az alexandriai zsidóság, 
hogy a görög bölcselők nyomán sa
ját szent könyvei istenfogalmát a 
platói és stoikus bölcsészet szabályai 
szerint alakítsa át és tegye szelle
mivé. A keresztyénségben a vallásos 
görög világnak úgy mythologizáló, 
mint philosopháló iránya, vagyis a 
képzelet és illetőleg gondolat mun
kája közvetlen folytatásra talált. Az 
istenfiuság eszméjét az ezt hirdető 
Jézusra nézve amaz szerint physikai
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istenfiuságuak magyarázták, mely a 
görög félistenek és herosok analógiá
jához képest közvetlen nemzésen nyu
godott ; a bölcselkedés utján viszont 
az isten „igé“-jének,az u.n. „lógósá
nak az istentől való platói és stoikus 
megkülönböztetése által az Atya és 
Fin viszonyáról olyan tan képződött, 
mely később egy harmadik tényező 
hozzávételével a szentháromság dog
májává kerekedett ki. De nemcsak 
vallási, hanem erkölcsi téren is ha
talmas előmunkálatot végzett a görög 
szellem. Már Sokratesnek sem volt 
szüksége erkölcstana megalapításá
nál kivülről vagy felülről jövő paran
csokra, mert a görög bölcs a paran
csokat az istennel rokon szellem mély
ségeiből vezette le, amiért azt mon
dák róla,hogy a bölcsészetet a menny
ből földre hozta le. Ezzel általános 
typust adott annak, amit később a 
keresztyénség,különösen aprotestan- 
tismus eszközölt, midőn a szabad er- 
kölcsiség szellemét,az ószöv. törvény
szerűség korlátoltsága alól felsza
badította. A legnagyobb lépést azon
ban Plató tette meg, amennyiben a 
hellén gondolatvilágot oly magaslatra 
emelte, melyen az képes volt a sémita 
kelet vallásos alkotásaival, különösen 
a hebraismussal érintkezni s ame
lyen a két, ezideig egymást kerülő 
elemből egy kevert világnézetet al
kothatott. Sémita és héber a történelmi 
fonalaknak azon szövete, amelyben 
a keresztyénség istenfogalmát és vi
lágnézetét kifejezésre juttatja ; gö
rög és platói a metaphysikai háttér, 
melyet eszméi történelmi fejlesztésé
nek kölcsönöz, az az egész alapvető 
vélekedés,mely szerint egy magasabb 
érzékfeletti világ, mint a véges elmén 
feliilálló, csak hittel megfogható vala
mi belejátszik ebbe az érzéki életbe, 
úgy, hogy amennyiben ez utóbbiban 
szellemi varázsés isteni tartalom van, 
az amaz érzékfeletti világ ide sugár

zásából magyarázható ki. Különösen 
felhasználta a keresztyénség azt a for
mát, melyet Plató gondolatai az ujpla- 
tonismus rendszerében öltöttek. E 
rendszer alapján annak régi és uj for
máiban dolgozták ki és bizonyítgatták 
az egyh. atyák és scholastikusok egy 
évezreden keresztül a kér. dogmákat. 
E mellett a stoa gyakorolt még befo
lyást a keresztyénségre az embernek 
istennel való rokonságáról s az emberi 
természetmegegyezőségéről szóló ta
nával. A stoa használta először azt a 
kifejezést is, hogy az emberek egy
másnak mindnyájan testvérei.

Az a tartósság, melyet a k. azó- 
világ összes államainak összedőlésé- 
nél mutatott meg, feltételezte, hogy 
már előbb meghatározott szervezeti 
formákba tömörült, vagyis egyházzá 
lett legyen. Ami azonban egyáltalá
ban nem volt kezdettől fogva, mert 
liivei a való élettel s gyülekezetük 
fejlődési képességében való bizal- 
mokkal eredetileg annyira szakítot
tak, hogy az ősker. képzelet szerint 
a Jézus messiásságába vetett hiten 
alapult gyülekezet csak alapítójának 
csodálatos visszatérésével látszott a 
a régi világbirodalmak örökösévé 
emelkedhetni. Az őskeresztyének jö
vendőről alkotottgondolatainak súly
pontja egészen az ezeréves országra 
esett. A Pál-és János-féle iratokban 
található felfogás, miszerint Krisztus, 
mint isteni elv uralkodik hívőinek 
gyülekezetében s e gyülekezet Jézus 
tudatának birlalója, akaratának feu- 
tartója, csak lassanként gyakorolt át
alakító befolyást, s az egyház ez
alatt mindinkább kényszerülve volt 
hosszabb földi létre berendezkedni. 
Már a montanisták kirekesztése alap
jában az egyház azon álláspontját je 
lezte, hogy az eredeti képzet-világá
ról való lemondással egyidejülegmeg- 
kezdje világhódító hivatását, a né
pek nevelését. A realismusnak ezen
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alakja az eredeti idealismustól a 3. 
század folyamán roppant tért hódí
tott el. Az egyház állam lön az ál
lamban ; hozzáfogott a világi állam 
keresztyénné tételéhez, miközben en
nek műveltségét és bölcseletét, jog
rendjét és szertartásait a maga szol
gálatába vette s illetve a lka lm az ko- 
dotthozzájok. Attól fogva pedig, hogy 
államegyházzá lett, a kér. tudat súly
pontja eltér az apokalyptikus jövő re
ményétől s áthelyeződik a jelen idő 
birtokába, melyet az egyház biztosít 
s mely benne van adva. A kötelék, 
mely most a keresztyénséget össze
tartja, többé nem a testvéri szeretet, 
melyet az előbbi századokban még a 
pogányok is magasztaltak, s nem is 
a nagy végső katastrophának közös 
reménye, hanem hierarchikus rend, 
mely a kér. önállósággal és szabad
sággal együtt a testvéri érzületet is 
képes volt elfojtani. Az alapító er
kölcsi eszményeinek legmagasabbja 
s legáltalánosabbja: az istenországa, 
a katholicismus felfogása szerint egy 
a tapasztalati egyházzal, míg a pro- 
testantismus,mint a kér. alapelv meg
valósítására irányuló újabb kísérlet 
ismét megpróbálta e két gondolatot 
különválasztani. A.

Keresztyén-üldözések, aro
mái birodalombeli pogányságnak a 
terjeszkedő keresztyénség elleni mű
ködése. A rómaiaknál a vallás kivá
lóan állami ügy volt s csupán bölcs 
tapintatból engedték meg, hogy a le- 
igázott népek, s köztök a zsidók is, 
gyakorolhassák vallásukat. Azonban 
minél j óbban kilépett a keresztyénség 
a zsidóság köréből, annál inkább el- 
veszté ama jogát, hogy az engedélye
zett vallások közé számítsák s egyre 
általánosabbá lett a meggyőződés, 
hogy az állam hatalma ellen tör. Már 
az 1. században nem egyszer volt ré- 
szök üldözésben. Nem számítva a fa
rizeusok gyűlöletének áldozatul esett

zsidó-keresztyéneket, első nevezete
sebb üldözésnek a Néróé (C>4.) tekint
hető, ki Róma felgyujtását a keresz
tyénekre fogva, őket keresztre feszí
tette, vadállatokkal és kutyákkal szét- 
szakgattatta s éghető anyagba már
tás után fáklyák gyanánt elégettette. 
Domitianus (81.—9.6.) alatt is fel
használták ellenük a felségsértés bi
zonyos nemének vádját, hogy egye
sek vagyonuk elkobzásával, számű
zéssel és kivégzéssel bűntett essenek. 
Azonban a rendszeres üldözés csak 
a Trajanusidejében kezdődött éspe
dig oly formán, hogy elrendelte a 
császár, hogy az állam részéről ugyan 
ne nyomozzák a keresztyéneket, de 
azokat, akik feljelentetvén felszó
líta lak  a tiltott összeköttetés meg
szüntetésére s még sem hagytak fel 
azzal, halállal büntessék. Ez az in
tézkedés lépett életbe az egész biro
dalomban s érvényben maradt Traja- 
nus utódai alatt is, kik majd szigo
rúbban, majd enyhébben éltek vele. 
Ez utóbbi módon főleg Hadrianus 
(1 1 7.—38.), aki alattmindamellett is
érte a keresztyéneket egy kegyetlen 
üldözés a Bar-Kochba vezérlete a- 
latt fellázadt zsidók részéről. Vala
mivel szigorúbb gyakorlat kezdődött 
Antoninus Pius (138.—01.) alatt; 
ennek idejére esik a smyrnai üldözés, 
melynek áldozatául esett Polykarpus 
püspök is. Még nagyobb szigort fej
tett ki Marcus Aurelius (161.—80.),
aki alatt különösen Lyonban és Vien- 
ne-ben (177.) sokan szenvedtek inar- 
tyrságot. Húszévi nyugalom után 202. 
újra megindult az üldözés Afrikában, 
és pedig azon edictum következtében, 
mely megtiltá a pogányoknak, hogy 
valaki zsidóvá vagy keresztyénné le
gyen. Ezzel szemben Alexander Se- 
verus (222.—35.) a Krisztus képét 
háziistenei közé helyezte. Gyilkosa és 
utódja, Maxiininus Thrax (235.—8.) 
ebben természetesen kellő alapot ta-
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Iáit az ellenkező eljárásra. Rövid idei 
nyugalmat nyújtott a PhilippusArabs 
(244.—9.) uralma, ki monda szerint 
maga is keresztyén volt. Decius 
(249.-51.) korában ellenben az egész 
birodalomban megindult a keresztyé
nek tervszerű üldözése, mely Gallus 
(251.—3.) alatt is tartott. Valerianus 
(253.—60.) eleinte kedvezett nekik, 
de azután Macrianus nevű kegyen- 
czének biztatására rendszeresen ül
dözte őket, s hivatalnokaik kivégzése
által gyökerében támadta meg egy- 
házokat. Gallienus(200.—8.) tüstént 
megszüntette ez üldözéseket, de sza
bad vallásgyakorlatot ő sem adott a 
keresztyéneknek. Mintegy negyven
évi békés idő után Diocletianus (281.— 
305.) uj korszakát nyitá meg az ül
dözéseknek. Politikai okokból eleinte 
kimélte a keresztyéneket, de ural
kodása végső éveiben részint a biro
dalom régi dicsőségének s ezzel együtt 
az állam vallásának helyreállítása 
végett, részint veje, Galerius caesar 
izgatására élethalál-harczot indított 
ellenük, mit veje (303.) a nikomediai 
templom szétrombolásával kezdett 
meg. Egy erre köv. császári parancs 
elrendelte valamennyi kér. templom 
lerontását s szent könyveik elégeté
sét ; egy másik törvény kimondta, 
hogy a keresztyéneket minden kigon
dolható módon áldozásra kell kény- 
szerítni. Csak akkor következett be 
egy kis szünet, mikor Diocletianus 
helyébe Galerius-szal együtt a ke
resztyén-barát Constantius Chlorus 
lépett, mint augustus. Amaz belátva 
vére;1.gzéseinek hiábavalóságát, 311. 
kiadott rendeletével teljes türelmet 
biztosított a keresztyéneknek, ha az 
állam rendje ellen mit se tesznek. 
Nyugaton e nélkül is a legkedvezőbb 
fordulatot vette ügyök a Constantius 
Chlorus fia, Konstantin alatt (306.- 
tól). Maximinus halála (313.) utolsó 
engesztelhetetlen ellenségétől szaba

dító meg az egyházat. V. ö. TVieseler: 
DieChristenverfolgungenderCasaren 
bis zum 3. Jalirh. (1878.); Állard: His- 
toire des persécutions du I. au IV. 
siécle (5 k. uj kiad. 1893.); Uhlkorn : 
Dér Ivampf desCliristentums mitdem 
Heidentum (IV. kiad. 1886.); Neu
mann : Dér Römische Staat und die 
allgemeine Kirclie bis auf Diocletian 
(I. k. 1890.); Nagy József: A pogány 
Róma az ősker. egyház iránt (Spataki 
Fűz. 1858.).

Kereteusok, 1. Kreti és Pleti. 
Kéri szerződés, a tiszai ev.

s a tiszáninneni ref. egyházkerületek 
kiküldöttjeinek Kérben (Abaujm.) 
1830. máj. 6. készített ama munká
lata, mely az 1827. jan. 18. Zsolczán 
egybegyült iiasonlóczélu küldöttség 
véleményének szem előtt tartásával
irányelveket állapított meg a két prot.
egyház lelkészeinek a másik feleke
zetű hívektől általábanskülönös szol
gálattételeik alkalmával követelhető 
járandóságaik tekintetében. Ez a 
munkálat az illető egyházkerületek 
megerősítése után érvénybe is lépett 
s a geresdi egyezséggel (1. e.) együtt 
ma is zsinórmértékéül szolgál a két 
felekezet egymás iránti eljárásának. 
Közölte a ref. konvent 1893. márcz. 
jegyzőkönyve.

Kerinthus, 1. Cerinthüs.
Kémiaiul, 1. Krmann.
Keryktika, 1. Homiletika.
Keserűi Dayka János, ref. püs

pök, valószínűleg Erkeserűnsziil. Ta
nulmányait 1600.-tól Debreczenben 
végezte, majd 1607. aug. a witten
bergi, 1609. máj. 24. a heidelbergi 
egyetemre iratkozott be. Hazatérve, 
nagyváradi lelkész lett, honnan 1613. 
után Bethlen Gábor Gyulafehérvárra 
hívta udvari papjának. Mint ilyen, 
1618. nov. 18. az erdélyi egyház- 
kerület püspökévé választatott. E mi
nőségében kiváló buzgalmat tanúsí
tott a ref. egyház megszilárdításában



s főleg az unit. eszmék befolyása el
leni védelmezésében. 1617. nyilvá
nos vitát tartott Csanádi Pállal a fe
jedelem jelenlétében. Mh. 1633. máj.
18. Gyulafehérvárit. A halála után 
Geleji Katona István által kiadott 
graduál szerkesztésében neki is je
lentékeny része volt. Heidelbergben 
1609. „De persona et officiq Christiu 
értekezett. Hodászi Lukács felett tar
tott prédikácziója (Debreczen, 1613.) 
és a Károlyi Zsuzsanna Bethlen Gá- 
bor.né temetésén elmondott több be
széde nyomtatásban is megjelent,még 
pedig az utóbbiak ugyanazon alkalom
ra írott gyászversével együtt az Exe- 
quiarum Caeremonialium . . . libelli 
duó (Gyulafehérvár, 1624.) ez. gyűj
teményben, melynek élőbeszéde szin
tén tőle való. A Pareus-féle „Colle- 
gium theologicum" II. kötetének elő
szava hozzá van intézve (1620.). 

K é s m á rk i co lloqu ium , 1595.
decz. 5. és folytatólag 1596. jan. 29. 
Thököly Sebestyén késmárki várában 
tartatott. A jelenvoltak közül egyfelől 
a luth. Stansith Horváth Gergely és 
Grawer Albert, másfelől a kálvini 
irányú Ambrosius Lám Sebestyén 
vett benne kiváló részt. Természe
tes, hogy a vita eredményre nem ve
zetett, de ez adott alkalmat Ambrosius 
„Declaratio circumstantiarum gemini 
colloquii . . .“ (1598.) ez. és Grawer 
„Declarationis.. . confutatio" (1598.) 
ez. müveik megírására.

Kétnejüség,l .Kettősházasság. ' 
Ketteler Vilmos Manó br., a né

met ultramontánok vezére, szül. 1811. 
decz. 25. Münstérben. A briegi je
zsuita collegiumból 1829. jogi pályá
ra lépett s 1834. állami hivatalt vál
lalt, melyről azonban a Droste érsek 
elfogatása miatt 1838. lemondott. 
Ezután papi pályára mén vén, 18-N. 
vette föl az egyh. rendet; 1846. hop- 
steni plébános, 1850. mainzi püspök 
lett. Fáradhatlan liarczot folytatott ,

a protestantismus, majd az egyház- 
politikai viszályokban az állam ellen. 
A vatikáni zsinaton az ellenzékhez 
tartozott, de a szavazás elől eltávo
zott s már 1870. aug. 20. kihirdette 
a csalatkozhatlanság tanát. A biro
dalmi gyűlésen az ultramontán cen
trum-pártot ő alakította meg. Mh.
1877. jul. 13. Burghausenben. Nagy
számú munkája jelent meg, közűlök 
magyarra isié vannak fordítva: „Sza
badság, tekintély és egyház “ (1863.), 
mely eredetiben hét kiadást é r t ; 
„A munkáskérdés és a keresztyén- 
ség“ (1864.); „Lehet-e egy hivő ke
resztyén szabadkőműves?" (1866.); 
„A katholikusok álláspontja és kötel- 
mea jelenkor küzdelmeibena(l 869.); 
továbbá több kisebb dolgozata. V. ö. 
Xippold : Dér lelzteBischofvonMainz 
(Deutsck-EvangelischeBláttér 1878). 

Kettős elnökség, 1. Paritás. 
Kettős házasság (bigamia),

ngy a kánonjog, mint a tridenti zsinat 
eltiltotta s bár Fülöp, hesseni őrgróf
nak Luther és Melanchthon 1539. 
megengedte, a prot. házasságjog sem 
fogadta el soha.

Ketubiin, 1. Biblia.
Kezdi ref.egyházmegye, az

erdélyi kerületben, a 17. század ele
jén, a ref. egyház újraéledésekor a 
háromszéki egyházak egy részéből 
alakult, mint a rikánbelüli communi- 
tas egyik tagja. A 18. században 15 
anyaegyháza volt, most 13 van, me
lyek mind Háromszékmegyében fe- 
kiisznek s összesen 1 1000 lélekből 
állanak. Legnevezetesebb egyháza a 
kézdivásárhelyi, de ez újabban püs
pöki vizsgálat alá került.

Kézdivásárhelyi, 1. Vásár
helyi.

K é z rá té te l, a görögöknél, ró
maiaknál és zsidóknál a megáldás, 
megszentelés külső jele, különösen 
áldozások s hivatalba iktatások alkal
mával. A kér, egyházban a Szentlélek-



nek a hívőkkel való közöltetését jelzi 
akeresztség, feloldozás, papszentelés 
és főleg bérmálás alkalmával. T.

K iá tk o zá s , 1. Egyházi átok. 
Kibűcsuzó beszéd, az egyik 

egyházból másikba távozó lelkésznek 
előbbi egyházában tartott utolsó pré- 
dikácziója, ha az a távozás tényével 
összefüggő tárgyú.

K idron  (héber), azaz fekete pa
tak, bibliai neve annak az év legna
gyobb részében száraz medernek, 
mely a jeruzsálemi templomdomb s 
az olajfák begye közt fekszik.

Kiengesztelés, 1. Engeszte- 
lődés.

Kierkegaard Sörén, hírneves 
dán luth. theologus, szül. 1 h ] a. máj.
5. Kopenhágában, ahol 1830.—40. 
tlieologiát és philosophiát hallgatott. 
Miután 1841. s 1842. tudományos 
utazásokat tett Berlinbe, azután mint 
magánzó élt Kopenhágában, hol 1855. 
nov. 11. mh. Munkáival, melyekben 
egyre hevesebben kelt ki a „hiva
talos keresztyénség", később pedig 
általában az egyház s a papság ellen, 
arra törekedett, hogy a keresztyén a 
tárgyi, tört. igazság helyett alanyi 
igazság birtokába igyekezzék ju tn i; 
alázatosságban, szenvedésben s fele
baráti szeretetben Krisztushoz hason
lítson. Számos műve németre is le 
van fordítva. V. ö. Barthold: S. K. s 
Persönlichkeit in ilirer Verwirkli- 
chung dér Ideale (1886.); Brandes :
S. K. (1879.) ; Höffding: K. som phi- 
losopli (1892.).

Kihirdetés (proclamatio). A 
franczia törvények a 9. században a 
házassági akadályok megtudása czél- 
jából megkövetelték a jegyesek ki
hirdetését s az 1215.-iki lateráni zsi
nat kötelezőnek mondotta ki az egész 
egyházra. Ezt aztán a tridenti zsinat 
is megerősítette. A kihirdetés három 
egymásután következő vasár- vagy 
ünnepnapon történt. A polgári házas

ság életbe lépte folytán a templomi 
kihirdetés elvesztette előbbi jelen
tőségét. T.

Kijelentés (lat. revelatio), nél
külözhetetlen fogalom minden tlieo- 
logiában, amennyiben kijelentés és 
vallás ugyanazon viszony két oldalát 
jelenti, t. i. az istenit és az emberit. 
Minthogy t. i. isten a valláson kiviil 
idegen, ismeretlen lény, s legfeljebb 
metaphysikai feltevés, a vallásban 
pedig az embernek istenről tapasz- 
talatszerü tudomása van, e téren áll 
elő az a következtetés, hogy isten a 
vallásban kijelenti magát. A vallásos 
fejlődés alsóbb fokain a kijelentés a 
jóslatok, álomlátások, személyes be
szélgetések s több más hasonló ter
mészetfeletti isteni kijelentések naiv 
képzetében jelent meg. Még az ószö
vetség is ismer isten- és angyal-meg
jelenéseket, égi hangokat, álmokat 
és ekstasisokat, mint külön-külön 
fellépő kijelentési formákat, inig az 
ujszovetségKrisztusról szóló tanának 
alapjául égy valláserkölcsi személyes 
élet alakjában nyilvánuló állandó ki
jelentés szolgált. A kér. egyház sem 
a vallás, sem a kijelentés fogalmát 
nem emelte dogmává, mindakettő 
inkább előfeltétele az egész dogma
tikának. Amint azonban a kijelentés 
ezen alapjáról a keresztyénségben 
szó van,ehhez kétségtelenül még min
dig a természetfeletti tanítás, vagy
is észfeletti igazságoknak termé
szetfeletti közlése fűződik, úgy hogy 
a természetfeletti kijelentés fogalma 
a legszorosabb összeköttetésbe lépett

^  9 . '  * •  w • * *  c  t  • ;  % -íil I

az inspiratio fogalmával és specialiter 
a bibliatanra s az erre vonatkozó 
egyházi dogmára alkalmaztatott. A 
természetfeletti kijelentés ezen fo
galma ellen küzdött aztán a deismus, 
a felvilágosodás és az egész rationa- 
listikus kritika, ellenben a 19. szá
zadbeli theologia modernebb alakban 
ismét viszaállította. Egyébként min-



denik vallás azt állítja, hogy isteni 
kijelentésen alapul. V. ö. Kraass: Die 
Lehre.vonder göttlichen Offenbarung 
(1868.). A.

Kiközösítés, J. Egyházi átok.
Kilián (szent), Thüringia apos

tola a 7. század vége felé, skócziai 
születésű hittérítő, ki Würzburg tá
jékán prédikálta az evangéliumot s 
egy Gozbert nevű „judex* emiatt két 
társával együtt kivégeztette. Würz
burg első püspöke gyanánt tiszteli ; 
emléknapja jul. 8. V. ö. Stamminger: 
Festchronik des 200 jahrigen Kilian- 
jubiláums (1889.).

Kincstár (Egyházi) — latinul 
„Thesaurus spirituális" vagy „Meri- 
torum supererogationisChristiet per- 
fectorum" —, a katli. dogmatikának 
Halesi Sándor s más scholastikusok 
által megállapított egyik tétele, mely 
szerint az egyház korlátlanul rendel
kezik azzal a kincstárral, mely a szen
tek fölös érdemeiből alakult s amely
nek alaptőkéjét a Krisztus végtelen 
érdeme képezi. L. Búcsú, Opera su- 
pererogationis.

Kingsley Károly, angol theo- 
logus, szül. 1819. jun. 12. Holne-ban 
(Devonshire). 1838. a cambridgei 
egyetemre ment, ahol 1841 .-tői tlieo- 
logiát hallgatott. Már 1842. fölszen
telték s eversley-i h,,majd 1844. r. lel
kész lett. Ezen állásában maradt egész 
1875. jan. 23. bekövetkezett haláláig, 
jóllehet 1859. a királynőnek rendes 
káplánja lön, 1866.—69. acambrid- 
ge-i egyetemen az újkori történet ta
nára volt s 1869. achesteri, 1873. a 
westminsteri székesegyháznál kano- 
nokságot nyert.Egyformán nagy, mint 
lelkipásztor, mint szónok, mint költő, 
s mint iró. Mindennél fogva széle
sen kiható hatalmas befolyása volt 
szellemi téren. Müvei közül különö
sen prédikácziós kötetei, regényei, 
költeményei és felolvasásai tettek 
nagy hatást. V. ö. Kal'thoff (1892.)
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és Kaufmann (1892.) által irt élet
rajzait. A.

Kinyilatkoztatás=Kijelen-
tés (1. e.).

Kírály(Pécseli) Imre, l.Pécseli 
Király Imre.

Királyok könyvei, a héber
kánonban egy egészet képeznek, de 
a Septuagintában és Vulgátában két 
részre vannak osztva. A K. k. magok
ban foglalják Izráel történetét Dávid 
utolsó évétől kezdve s országos év
könyvek és más források alapján egy 
határozottan előtérbe lépő vallástör
téneti pragmatismus kívánalmai sze
rint szerkesztvék, valószínűleg a 
számkivetés vége felé, amelynek kö
zepéig nyúlik tudósítása. Magyarul 
magyarázta Melius Péter (1565.). 
Külföldi kommentárai közül legújabb 
a Klostermanné (1887.). Rácz 

Kirchenrath (=  egyh. tanács, 
egyh. tanácsos), némely németorszá
gi ev. egyházban vagy a gyülekezet 
képviselete, vagy állandó hivatal. 
Mint czimet hittudósok szokták meg
kapni az egyház körül szerzett érde
meikért.

Kirchentag (Evapgelischer), 
egyh. egyesület, mely 1848. abból a 
czélból alakúit, hogy az egyházi életet 
fenyegető mozgalmakat elfojtsa s az 
ultramontanismussal és liberálisul us- 
sal szemben az ev. keresztyénséget 
képviselje Németországban. Nagy 
jelentőségűvé vált az által, hogy 
Wichern ajánlatára minden „Kirchen- 
tag“-gal egy eongressus lett össze
kötve abelmisszió érdekében. 1850.—
1 872. összesen 1 5 K. volt különböző 
helyeken tartva. Miután a szigorú 
lutheránusok mindig tartózkodtak a
K.-tól, Hengstenberg és Stahl is visz- 
szávonult 1857. után, viszont Sclien- 
kel, Lipsius s más szabadelvűek sem 
jelentek mega későbbi K.-okon. Vesz
tett jelentőségében a K. az által is, 
hogy az eisenachi egyh. értekezletek
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mind szélesebb körre hatottak ki.
V. ö. „Entstehung und bisherige 
Gesch. des deutschen ev. Kirchen- 
tages" (1853.). T.

Kis Imre, jezsuita, szül. 1631. 
nov. 3. Nagyszombatban. Miután
1648. a Jézus-társaságba lépett, előbb 
Kassán és Nagyszombatban hittanár- 
ként működött, azután pedig 18 évig
1. Rákóczi Ferencz nevelője s a Bá- 
thoryZsóíiagyóntatójaéssugalmazója 
volt. Nem alap nélkül gyanúsították 
a Rákóczy család kincsei egy részének 
elorzásával. Mii. 1683. okt. *25. Bécs- 
ben. Pósaházi elleni polemikus mun
káin s volt növendéke és annak anyja 
feletti halotti beszédein kivűl „Az igaz 
hitre vezérlő könyvecske“-t (Nagy
szombat, 1681.) irt.

K is (Diószegi) István, 1.Diószegi 
Kis István.

Kis (Szegedi) István, 1. Szegedi 
Kis István.

Kis(Diószegi) János; 1. Diószegi 
Kis János.

Kis János, ev. püspök, szül. 
1770. szept. 22. Szentandráson (Sop
ronul.) Egy évig Tétben, egyig Va- 
dosfán s 1782-től Sopronban tanult, 
honnan 1701. külföldre ment s egy 
évet Göttingában, egyet Jenában töl
tött. Hazatérve, győri rektor, 1706. 
tavaszán nagybaráti, 1709. tavaszán 
kővágóeörsi, 1802. nemesdömölki, 
1808. soproni lelkész lett. Mint ilyent 
a dunántúli kerület 1810. jegyzőjévé, 
1812. püspökévé választotta. E mi
nőségében nem egyszer volt kényte
len bátran síkra szállni egyháza ér
dekeiért a kormány ellen. Idő foly
tán nemességet, majd kir. tanácsosi 
czimet kapott. A magyar tud. akadé
mia 1830. r. tagjává választotta s 
1 842. aKisfaludy társaságnak is tagja 
lett. Mh. 1846. febr. 9. Sopronban. A 
század első fele irodalmának egyik 
kiválóan nemes alakja volt, ki úgy a 
szép-, mint az ismeretterjesztő és tu

dományos irodalom terén bámulatos 
szorgalmat fejtett ki s nagy sikereket 
ért el. Egyli. érdekű müvei: 1. Er
kölcsi oktatás az ifjabb asszonyságok 
számára. (Ford.) Győr, 1798. 2. Prot. 
közemberek olvasókönyve (Seiler 
után ford.). Pozsony, 1802. 3. Görög 
és római mythologia. U. o. 1805. 4. 
Egy egész esztendei vasárnapi és ün
nepi evangéliumokra való prédiká- 
cziós könyv. (Ford.). U. o. 1807. 5. A 
régi görögök erkölcseinek és szoká
sainak . . . leírása (Esehenburg után 
ford.) U. o. 1809. 6. Kér. földművelő 
ember imádságoskönyve. U. o. 1810.
7. Kér. uj énekeskönyv (Az u. n. 
győri.). Győr, 1811. 8. Lelki áldoza
tok imádságokban és énekekben. Sop
ron, 1812. (Uj bőv. kiad. Pest, 1834. 
legújabb u. o. 1865.) 9. A vallásta- 
lanságról. .. (Németből átdolg.) Sop
ron. 1815. 10. Luther Márton kis ka- 
techismusának magyarázata (Herder 
után). U. o. 1815. (VI. kiad. Pest, 
1860.) 1 1. Ev. fin- és leány-gyerme
keknek való képes ábéczés könyv. 
Sopron, 1816. 12. Diktomos verses 
és imádságos könyvecske. U. o. 1816. 
(tótul is 1820., a magyarnak II. 
kiad. Pest, 1833.) 13. Eudaimonia 
vagy boldogul élés mesterségére ta
nító közhasznú philosophia (Ford.). 
Sopron, 1827. 14. Blair Hugó rheto- 
rikai és aesthetikai leczkéi. Buda, 
1833. — továbbá ama halotti beszé
dek, melyeket Lakos József, Hajas 
Tamás, Barcza János, br. Prónay 
László, Matkovich Pál, Káldy János, 
br. Prónay Sándor, Balogh Péter (te
metésén németül, gyászünnepén ma
gyarul) és Ugróczy Mihály (németül) 
felett tartott. Irt még a dunántúli éne- 
keskönyvbe 37 éneket, úgyszintén 
üdvözlő verseket Nagy István püspök 
ötvenéves papi jubilaeumára sMatko
vich István főgondnok beiktatási ün
nepélyére.Y.ö. „K. J. emlékezései éle
téből*4 ez. önéleti rását( II. kiad. 1890.).



Kis (Misztótfalusi) Miklós, 1. 
Tótfalusi Kis Miklós.

Kisasszony napja, 1. Mária- 
tisztelet.

Kisdi ev. káptalan, az er
délyi lutli. egyház kezdetben meg
levő nyolcz káptalanának egyike, 
mely ma már nem létezik közigazga
tási hatóság gyanánt. A 18. század
ban 18 egyházat foglalt magában.

Kisértés, az ember erkölcsi 
fejlődési folyamatában, minden olyan 
esemény, mely a jóra való akaratnak 
még készületien állapotaiban külső 
ingerek vagy kényszerek hozzájáru
lásával gonosz irányú befolyást igyek
szik gyakorolni az akarat végleges 
elhatározására.

Kisértet, a babonás hitnek test- 
nélkiili, pusztán árnyképekül megje
lenő alakjai, különösen az elhunyt 
emberek lelkei. A kísértetekben való 
hit a keresztyénségnél erős támaszra 
találta purgatariumról szóló tanban ; 
különben az egyli. atyák is a kísér
tetek létezése mellett nyilatkoztak.

Kishon ti ev. esperessé#, a
tiszai kerületben, 1575. keletkezett 
s szinte kivétel nélkül igen régi egy
házakat foglal magában. Jelenleg 1 5 
anya- s 10 leányegyháza van, melyek 
valamennyien GÖmörkishontmegyé- 
benfeküsznek s körülbelül 19000 ev. 
lélekből állanak. Tört. tekintetben, 
legnevezetesebb az osgyáni egyház, 
melynek kebelében még nem nagyon 
régen gimnázium is állott fenn.

Kisiri (Gyöngyösi) András, 1. 
Gyöngyösi Kisiri András. 

Kiskarácson, l. Újév. 
Kiskosdi ev káptalan, oly

kor használt neve a kösd inak (1. e.).
Kismarjai Vészeim Pál, ref.

lelkész,külföldön jártában az 1 022.
1623. tanév II. felében az Oderafraiík- 
furti egyetemre iratkozott be, 1625. 
pedig Brémában hallgatta a theol. tu
dományokat. Hazatérve, előbb tanár

volt Nagyváradon, majd Debreczen- 
ben, inig 1029. nagy károlyi lelkészszé 
avatták fél, de még ez évben debre- 
ezeni lelkész lett s 1043. még ott volt. 
Müvei: 1. Kegyes és istenes beszél
getések. Debreczen, 1033. 2. Oktató 
és vigasztaló prédikácziók. U. o. 1041.
3. Brevis institutio ad cognitionemV./

lingvae hebraicae (Coccejus elősza
vával). Franeker, 1043. Héber és la
tin üdvözlő verset irt Besenyei F. 
Mihályhoz (Bréma, 1625.)

K ispap, a kath. papnövendék 
közönséges elnevezése.

Kiss Adám, ref. lelkész, szül. 
1795. decz. 25. Garámkissallóban. 
Tanult szülőföldén, 1805.-től Hód
mezővásárhelyen, majd Debreczen- 
ben, 1816.-tól pedig Pápán, hol ta
nulmányai befejeztével osztálytanító 
is volt. 1819. akad. rektornak ment

r

Oszőnyre, honnan 1822.külföldi egye 
temek látogatására indult, melyek 
közül a jenain és göttingain összesen 
egy évet töltött. 1823. lelkész-atyja 
mellett szülőfalujában káplán, 1821. 
csépi, 1827. dadi lelkész lett. Mh. 
1838. aug. 19. Nagyhírű, kitűnő pré
dikátor volt. kinek Badicz Juliánná 
Csepy Józsefné felett tartott gyász
beszédén (1825.) kívül négy kötetnyi 
„egyházi beszédei“ (Pest, 1835.—8.
II. kiad. u. o. 1838.) jelentek meg; 
az utolsó kötet végén a felette tartott 
két beszéd is közölve van. Irt még 
üdvözlő verset Tóth Ferenczhez püs
pökké választatásakor.

Kiss Áron id.,ref. püspök, szül. 
1815. nov. 20. Kisnaményban. Ta
nult szülőföldén, SzatmárU s 1832.- 
től Sárospatakon. 1838. német szóra 
Lőcsére ment. 1839.—43. tanitókáp- 
lán volt Szatmártt. Ekkor porcsal mai 
lelkész lett. A szatmári egyházmegye
1848. főjegyzővé, 18G0. a pátens
ügyben szerzett érdemeiért esperessé 
tette, míg 1892. a tiszántúli egyház- 
kerület püspökké, a débreczeni egy



ház pedig egyik lelkészévé válasz
totta s azóta ott működik. Tagja volt 
úgy a debreczeui, mint a budapesti 
zsinatnak s tagja püspöksége előtt is 
sokáig az egyetemes konventnek. 
írói munkásságajelentékeny. Számos 
kisebb dolgozata jelent meg a jele
sebb egyh. lapokban és folyóiratok
ban, s részt vett az énekeskönyv át
dolgozását czélzó munkálatokban. 
Müvei: 1. Geleji Katona István egy
házi kánonais a szatmárnémetii nem
zeti zsinat végzései.Kecskemét, 1875.
2. A Szatmármegyében tartott négy 
első prot. zsinat végzései. Budapest,
1877. 3. A 16. században tartott ma
gyar ref. zsinatok végzései.U. o. 1881.
4. Gr. Dégenfeld Schomberg Imre 
emlékezete. Debreczen, 1883. 5. Ká
rolyi Gáspár küzdelme a szenthárom
ság tana védelmében Egri Lukács el
len (Károlyi-emlékkönyv 1 890.).Meg
jelentek még: a gönczi Károlyi-ün
nepélyen tartott prédikácziója, a Do- 
mahidy Ferencz felett elmondott sir- 
beszéde,a máramarosszigeti templom 
felavatásakor s a nagy káliéi torony 
kijavítására tartott ünnepélyen elő
adott imája.

Kiss Áron ifj., az előbbinek fia, 
bölcsészetdoktor, tanár, szül. 1845. 
jul. 13. Porcsalmán. Tanulmányait 
Szatmárit és Sárospatakon végezte, 
hol a theol. tanfolyamot 1866. fejezte 
be. Ezután egy évig a sárospataki 
képeidében mint s. tanár működött, 
három évig pedig nevelősködött, inig 
1870. a dunamelléki egyházkerület 
a nagykőrösi képezde igazgatójául 
választó meg. Még ez évben ügyvédi,
1874. pedig bölcsé.szetdoktori vizs
gálatot tett. 1875.-től a budapesti 
polg. isk. tanítóképző intézet tanára,
1894. óta igazgatói czimmel. A ma
gyar prot. irodalmi társaságnak vá
lasztmányi tagja. A paedagogiai iro
dalom terén kiváló érdemeket szer
zett s többnyire idevágók egyh. ér

dekű munkái is: 1. A nevelés- és okta
tás-történet kézikönyve. Pest, 1872. 
(III.kiad. 1878.).2. Adalékok Magyar- 
ország nevelés- s oktatásügyi törté
netéhez. U. o. 1874. 3. Pál, a pogá- 
nyok apostola (Láng H. után Kovács 
Alberttel együtt németből ford. ; a 
Theologiai Értekezések közt). Buda
pest, 1875. 4. Napfelkölte (Ószöv. 
történetek). U. o. 1876. 5. Hajnalpir 
(Első vallásos oktatás). U. o. 1876.
6. A prot. népiskolai vallástanítás 
módszertana. U. o. 1880. 7. A ma
gyar népiskolai tanítás története. U. o.
1881.—3.8. Bornemisza Péter élete. 
U. o. 1891. Számos czikke s kisebb 
tanulmánya jelent meg továbbá az 
egyh. lapokban és folyóiratokban.

Kiss Bálint, ref. lelkész, szül.
1772. decz. 9. Vésztőn. Debreczen- 
ben tanult, honnan 1798. a jénai 
egyetemre ment, melyen egy évig 
időzött. Hazatérve, még 1 799. szen
tesi lelkész s 1836. békésbánáti es
peres lett. 1839. az akadémia lev. 
taggá választó. Mh. 1853. márcz. 25. 
A gazdasági, paedagogiai, történeti 
és egyh. irodalom terén buzgó mun
kásságot fejtett ki. Egyh. érdekű mű
vei : 1. Kis agenda (Konfirmandusok 
számára). 1 815. 2. Erkölcstudomány. 
181 6. 3. Magyar régiségek (III. része 
a magyarok ősvallásáról).Pest, 1839.
4. A természeti és kér. vallás életre- 
ható főbb részei. Kecskemét, 1851. 
(II. bővített kiad. u. o. 1852.). AFör- 
dős-féle „Különféle viszonyokra vo
natkozó papi dolgozatok“ IV. füzete 
három prédikácziój át közölte. Megírta 
egyháza s egyházmegyéje történetét 
is, de e munkái kéziratban maradtak.

Kiss Gergely, ref. tanár, szül. 
1 737. Baczkamadarason. Iskoláit Ma
rosvásárhely tt végezte,honnan 1 765. 
külföldre indult s két évet Bázelben, 
egyet Bernben töltvén, 1 768. őszén 
hazaérkezett. Ekkor a székelyudvar
helyi collegium igazgatója lett,amely



minőségében halhatatlan érdemeket 
szerzett e tanintézet újjászervezésé
ben és felvirágoztatásában. 1785. az 
erdélyi egyházkerület generális nótá
riussá választotta, püspökségre azon
ban 1787. ápr. 25. történt kora halála 
miatt nem juthatott. Irodalmi téren 
is szorgalmasan dolgozott, de müvei 
közül életében mindössze Földváry 
Ferencz (1771.) és Dániel István 
(1775.) felett tartott halotti oratiói 
jelentek meg, halála után is csak 
„Agenda azaz az egyházi szolgálat- 
beli okos istentisztelet módja“ ez. 
nevezetes munkája, melyet zsinati 
megbízásból dolgozott ki s amelyet 
először Szerencsi Nagy István (Győr,
1788.), másodszor pedig az erdélyi 
egyházkerület 1820. adott ki. V. ö. 
Pálffy Dénes : Baczkamadarasi K. G. 
életrajza (Erdélyi Prédikátori Tár 
1833.).

K ISS János, ref. tanar, szül.
1821. ápr. 14. Szentkirályszabadján. 
Pápán tanult 1834.—45., ahol ezután 
köztanitó volt, inig 1846. ószőnyi 
akad. rektor lett. 1850.-től aPázmán- 
dy családnál nevelősködött, 1854. 
pedig a berlini egyetemre ment. Egy 
év múlva pápai theol. tanárrá válasz
tatott s ez állásban működik most is. 
Müvei: 1. Kér. hittan (2 k.). Pápa,
1862.—5. 2. Kér. hittan vizsgára ké
szülő lelkészjelölteknek. (Az előbbi
nek kivonata). U. o. 1874. 3. Pan- 
theismus és theismus (Pápai főiskola
1876. évi értesítője). Az egyh. lapok
ban több czikke jelent meg.

Kiss Kálmán (Hegymegi), ref. 
tanár, id. K. Áron fia, szül. 1843. 
Porcsalmán. Iskoláit Szatmárit kezd
te, Lőcsén folytatta, Sárospatakon 
végezte. Ez utóbbi helyen 1864.-től 
főisk. esküdt-diák volt 1866.-ig, ami
kor Porcsal mára ment lelkész-atyja 
mellé káplánnak. 1868. a mándi egy
ház lelkésze, 1875. a nagykőrösi ref. 
tanitóképezde tanára lett, melynek

most már igazgatója is. A budapesti 
zsinatnak póttagja volt s tagja az 
egyetemes tanügyi bizottságnak. Az 
egyh. közlönyökben megjelent ki- 
sebb-nagyobb dolgozatain kívül szá
mos, különböző szakokba vágó tan-o
könyvet és több egyháztört. müvet 
irt. Egyh. érdekű munkái: 1. A vetési 
ref. egyház története. Kecskemét,
1875. 2. A szatmári ref. egyházme
gye érvényes statútumai. U. o. 1H75.
з. A szatmári ref. egyházmegye tör
ténete. U. o. 1878. 4. A bibliai köny
vek története és symbolika. U. o.
1878. (II. kiad. 1886.) 5. Báthory 
Zsófia életrajza (Czelder Figyelője
1879. ) 6. Bevezetés a ref. kér. val
lásra. Budapest, 1882. 7. Ref. kér. 
vallástudomány. U. o. 1884. (II. kiad.
и. o. 1891.) ft. Károlyi Gáspár élet
rajza (Károlyi-emlékkönyv 1890.)
9. Vallástani vezérfonal. Budapest,
1892. 10. Alvinczi Péter, a kassai 
magyar pap (Prot. Egyh. és Isk. Lap
1893. —4.). 1 1. Elő reménység (Ima- 
könyv). Budapest, 1895. 12. A nagy
kőrösi és dunamelléki ev. ref. tanító
képző-intézet monographiája. Nagy
kőrös, 1896.

KÍSsKároly(Szentkuti),ref.lelkész, 
szül. 1841. okt. 18. Pozbán (Barsm.). 
A gimnáziumot Selmeczbányán, a 
theologiát Pápán 1865. végezte. Ne
hány évi káplánkodás után 1870. poz- 
bai, 1882. nagypeszeki, 1888. nagy- 
igmándi lelkész lett s itt működik 
jelenleg is. A prot. irodalmi vállala
tokban kiadott számos czikkén, pré- 
dikáczióján és népies irányú dolgo
zatán kívül a köv. nagyobb müvei 
jelentek meg: 1. Monographiai váz
latok a barsi ref. egyházmegye múltja 
sjelenéből. Pápa, 1879.2. Uj magyar 
Athenas(Ujabbkori magyar prot. irók 
életrajz-gyűjteménye, mit Kálmán 
Farkassal és Bierbrunner Gusztávval 
szedett össze). Budapest, 1882.—7.
3. Sámuel II. könyvének magyará-



zata (Gyakorlati Bibliamagyarázatok 
1885.). 4. Töredékek Nagyigmánd és 
vidéke múltjából. Komárom, 1892.

Kisselyki ev. káptalan, 1.
Selyki ev. egyházmegye.

Kist Miklós Keresztély, holland 
ref. egyháztörténész, szül. 1793. ápr. 
1 1. Zaltbommelben. Theol. tanul
mányainak befejezte után 1818. zoe- 
leni lelkész, 1823. pedig leideni 
theol. tanár lett. Mh. 1859. decz. *21. 
Kiváló érdemeket szerzett úgy is, 
mint forrásgyűjtő, úgy is, mint fel
dolgozó. Jelesebb müvei : Verhande- 
1 ing over de christelijke kerk op aar- 
de (II. kiad. 1832.), Hét piacet en de 
regeering (1847.), Over de geschie- 
denis van bet presbyteriaal-stelsel 
(1855.). V. ö. Tér HcCar által irt élet
rajzát (1866.).

Kitérés, 1. Apostasiaés Áttérés.
Klanicza Márton, ev. lelkész, 

szül. 1740. szept. 2. Turóezszent- 
mártonban. Honi tanulása végeztével 
külföldre ment s 1767. nov. 21. a 
wittenbergi egyetemre iratkozott be. 
Innen 1769. febr. csetneki rektor-

brézói lelkész s 1 778. egyszersmind 
kishont! esperes, 1779. maglódi, 
1784. kövii lelkész lett. Mh. 1810.
Müvei: 1. Christiana seculi XVI. per 
Hungáriám in religione tolerantia. 
Pest, 1783. 2. Örökkévalóságra elké
szült halhatatlan lélek (Két tót gyász
beszéd Tihanyi Dániel és felesége 
Balogh Borbála felett). Pozsony,
1784. 3. Fata aug. conf. ecclesiarum. 
Pest, 1865. (Kiadta Fabó András a 
„Monumenta evangelicorum“ III. kö
tetében.)

Klára (Szent), 1. Klarissza- 
apáczák.

Klarissza-apáczák(Ordo san- 
etaeCIarae,Damianistiuák),vagy„sze- 
gény nők* rendje, nevét alapítójától, 
szent Klárától (szül. 11 94. Assisiben) 
vette. Assisii Ferencz egyik prédiká-

cziójának hatása alatt szülői házából 
1212. aPortiuncula-templombament, 
hol letette a három fogadalmat. A Da- 
mian-templomban hasonló gondolko
zása nőkből nemsokáraegyletetszer
vezett, melyből azután aK.rendje fej
lett ki. Zárdájának élén állott halá
láig (1253. aug. 11.), melyhez két 
évre IV. Sándor pápa szentté avatta. 
Rendjének Assisii Ferencz 1224. 
igen szigorú külön szabályzatot adott, 
melyet IV. Incze 1253. megerősített.
IV. Orbán 1264. enyhített rajta, de 
sok helyen azért a régihez ragasz
kodtak. Akik elfogadták változtatá
sait, urbanissáknak mondattak. A 
rend lassanként az egész róm. kath. 
egyházban elterjedt, Magyarorszá
gon még a 13. században : itt II. Jó-c  o
zsef eltörülte. A még létező klastro- 
mok lakói nőneveléssel foglalkoznak.
V. ö. Demore-nak szent Klára éle
tét tárgyaló franczia művét (1857.).

K lastroill, a zárdával egyetem
ben inkább az apáczáktól lakott ko
lostor neve.

Klein János Sámuel, ev. lel
kész, szül. 1748. jan. 22. Bártfán. 
Honi tanulmányai végeztével talán 
már 1765. előtt külföldre mehetett; 
1772. a hallei egyetem hallgatója volt. 
Hazájába visszatérve,eperjesisubrec- 
tor lett s ez állásában működött 1 777. 
tavaszán is. 1 783. jul. Bártfára ment 
német h. lelkésznek, 1784. jan. Kas
sán lett német lelkész, mig 1790. jan. 
31. Gölniczbányán tartotta beköszön
tőjét. Itt később esperessé is megvá
lasztatott, s mint ilyen halt meg 1820. 
decz. 9. és 10. közti éjjel. írói mun
kássága főleg az egyli. térre szőri t ko
zott Alü vei: 1. Carminaquaedam apos
tolba. Halle, 1772. 2. Die walire 
Beschaffenheiteines von Gott berufe- 
nenSeelenhirtens(Beköszöntő^beszéd 
Bártfán). H. n. 1784. 3. Dér Christ 
bei dér Feier eines . . Sieges . . 

i (Prédikáczió Koburg herezeg győzel-
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meiről) Kassa, 1789. 4. Nachrichten 
vonden Lebensumstanden undSchrif- 
ten evangelischer Prediger. í.—II. k. 
Lipcse és Buda, 1789. III. k. (Kiadta 
Fabó A.) Pest, J873. (A IV. k. kéz
iratban maradt. )5.TreuerUiiterthaiieii 
Herzenserhebung (Prédikáczió II. Lá
pot névnapján). Kassa, 1790. 6. Göll- 
nitz, ein neu angelegter Weinberg 
des grossen Gottes (Beköszöntő be
széd). U. o. 1790. 7. Katechismus. 
U. o. 1.795. 8. Die Pflicht des Cliris-
ten (Prédikáczió I. Ferencz névnap
ján). U. o. 1801. Kiadta továbbá Ae- 
sopus meséit az ifjúság használatára 
(1 777.) s verseket irt Schwarz Gott- 
fried rintelni superintendens tiszte
letére (1765.).

Klein Sámuel, ev. lelkész, szül. 
1784. Ménhárdon (Szepesin.). Kés
márkon tanult, honnan a lipcsei 
egyetemre ment. 1809. jan. 1. lel
kész lett Felkán, hol uj templom s 
egy gazdag levéltár őrzi munkássága 
emlékét. A szepesi tizenhárom vá
rosi esperességben jegyzői, majd al- 
esperesi tisztet viselt. Mh. 1835. nov.
7. Kiváló egyházi iró volt, kinek 
művei: 1. Religionsunterricht für 
die evang. Jugend dér Stadt Felka. 
Lőcse, 1811. 2. Drei Predigten bei 
besonders feierlichen Gelegenheiten 
(Fabriczy Andrásnak egy prédiká- 
cziójával együtt). U. o. 1817. 3. 
Haus-und Andachtsbuch (Egész évre 
való prédikácziók gyűjteménye Mu- 
nyay A. L. és Rumann M. F. társa
ságában 2 k.) Kassa, 1826.—7. 4. 
Den Geist dámpfet nicht (Prédikáczió 
a tiszai kerület gyűlése alkalmával.) 
Buda, 1827.5.Predigt an ... 300 jahri- 
gen Jubelfeste.. des erzherzoglichen 
Hauses...Lőcse,1827.6.Parentation... 
(Fabriczy A. felett) U.o. 1830. 7. Ten- 
tamen juris ecclesiastici evangelico- 
rum aug. conf. addictorum in Hun
gária. Lipcse, 1840. 8. Familienbuch. 
U. o. 1854. Irt még énekeket a felkai

régi templom elhagyására, valamint 
az újnak felavatására (1817.), s meg
írta Magyarország történetét is nó- 
metül(l 833.). Számos egyháztört. föl
jegyzése maradt kéziratban.

Klerikális (gör.), a papságra, 
főleg a katholikusra (klérus) tartozó, 
arra vonatkozó, annak érdekeit védő.

Klerikusok (lat.: clerici), kö
zelebbről a kispapok, de tulajdonké
pen általában a kath. egyház lelké
szei, amennyiben szembe állíttatnak 
a világiakkal vagyis laikusokkal. Re
g u lá ris  k. azoknak a rendeknek és 
congregatióknak a tagjai, melyek — 
többnyire a 16. és 17. században — 
áldozárok egyesüléséből keletkeztek. 
Legnagyobb részük a szerzetesi fo
gadalmak mellett még negyediket is 
tett, mely a lelkipásztorkodás bizo
nyos ágaira, nevelésre vagy missziói 
szolgálatra kötelezte őket. Ilyenek a 
theatinusok, barnabiták, jezsuiták, 
piaristák, oratorianusok, lazaristák, 
eudisták és a Holzhauser-alapította 
bartholomiták.

Klérus, a kath. papi kar a lai
kus osztálylyal szemben. A k. egy
maga képezi a voltaképen való, tény
kedő egyházat; a klérusba való be
lépés az ordinatio által történik. A 
kath. egyház a klérusra általános kö
telezettségeket szab : 1. a lakomák
tól, táncztól, színháztól, vadászattól, 
szerencsejátékoktól, nőkkel való 
érintkezéstől stb. tartózkodást; 2. 
egyszerű tisztességes öltözködést, 
tonsurát, borotvált arczot; 3. a ma
gasabb rendeknél a coelibatust; 4. 
minden világi foglalkozás, üzlet, jogi 
és orvosi hivatal, állami és katonai 
szolgálat abbanhagyását; 5. a bre- 
viariumi ima naponkénti elvégzését 
s a hivatalos működés helyén való 
rendes tartózkodást. A prot. egyház 
lelkészeitől megköveteli: a megen
gedett nyilvános mulatságokban való 
részvételnél a mértékletességet; a
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külső fellépésben az egyszerűséget 
és tisztességet; a polgári foglalatos-

vonülást s a hivatali működés helyén 
való lakást. A kánonjog némely elő
jogokat is biztosít a klérusnak, ame
lyek részben ma is érvényben van
nak. Ugyanezekkel általában aprót, 
lelkészek is bírnak.

Klescli Dániel, ev. lelkész, 
szül. 1619. Iglón. Tanult Rozsnyón, 
Eperjesen és Pozsonyban. Külföldre 
menyén, 1644. máj. 6. a wittenbergi 
egyetemre iratkozott be s itt 1649. 
ápr. 24. magisteri ezimet szerzett. 
Ekkor Sopronba hívtákconrectornak, 
mig 1659. Kőszegre ment német lel
késznek, hol 1660. esperessé vá
lasztatott. A köv. évben szentgyörgyi 
német lelkész lett, de innen 1665. 
febr. Szép es vár alj ára ment, hol csak
hamar esperese lett a szepesi 24 
városnak. 1668-tól Szepesolasziban 
lelkészkedett, ahonnan miután vallá
sáért szenvedett hathónapi fogságá
ból kiszabadult, 1674. Németországba 
távozott. Itt 1676. Jenában lett isko
laigazgató s aug. 18. az egyetemre 
is beiratkozott. Később Weissenfels- 
ben kapott ginin. tanári állomást. 
Nemsokára heldrungeni esperes lett, 
de elméjében egy kissé megzavarod- 
ván, 1690. elhagyta állását s telje
sen jósolgatásoknak adta magát. Mh.
1697. Berlinben. Irodalmi téren buz
gón működött, kivált számkivetésé
ben. Németországba távozta előtt, 
valamint ott magyar vonatkozással 
irt munkái ezek: 1. In aug. confes- 
sionis articuli primi partém prioréin, 
quae ágit de Deo unó et trino in se 
considerato disputatio. Wittenberg,
1648. 2. De usu et applicatione ter- 
minorum metaphysicorum ad rés mys- 
ticas seu theologicas. U. o. 1649. 3. 
Catalogus presbyterorum Scepusien- 
sium. Bártfa, 1668. 4. Solennitasina- 
ugurationis templi... in castro Schav-

nik . . . (Németül is megjelent.) U. o. 
1670. 5. Verba parentalia in exe- 
quiis Ezechielis Gergei. Lőcse, 1 670.
6. Bma exuluin M. D. K. etEliae La- 
diveri. Wittenberg, 1675. 7. Exul 
parentator germanicus. U. o. 1675. 
Számos alkalmi versezetet irt s éle
tének nevezetesebb mozzanatait ki
nyomatott üdvözlő versekben mások 
szintén megörökítették.

Klescli Kristóf, ev. lelkész, az 
előbbinek öcscse, szül. 1632. okt. 16. 
Iglón, ahol tanult is. 1647. jun. 25. 
a wittenbergi egyetem hallgatói közé 
lépett, mig 1654. felkai diakónus, 
másfél év múlva matheóczi, 1661. 
szepesszombati lelkész s később egy
házmegyei jegyző lett. A gyásztized 
elején Lengyel-, majd Németor
szágba menekült. Wittenbergben ál
lapodott meg, hol az egyetem 1674. 
okt. 9. magisteri czimmel ruházta fel. 
Ekkor Jenába ment, hol az 1678. 
tanév téli felében az egyetemre is be
iratkozott. Prédikálás és irodalmi mű
ködés volt ez időben foglalkozása. Az 
utóbbiért 1678. többrendbeli kitün
tetésben részesült. 1680. a thürin- 
giai Thennstádtbenprédikátor, 1684. 
Erfurtban diakónus, a köv. évben u.
o. lelkész lett. Mh. 1706. febr. 20. 
Költészet és theologia volt irói mun
kásságának két fő iránya. Magyar 
érdekű egyh. munkái: 1. De ortu 
animae rationalis. Wittenberg, 1653.
2. Aller Christen, absonderlich Leh- 
rer, Lebenskrone (Halotti beszéd 
SerpiliusSámuel felett). Lőcse, 1661.
3. Redlicher und redender Reisege- 
fáhrte eines aus Ungarn Vertriebe- 
nen. H. n. 1675. 4. Succincta papis- 
ticae in 13 Scepus oppidis Hungáriáé 
1674. institutae deformationis nar- 
ratio. Jena, 1679. Üdvözlő verseket 
bátyja és mások értekezései mellé s 
különféle alkalmakra gyakran irt.

KletllS pápa, másképen Anak- 
letus (1. e.).



K leynm ann, 1. Cleynmann.
Kliefoth Tódor FrigyesDetlev, 

német luth. theologus, szül. 1810. 
jan. 18. Körchowban. Miután 1829.—
32. theologiát hallgatott Berlinben és 
Rostockban, 1833.—40. fejedelmi 
sarjak mellett nevelősködött, inig
1840. ludwigslusti lelkész, 1844. a 
schwerini egyházmegye esperese 
lett. 1850.-től tagja, 1880.-tól elnöke 
volt a mecklenburg-scliwerini egyh. 
főtanácsnak. Mh. 1895. jan. 20. A 
theologia különböző ágaiban műkö
dött, mint a legmerevebb luth. con- 
fessionalismus híve. Prédikácziós kö
tetei nagy elterjedettségnek örvend
tek. A „Kirchliche Zeitschrift“-nek 
(1854—9.) és a „Theologische Zeit- 
schrift“-nek (1800.—04.) egyik szer
kesztője volt. A Baumgarten (1. e.) 
tanár elmozdításában fontos szerepet 
játszott.

Knigge Adolf br., 1. Illumina- 
tusok.

Knipperdolling Bernát, a 
miinsteri anabaptisták egyik vezére, 
odavaló születésű kereskedő volt, ki
1530. táján a reformáczió híveihez 
csatlakozott s 1534. szülővárosa pol
gármesterré választotta. Az anabap
tisták felkelésében oly kiváló részt 
vett, hogy a királylyá kiáltott Lei- 
deni Jánosnak helytartójává tették. 
Ezzel ellentétbe jutván, egy ideig 
fogságban is volt. A város bevétele 
után a győzők 1536. jan. 22. kegyet
len módon végezték ki. V. ö. aMüns- 
teri sereg" alatti irodalmat.

Knox János, Skóczia reformá
tora, szül. 1505. Giffordgateban. 
Glasgowban tanult s 1530. vette föl 
a papi rendet. Barátja, Wishard re
formátor kivégzése (1546.) után az 
Andrews várabeli prot. őrsereg hit
szónoka volt, amelylyel együtt a 
francziák által 1547. elfogatván, két 
évig gályán kínlódott. Kiszabadulása 
után előbb berwicki, 1551. new-

271

castle-i lelkész lett Angliában. Mária 
királynő trónralépte után 1554. jan. 
Genfbe menekült, ahol határozottan 
Kálvin elveihez csatlakozott. Miután 
egy ideig aMajna-Frankfürtba mene
kült reformátusok papja volt s 1555. 
hazájában is megfordult, 1556. a 
genfi angol gyülekezet lelkészi állá
sát foglalta el. Itt készítette el né
hány barátja segélyével azt az angol 
bibliafordítást, mely „genfi biblia“ 
név alatt ismeretes. A nők uralko-* 
dása ellen irt műve daczára 1559. 
máj. visszatért Skócziábá, honnan a 
a regensnő tüstént száműzte ugyan, 
de a nép olyan lelkesedéssel fogadta, 
mely a képimádás elleni prédikáczió- 
jának hatása alatt fanatismussá fa
jult s a képek, oltárok és ereklyék 
rombolásában talált kielégítést. A 
vallásháború 1560. azzal végződött, 
hogy tan és istentisztelet tekinte
tében ref. presbiteryanus jelleget vett 
föl a skót egyház. K. ekkor edinburgi 
lelkész lett. Mikor a regensnő halála 
után Stuart Mária visszatért szülő
földjére s udvarába bevitte a katli. 
istentiszteletet (1561.), merészen lé
pett föl ellene K., miért felségsér
tési perbe fogták, de amely 1563. 
fölmentésével végződött. Nagy sze
repet játszott a királynőnek 1567. 
történt letételében is. Ennek hívei
1571. elűzték Edinburgból, de csak
hamar visszatért s ott is halt meg
1572. nov. 24. Müvei közül, melye
ket utoljára Laing (6 k. 1846.—64.) 
adott ki, legnevezetesebb a „History 
of the reformation ofreligion within 
the realm of Scotland.“ V. ö. Bran- 
des : J. K., dér Reformátor Schott- 
lands (1862.); Komdromy Lajos:
K. J. (1871.); Lorimer: J. K. 
and the churcli of England (1875.), 
Taylor: J. K. (1885.)

KÓCZÍ Dávid, ref. lelkész, honi 
tanulmányainak befejeztével kül
földre ment, hol a franekeri egye-
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tűmre 17 73. okt. 1. iratkozott be. Ha
zatérte után egy ideig Devecseren 
(Abaujm.) időzött, inig 1775. márcz. 
mádi lelkész lett s itt műkö
dött 1803. jun. 23. történt haláláig. 
Müvei: 1. Húsz farsangi predikácziók 
(Németből ford.). Kassa, 1793. 2. A 
palatinatusi katécliesisre irattatott 
magyarázat. U. o. 1802.

Kocsi Csergő Bálint, ref. ta
nár és lelkész, sziil. 16-17. aug. Ko- 
cson. 1664. máj.-tói Debreczenben 
tanult, honnan 1670. Munkácsrament 
akad. rektornak, de a Báthory Zsófia 
üldözései miatt már három hónap 
múlva visszatért Debreczenbe, mig a 
köv. évben Pápán lett iskolaigazgató. 
1674. márcz. a pozsonyi dclegatum 
judicium maga elé idézte s elzáratta, 
azután mega nápolyi gályákra küldte. 
Innen hosszas szenvedések után 1 676. 
febr. 1 1. kiszabadulva, Svájczba uta
zott, hol 1677. okt. 24. beiratkozott 
a bázeli egyetemre. 1678. visszatért 
hazájába, hol újra elfoglalta előbbi 
hivatalát. 1683. még Pápán volt, de 
azután Mezőőrsön lel készkedettl 687. 
febr.-ig, amikor a török elől kényte
len volt elbujdosni. Ettől fogva Győr
ben tartózkodott minden állás nél
kül, egészen 1688. aug.-ig, amikor 
lepsényi pap lett. Miután egy ideig 
alesperesi tisztet is viselt, 1693. újra, 
mostmárliarmadizben tanárnak ment 
Pápára s ott töltött két évet. Ekkor 
lázi lelkész lett, 1698. pedig már Páz- 
jnándon működött. Ezt az állását is 
odahagyta s hivatalt többé nem vál
lalván, Hosszupályiba költözött, ahol 
meg is halt. írói működése emlékeit 
az üldözések történetére vonatkozó 
följegyzések és iskolai ünnepélyeken, 
vizsgálatokon tartott igazgatói beszé
dek képezik. Amazok közül a „Nar- 
ratio brevis de oppressione libertatis 
ecclesiarum Hungaricarum“ czimii- 
nek 9 fejezetét a Lampe-Ember egy
háztörténete közölte ; e fejezeteket

a Bőd Péter fordításában a három 
végső fejezettel kipótolva „Kőszik
lán épült ház ostroma" ez. a. Szilágyi 
Sándor adta ki (Lipcse, 1866.). Igaz
gatói beszédei közül nehányat Mo- 
kos Gyula közölt a Dunántúli Prot. 
Lápban.Y.ö. a Mohos Gyula és Révész 
Kálmán által közölt életrajzi ada
tokat (Irodalomtört. Közlemények
1891.—3.).

Kocsi Csergő János, ref. püs
pök. szül. 1 648.Kocson.Iskoláit Deb
reczenben végezte, hol a főiskolá- 
ban praeceptorságot, végül pedig se- 
niorságot is viselt. Ezután a külföl
det is megjárván, 1678. szatmári ta
nár, majd mezővárii lelkész. 1694. 
debreezeni theol. tanár s később egy
szersmind igazgató lett. 1700. jun. 
27. a tiszántúli egyházkerület köz
zsinata püspökké választotta. Mh. 
1711. Munkái: 1. De execratione 
legis. Debreczen, 1696. 2. De co- 
gnitione Dei naturali. U. o. 1703. 3. 
Malleus XV dilemmatum (Gratianus 
Rechabaeus álnévvel.) (U. o.) 1704. 
Gyász verseket irt a Szilágyi Tönkő 
Márton halálára (1700.) Elnöklete 
alatt Kocsi Major Ferencz és István 
egy-egy disputatiót tartott. A Debre- 
czeni Ember Pál egyháztörténetének 
a szerző kérésére egyik átnézője volt.

Kohelet (héber), a Prédikátor 
könyve (1. e.).

~ Kohlbrügge Hennán Frigyes, 
holland születésű német ref. theolo- 
gus, szül. 1803. aug. 15. Amsterdam
ban, ahol tanulmányait is végezte. 
1827. a lutli. egyházban, melyhez 
tartozott, s. lelkész lett, de positiv 
iránya miatt rationalista érzelmű 
egyh. hatóságával összeütközésbe 
jutott, ami elmozdittatásával végző
dött. Kálvin müveinek beható tanul
mányozása azt az elhatározást érlelte 
meg benne, hogy a ref. egyházba 
térjen át, mit azonban a rationalis- 
must követő ref. közzsinat meggá



tolt. Miután 18-10. ÍÉlberfeldben a 
nem egyesült reformátusok lelkésze 
lett, a köv. évben a „holland ref. 
gyülekezetét* alkotta meg ott, mely
nek aztán élén állott 1875. márcz. 5. 
bekövetkezett haláláig. A praedesti- 
natio tanának s a hitből való meg- 
igazulásnak éles hangsúlyozásával 
egyháza határain túl messze terjedő 
hírnévét szerzett s Német-, Magyar-, 
Csehországban, Svájczban, Német
alfölden és Skócziában számos köve
tőre talált. Egész könyvtárt kitevő 
munkái többnyire p r éd i k á c z i ó -£yü j - 
tömények, melyeknek legnagyobb 
része holland, egy része pedig angol, 
franczia, eseb és magyar nyelvre is 
le van fordítva. Magyarul megjelen
tek : Kiskáté (1867.),Mennyei lépcső 
(Prédikácziók I.—III. f. 1874.—0.), 
A heidelbergi káté (1891.) és Nagy
péntekre (1892.), az előbbiek Rácz 
Károly, a legutolsó Keck Zsigmond 
fordításában. V. ö. Brieven van Dr.H. 
F. K. (kiadta veje, Böhl 1877.); Rácz 
Károly : K. F. H. emlékezete (1 875.).

Kohn Sámuel, bölcsészetdoktor, 
izr. lelkész, szül. 1841. szept. 21. 
Baján, ahol a gimnáziumot is végezte.
1858.—66. a boroszlói izr. sémin a- 
riumnak volt növendéke, egyúttal az 
egyetem bölcsészeti karán is hall
gatván. 1866. jmi. a pesti izr. hit
község választotta meg egyik lelké
szének s azóta e minőségben műkö
dik. Elnöke a magyar zsidó irod. tár
sulatnak, mit széleskörű írói mun
kásságával érdemelt ki. Az ószövet- 
ség és történelem terén számos jeles 
dolgozatot adott ki, melyek közűi 
legfontosabbak: „A zsidók története 
Magyarországon* (I. k. 1884.) és „A 
szombatosok “(1889.,németül 1894.). 
„Zsinagógái szónoklatok* (1875.) ez. 
a. egy kötet prédikácziója is jelent 
meg, úgyszintén külön füzetekben 
számos alkalmi beszéde.

R o inob iíák , 1. Coenobiták.

Kolbenheyei* Mór, ev. lelkész, 
szül. 1810. jul. 17. Bielitzben (Szi
lézia). Tanulmányait Eperjesen kezd
te és Késmárkon folytatta. 1836. ta
vaszán Eperjesen, 18-16. Sopronban 
lett lelkész, ahol mh. 1884. jan. 7. 
Mint lelkipásztor, humanitárius és 
nevelőintézetek létrejötte körül szer
zett kiváló érdemeket. Az irodalom 
terén mint jeles német költő és ma
gyar költemények kitűnő műfordítója 
szerepelt, az egyh. irodalomban ki
sebb munkásságot fejtett ki. Ily irá
nyú dolgozatai közül mindössze a 
Fabó-féle „Rajzok* közt megjelent 
kisebb egyháztört. czikke és a Török 
Pál által az „Egyh. beszédek* II. kö
tetében (1845.) kiadott prédikácziója 
van magyarul Írva, mig az eperjesi 
főisk. ifjúságnak tartott bűnbánati 
beszéde, 1855. Londonban elmondott 
két prédikácziója, 1858. évi böjti 
egyh. beszéde, továbbá az eperjesi 
templom 200 éves fennállásaalkalmá- 
ból, a Philip. III. 20.—21.-ről, Mária 
Dorothea halálakor, az uj egyh. ren- 
dezetről, a Melanchthon-ünnepélyen, 
toronyépítéskor, a soproni ev. tan- és 
szegény-intézetek 1800.-iki ünnepén 
s a soproni ev. templom alapköve le
tételekor tartott prédikácziói német- 
nyelvüek. Steinacker Gusztávval e- 
gyiitt irta a „ Weihestunden im Tempel 
des Herrn* (Pest, 1839.) ez.müvet.

Kolduló barátok (Mendican- 
sok), az olyan szerzetesek, kiknek 
rendje szabályzatuk értelmében sem
miféle vagyonnal nem bírhat, hanem 
pusztán a tagok által gyűjtött k égy - 
adományokra van utalva. Ilyenek a 
ferencz-, domokos-éságostonrendiek, 
valamint a serviták s karmeliták, ki
ket épen a koldulás hozott állandó 
összeköttetésbe a néppel, melynek 
hitszónokai és tanítói ők lettek. Mi
kor aztán előjogokat kaptak s a püs
pöki felügyelet alól kiszabadultak, 
közvetlenebbül s szorosabban csat



lakoztak a római curiához. A kegy- 
adományok gyűjtését kiválasztott ta
gok, az u. n. terminansok végezték.

Kollár János, ev. lelkész, szül. 
1793. jul. *23. Mosóezbn. Tanulmá
nyait Körmöczbányán, Beszterczebá- 
nyán s Pozsonyban végezte, mig
1817. okt. 9. a jénai egyetemre irat
kozott be. Két év múlva hazatért s 
káplán, kis idő teltével pedig lelkész 
lett a pesti tótegyházban, mig 1849. a 
bécsi egyetemre a szlávarchaeologia 
tanárává neveztetett ki.Mh. 1852. jan.
29. A pánszláv eszmének irodalmi 
megalkotója s lankadatlan hévvel küz
dő előharczosa volt, kinek munkássá
ga a tót költészet és történet terén sok- 
kaljelentékenyebb, mintegyh. téren. 
Ily irányú müvei egy áldozócsütör
töki (németül is), egy karácsom, egy 
húsvétiprédikácziója, továbbá a pesti 
templom fölszentelésének évforduló
ján, németországi Htjából (1835.) 
visszatértekor, az 1848. évi liusvét 
utáni negyedik vasárnap a hazáról, 
a Szeberényi János püspökké iktatá
sakor (németül is) s a Bartholomaei- 
des Pál és Cleynmann Károly (né
metül) temetésén tartott beszédei, 
melyek egy kivételével mind tótul 
vannak Írva. Megjelentek még tót 
„Vasárnapi, ünnepi és alkalmi be
szédei* (2 k. Buda és Pest, 1831.— 
1844.) V. ö. Várnai Sándor: Jan Kollár 
mint pap, tudós és költő (Prot. Szemle
1893.).

Kollonich Lipót gr., biboruok- 
érsek, szül. 1631. okt. 26. Komárom
ban. Előbb máltai lovag volt, 1659. 
pappá szentelték s 1668. nvitrai, 
1669. bécsújhelyi, 1685. győri püs
pök, 1686. bibornok, 1691. kalocsai, 
1695. esztergomi érsek lett. Mh. 
1707. jan. 19. Bécsben. Egyiránt 
nagy ellensége volt úgy a magyar 
alkotmánynak, mint a protestantis- 
musnak. Magyarországot „előbb rab
bá, azután koldussá, végre kato li

kussá* akarta tenni. Mint a pozsonyi 
delegatum judiciuinnak egyik legir
galmatlanabb tágja, ádáz fanatismus- 
sal tört a prot. papok ellen. A görög 
katholikusoknak 1698. jogegyenlő
séget eszközölt ki. A „Conventio Kol- 
lonichianá“-ban a főpapok végren- 
delkezésijogát szabályozta. Életraj
zát németül megírta Maurer (1887. ). 

Kollyridianerinák, rajongó
asszonyok egylete Arábiában a 4. 
század második felében, kik megál
lapított időben Máriának mint pap
nőj öknek kenyeret (kollyrida) ál
doztak.

Kolmár József, ref. lelkész, 
szül. 1769. aug. 29. Halason. Ta
nulmányait 1778.-tól Kecskeméten, 
1787.-től Sopronban, 1789.-től Deb- 
reczenben végezte s miután itt az 
1792.—3. tanévben köztanító volt, 
Derecskére ment akad. rektornak. 
1795. tavaszán külföldre ment s 
előbb a jénai, majd a göttingai egye
temnek volt hallgatója. 1797. tért 
haza s dunapataji lelkész lett. 1812. 
a kecskeméti gyülekezet hívta meg 
papjának, innen azonban már aköv. 
évben Komáromba ment. Részt vett 
az 1821.—2. évi generális konvent 
tanácskozásaiban s 1822. aug. es
peressé választatott. Mh. 1835. nov.
24. Hírneves, csodált szónok volt, 
kinek prédikácziói ma is remekszám- 
bamennek. Ily irányú müvei: 1. Kér. 
kathedrai tanítások (2 k.) Pest,
1830.— ].2 . Újabb kér. kathedrai 
tanítások (2 k., kiadta Vári Szabó 
Sámuel). Szarvas, 1854.—5., továbbá 
azon beszédei, melyeket a királyért 
való könyörgés elrendelésekor, Tóth- 
pápai József püspökké avatásakor, a 
komáromi uj torony bevégzésekor, a 
„vallásbeli türedelem* gyarapodásá
ról, a reformáczió háromszázados 
ünnepén, a magyar nemzeti bűnei
ről, a „nép szava isten szava* köz
mondás felől és Katona Mihály s



Veresmarti Vég Sámuel felett tartott, 
végül amelyek aFördős-szerkesztette 
prédikácziós vállalatokban jóval ha
lála után jelentek még. Kéziratban 
szintén számos müvet hagyott hátra, 
köztök nyelvészetieket is, melyeknek 
szigorú bírálói ellen Vári Szabó S. 
1856. egy apológiát tett közzé. A te
metésén tartott beszédek is ki vannak 
nyomtatva.

Kolossébeliekhez irt levél,
a Pálról nevezett ujszóv. levelek 
egyike, mely a plirygiai Kolosáéban 
levő gyülekezethez azzal a czéilal 
volt írva, hogy ott elejét vegye a 
kezdődő judaistikus speculatiónak és 
ascesisnek. Hitelességét, legalább je
len alakjában, az újabb kritika két
ségbe vonja. Magyarázói közül Me- 
lius P (1561.) s Komáromi Csipkés 
Gy. (1677.) volt magyar. Legújabban 
Ellicott (V. kiad. 1888.) és Oltramare 
(I. k. 1890.) magyarázta. V. ö. Holtz- 
mann: Kiütik dér Epheser- und Ko- 
losser-Briefe (1872.).

Kolostor (claustrum, monas- 
terium, coenobium), szerzetesek vagy 
apáczák közös lakása, melyben meg
állapított rendszabályok szerint él
nek. A kér. felekezetek közül a rom. 
és gör. kath. és gör. kel., valamint 
az örmény, jakobita és kopt tartja ez 
intézményt, mig a prot. végkép el
veti. A róm. kath. egyházban vala
mennyi rendnek megvannak a maga 
külön statútumai, de abban mindnyá
jan megegyeznek, hogy az összes 
szerzetesek és apáczák leteszik a há
rom kolostori fogadalmat, t. i. enge
delmességre, szüzeségre és sze
génységre. A rendszabályok szerint 
a kolostori életnek kizárólagos, vagy 
legalább is legfontosabb czélja vallá
sos szemlélődő élet, mely azonban
össze van kötve a lelkipásztorkodás, 
misszió, nevelés, szegény- és beteg
ápolás terén való munkássággal. A 
fogadalom letétele előtt bizonyos időt,

rendesen egy évet (novitiatus, tem- 
pus probationis) kolostorban kell töl
tenie a leendő szerzetesnek, kinek 
ezalatt alkalma van megismerkedni 
a reáváró kötelmekkel s megvizs- 
g'álni magát, ha vájjon azok állandó 
teljesítésére érez-e magában erőt és 
hivatást? A novitiusnak időközben 
is, év végén is joga van elhagyni a 
kolostort, ottmaradása esetén viszont 
leteszi a „professio religiosá“-t, az 
esküt helyettesítő ígéretet a szabá
lyok, statútumok és observantiák 
megtartására. A professio a szerzete
seknél manapság az egyszerű foga
dalom (votum simplex) alakjában van 
meg, melyet csak három év múlva 
követhet az ünnepélyes fogadalom 
(votum solenne), ellenben az apá- 
czáknál az egyszerű fogadalom leté
tele nincs elrendelve. A kolostorok
ban idő folytán bizonyos hivatalok 
fejlődtek ki, melyeknek ellátására 
rendtagok (fratres illetőleg sorores, 
vagy patres illetőleg matres) van
nak beosztva. A kolostor élén apát, 
prépost, perjel, gvárdián stb. czim- 
mel ellátott főnök, az ilyen helyi fő
nökök felett pedig a tartományi fő
nök (provinciális) áll, mig a rendfőnök 
(generális) rendje összes kolostorai 
felett gyakorolja a felügyeletet. Ren
desen kőfal keríti az egész kolostor- 
helyiséget s ez képezi a clausurát (1. 
e.). Magok a kolostor-épületek négy
szöget képeznek s udvart vesznek 
körül. E négyszöghöz egyik oldalon 
a templom csatlakozik. Az épület 
földszintjén van arefectorium (ebéd
lő), mely egyszersmind gy üléste
rem is. Az emeleten vannak a cellák, 
a lehető legegyszerűbb bútorzattal.

A szerzetességhez hasonló már 
a keresztyénség-előtti időkben is lé
tezett a keleti népeknél. A kér. egy
házban Egyptom adott példát reá. 
Felső-Egyptom lapályain már a 8. 
században remetéskedtek egyes vi-



higgy iil öl ők, inig a 4. században a 
római birodalom végvonagpásai közt 
általánossá kezdett lenni a világ vé
gének közelsége felőli meggyőződés. 
Az emberek kerülték a világot, hogy 
az istent tisztán látva, folytonos ké
szenlétben várhassák a halált. Ez 
életmódnak szilárdabb alakot szent 
Antal és Pachomius adott, akikkel 
kezdetét vette a coenobiták kolostori 
együttélése. Példájokat számosán 
követték, úgy, hogy a szerzetesség 
nemsokára divattá lett a keleti ke
resztyének közt. A Pachomiustól be
rendezett kolostorokban a barátok és 
apáczák egymás mellé épített külön 
házacskákban laktak (1. Laura), me
lyek a coenobiumot vagy monaste- 
riumot képezték. A nicaéai II. zsinat 
a két nem közös kolostorait kényte
len volt eltiltani. A legfanatikusabb 
rajongókat azonban a kolostori sza
bályok szigora nem elégítette ki, ha
nem magános cellákba, barlangokba, 
fákra és oszlopokra vagy pedig a 
szabad ég alá húzódtak mértéktelen 
ascesisöket gyakorolni. így p. o. a 
pabulatores onnan vették nevüket* 
hogy Mesopotamia mezőin a csorda 
közt gyökérrel s füvei táplálkoztak. 
Nyugatra Jeromos vitte be a szerze
tességet, ki az u. n. ascetikus re
gény irodalmát is megalapította. 
Nursiai Benedek pedig Monté Cassi- 
noban először kötelezte fogadalomra 
a barátokat; az ő szabályzata a később 
alakult rendekre nézve is irányadó 
volt. A kolostorokba lassanként ösz- 
szegyült nagy vagyon az elfajulás 
számos jelében kezdett nyilvánulni. 
Ez oly magasra hágott a 10. század
ban, hogy a gyökeres reform kike- 
rülhctetleniié vált. Francziaország 
legtöbb kolostora el is fogadta a clu- 
gny-i szabályzatot, mit több más szi- 
gorí.ó intézkedés is követett. De 
a legnagyobb csapások a reformá- 
czió óta érik a kolostori életet. A re-

formáczió maga után vonta vagyo
nuk elkobzását, ami aztán részint 
az államé lett, részint egyh. és isk. 
czélokra fordittatott. Á katholikusnak 
maradt országokban a felvilágosodás 
lépett fel ellenük, mint a babona és 
henyeség fő fészkei ellen s II. Jó
zsef intézkedéseinek 700 esett közü
lük áldozatul. A 10 században külö
nösen Német-, Olasz- és Francziaor
szág tört nagy erővel a kolostori élet 
megszüntetésére. V. ö. Weingarten : 
DerUrsprungdesMönchtums(1877.); 
HarnacJc A.: Das Mönchtum, seine 
Ideale und seine Geschichte (III. kiad.
1880.); Jung : Das Ordensleben (II. 
kiad. 1883.).

Kolostori iskolák (scholae
claustrales, seu monasticae) a közép
kor elején a legjelentékenyebb ne
velőintézetek. Hogy már Nursiai Be
nedek is kötelezte volna rendje tag
jait a tudományok művelésére, nem 
áll. De meg volt engedve, hogy gyer
mekeket vegyenek fel, amivel a k. i. 
alapja lett letéve. Különösen az ir és 
skót Benedek-rendiek foglalkoztak 
tudományos dolgokkal s a kolostori 
iskolákat a continensen is divatba hoz
ták. Francziaországban első sorban 
Nagy Károly és Alkuin alapítottak 
ilyeneket. Ezek leginkább a leendő 
p apók n ak, to v ább á az e lő kel ő sz ár m a - 
zásu és vagyonos ifjúságnak álltak 
szolgálatára, épenúgy mint a székes- 
egyházak mellett létesített iskolák. 
Al l .  században enyészetnek indul
tak. V. ö. Maitre Leó: Les écoles 
épiscopales et monastiques de l’oc- 
cident (1866.). T.

Kolozsdobokni unit. egy
házkor, régebben kolozsi vagy ko
lozsvári néven szerepelt s mint ilyen 
kezdettől fogva létezik. A 1 8. század 
közepén 1 1, végén 9 anyaegyháza 
volt, ma 4 van Kolozsmegyében, s e 
mellett 38 leányegyháza, összesen 
mintegy *2500 lélekkel, kiket 5 lel



kész gondoz. Esperese egy időben mini
dig a püspök volt. Ide van beosztva az
1881. alakult budapesti egyház is, 
melyen kiviil legnevezetesebb egy
háza a kolozsvári.

Kolozsi ref. egyházmegye,
1. Kolozskalotai ref. egyházmegye.

Kolozsi unit. egyházkor, 1.
Kolozsdobokai unit. egyházkor.

Kolozskalotai (kolozsi és 
kalotaszegi) ref. egyházmegye, 
az erdélyi kerületben, a kalotaszegi
nek éskolozsinak egyesüléséből a ref. 
egyháznak a 17. század elején tör
tént újraéledésekor állott elő s rövi
dítve ez utóbbinak a nevén később 
is sokszor említették. Kolozsvár is 
hozzátartozott egész 1854.-ig, s igy a 
múlt században átlag 40 anyaegyháza 
volt. Most 37 van, közülök 3 Torda- 
aranyos-, a többi pedig Kolozsmegye 
területén, összesen mintegy 27000 
lélekkel. Legnevezetesebb múltú egy
háza : Gyalu.

Kolozsvári Sándor, egyetemi 
tanár, szül. 1840. jun. 23. Lukafalván. 
Marosvásárhelytt tanult 1860.-ig, 
amikor jogi pályára lépve, egy évig 
Nagyszebenben, egyig Marosvásár
helytt, háromig Pesten hallgatta a 
jogi tudományokat, melyekből azután 
doktori oklevelet szerzett. 1867. a 
kolozsvári ref. főiskola jogtanára lett, 
mig 1870. a kir. jogakadémiához,
1872. az akkor felállított egyetemhez 
ment át a magyar magánjog tanárá
nak. 1892.-től akadémiai lev. tag. Az 
erdélyi ref.egyházkerületfő-consisto- 
riumának huzamos ideig volt titkára 
s az igazgató-tanácsnak kezdettől fog
va tagja,'1 885. óta elnökhelyettese.
1880. a kolozsvári egyházmegyének 
al-, 1889. főgondnokává választatott. 
Egyházkerülete részéről úgy a deb- 
reczéni, mint a budapesti zsinaton 
részt vett s többnyire tagja volt a 
konventnek is, egész 1896.-ig, ami
kor minden egyli tisztségét letéve,

megszűnt e téren működni. A came- 
raticum beneficium (1. e.) újra meg
nyerésében neki van a legnagyobb 
érdeme. Egyh. téren való irói mun
kássága a Prot. Közlönyben megje
lent számos czikkén kiviil a köv., 
többnyire ugyanonnan különnyoma
tul kiadott müvekre terjed k i: 1. Ter
vezet az erdélyi ev. ref. egyh. tör
vénykezésről. Kolozsvár, 1873. 2. 
Az erdélyi ev.ref. egyházkerület egy
házjoga. U. o. 1876. 3. Emlékirat az 
erdélyi ref. egyházkerület közjogi ál
lásának . . .  feltüntetésére. U. o. 1881. 
-I. Helyzetváltozások. U. o. 1894. 
Némi részben „Magyar törvényható
ságok jogszabályainak gyűjteménye44 
(1885-től, Óvári Kelemennel) ez. ki
adványa is bir egyh. szempontból 
érdekkel.

Kolozsvári ev. zsinat, 1557. 
jun. 13. eredetileg abból a czélból 
ült össze, hogy a sacrainentarius el- 
viiekkel hitvitát tartson, mivel azon
ban Kálináncsehi betegsége miatt 
nem elegyedett vitába, Szegedi La
jos pedig egymaga nem akart bele- 
fogni, a zsinat vita nélkül mondta ki 
kárhoztatását Kálvin tanaira. Egy
úttal saját hitelveiket is formulázták 
a jelenlevő lutli. lelkészek, akiknek, 
köztök három püspöknek (Károlyi 
Boldi S., Hebler M. és Dávid F.) az 
aláírásával „Consensus doctrinae de 
sacramentis“ ez. a. még ez évben 
mégis jelent a Dávid-irta hitvallás, 
melyet Teutsch Gy. D. a „Syno- 
dalverhandlungen“ közt adott ki újra.

Kolozsvári ref. egyház
megye, az erdélyi kerületben, a 16. 
században is önálló egyh. testület
ként szereplő kolozsvári egyházköz
ségnek a kolozskalotai egyházme
gyéből való kiválása folytán 1854. 
keletkezett. Bár 1888. óta még egy 
anyaegyház tartozik hozzá mint egy
házmegyéhez. az egyházközségi és 
egyházmegyei sokban egybefolyt



kormányzatnak számos anomáliáját 
tünteti fel.

Kolozsvárit aprotestanHs-
nius a Heltai Gáspár plébánossága 
idején az <3 refo ríná tori működése 
következtében kezdett terjedni. Kál- 
máncselii hatása alatt csakhamar 
élénk viták fejlődtek ki az őt kö
vetni kész s a lutheri irányhoz hű 
protestánsok közt, melyeknek ered
ménye végre is az volt, hogy 1559. 
Dávid F. és Heltai vezetése mellett 
a tekintélyes szánni papi és tanári 
kar s velők együtt az egész város 
reformátussá lett. Dávid azonban ne
hány év múlva az unit. eszmékhez 
csatlakozott s ékesszólásával 1569.-re 
az egész várost unitáriussá tette. Ez
a vallás volt aztán uralkodó a köv. 
század elejéig, noha a betolakodott 
jezsuiták mindent elkövettek a magok 
hatalmának megalapítására. Básta 
idejében nagyon fenyegetett álla
potba is jutott és sok veszteséget 
szenvedett az unit. egyház, de Bocs- 
kay elvett tulajdonait visszaadatta s 
tekintélyét helyreállította. Ám az 
unitarismus egyeduralmát más ol
dalról fenyegette veszély csakhamar, 
amennyiben Báthory Gábor a ref. 
egyházat újra szervezte s létezését 
törvény alapjára fektetve, bőséges, 
részben addig unit. tulajdont képező 
adományaival gyorsan virágzásra 
emelte. A jezsuita iskola s a kath. 
nyilvános istentisztelet erre hamaro
san megszűnt, a jó ideig hat lel
készt tartó unitáriusok egyházi és 
iskolai élete pedig egyre szőkébb 
körre szorult, habár teljes erővel 
igyekeztek szembeszállni a reformá
tusoknak kedvező uj áramlattal. Az 
eleinte csak egy lelkésztől gondozott 
ref. egyház rövid időn kettőre, Apafi 
trónraléptével pedigháromrá emelte 
lelkészei számát,sőt 1 685.—93.négy 
lelkésze volt s e mellett asáentpéteri 
templomnak és a részben lutli., rész

ben ref. szászoknak állandóan külön 
prédikátorokat tartott. Apafi uralko
dása képezte a kolozsvári ref. egyház 
legvirágzóbb korszakát. Lelkészei or
szágos nevű tudósok és szónokok,
negyedik templomot épít, a birtoká
ban levő három nyomda szinte ontja 
a theol. müveket, kollégiuma Apá
czai óta magas színvonalon áll, úgy, 
hogy Erdélyben ekkor a legelső he
lyet foglalja el. Az osztrák uralom 
más irányba igyekezett terelni a vi
szonyokat s ennek tulajdonítandó, 
hogy már 170U.-raa katolikusok
nak templomuk és iskolájok s az 
evangélikusoknak is önálló egy
házok volt,és pedig olyformáu, hogy 
amazok épületeiket a ref. és unit. 
egyházaktól vették el, melyek pedig 
ez időtájban tűz által is tetemes 
kárt szenvedtek. E foglalások 1716.- 
tól kezdve nehány év alatt gyakran is
métlődtek ; az unitáriusok a másfél 
századig bírt főtéri templomot s 
egyéb épületeiket, a reformátusok pe
dig kolozsmonostori és szentpéteri 
templomukat vesztették el az Er
zsébet-aggházzal együtt.

E szomorú események közt az 
üldözött egyházak mindent elkövet
tek nagy veszteségeik pótlására, de 
az unitáriusok mégse juthattak új
ból virágzásra, mivel a lutheránusok
kal együtt a főbb közhivatalokból 
sokáig ki voltak zárva. Csak a 18. 
század vége felé nyerték meg egyen
jogúságukat, amivel ők is jobb na
pokra viradtak s a fejlődés útjára 
tértek. Még 1718. megszerzett s rész
ben újjá is épített főiskoláját az unit. 
egyház nagy áldozatokkal igyekezett
emelni, mellé 1 792.—6. uj nagy tem
plomot épített; a lutli. egyház is át
ment 1 834. uj templomába az addig 
imatermül használt helyiségből. Leg- 
szivósabban azonban és legsikereseb
ben is a reformátusok kiizdötték meg 
a létért való harezot. A kollégium



magas színvonalán állandóan fen- 
tartja magát, sőt egyre uj tanszéke
ket (jogit is) szervez, 1801. uj is
kolahelyiség építését végzi he, az 
egyház 1785. negyedik lelkészt ál
lít be, fatemploma helyett 1829. uj 
nagy templom alapját teszi le, me
lyet 1851. vesz használatba. Az er
délyi reformátusoknak a kolozsvári, 
nagyenyedi, marosvásárhelyi és szé
kelyudvarhelyi kollégiumokból 1854. 
oda, mint ettől fogva püspöki szék
helyre központosított theol. akadé
miája 1862. Nagy-Enyedre ment át, 
de 1895. óta ismét ott van a kerü
letnek Szász Domokos püspök által 
teremtett lelkészképző intézete öt 
tanárral, nagyszerű épületben. A jog
akadémiának is megszűntével csu
pán főgimnáziummá lett ref. kollé
gium s az unit. főgimnázium, vala
mint a mindkettőhöz csatolt ele
mi iskolák most is virágzó, népes 
intézetek; ez utóbbival összeköttetés
ben áll a nem eléggé ellátott és gon
dozott papnevelő intézet, mely az itt 
mint kezdettől fogva püspöki szék
helyen levő kollégiumnak szüntelen 
lényeges alkatrészét képezte. Az ev. 
egyház, mely 1500 lélekből áll, 2 
lelkészi s 6 tanítói állomást, az 1400 
lélekszámú unit. egyház 2 lelkészi s 
2 tanítói állomást tart fenn, mig a 
ref. egyház, mely az ő 14000 hívével 
a városnak most is relatív többségét 
képezi, 1894. beszüntetvén egyik 
lelkészi állomását, most csak 3 lel
készt, továbbá 2 kántort, 10 tanítót 
s 2 óvónőt tart. Legújabban mozga
lom indult meg egy nagy szükséget 
pótló harmadik templom építésére, 
mi már csak a terjedőben levő bap- 
tismus elleni védekezés szempontjá
ból is nemes vállalkozás. V. ö. Szi
lagyi Ferencz : A kolozsvári ev. ref. 
eklézsia történetei (1829.); Szász 
< íerő : A kolozsvári ev. ref. egyház 
története (1874.); Fekete M. és

Szabó S. : A kolozsvári ev. ref. főta
noda régibb és legújabb története 
(1876.); Jakab Elek: Kolozsvár tör
ténete (II—III. k. 1888.).

Komáromi Csipkés György, 
ref. lelkész, szül. 1628. Komárom
ban, ahol tanulmányait is kezdte, 
melyeket 1646.-tól Sárospatakon 
folytatott, mig 1649. Kassára ment 
iskolaigazgatónak. Ez állását egy 
év múltán odahagyva, 1650. nya
rán külföldre indult, hol az utrechti 
egyetemre iratkozott be, melyen, 
miután közben Angliában is nagyobb 
utat tett, 1653. febr. 7. theol. dok
tori czimet szerzett. Ez év nyarán 
hazatérvén, a bibliai nyelvek s a 
bölcsészet tanára lett Debreczenben, 
mely 1656. lelkészül választotta, de 
ebbeli teendői mellett a tanári hi
vatalt is vitte még pár évig. Mh.
1678. okt. 6. Roppant buzgóságot 
fejtett ki az egyli. irodalom terén, 
de a magyar nyelvészetben is ma
radandó érdemeket szerzett. Művei :
I. De potentia et actu. Utrecht,
1650. 2. De S. S. trinitate. U. o.
1651. 3. De clavibus regni coelo- 
rum. U. o. 1651. 4. Oratio hebraea 
continens elogium liiiguae hebraeae. 
U. o. 1651. 5. De speculo trinitatis 
(2 r.) U. o. 1652. 6. De sacerdo- 
tio Christi. U. o. 1653. 7. Kér. is
teni tudománynak rövid summája 
(Wollebius után ford.). U. o. 1653.
8. Speculum poeticum. Várad, 1653.
9. De bis mortuis. U. o. 1654. (II. 
kiad. Utrecht, 1659. III. Gorikum, 
1666.) 10. Schola hebraica (Mellé
kelve hozzá „De linguae hebraeae 
utilitaté, dignitate, necessitate“ tar
tott tanári székfoglaló értekezése is). 
Utrecht, 1654. 11. Hungária illns- 
trata(Latinnyelvü magyar nyelvtan). 
U. o. 1655. (Újra lenyomatta Toldy 
Ferencz.) 12. Concionum sacrarum 
centuria I—V. I. k. Várad, 1659.
II. k. Szeben, 1665. III.—V. k.



Debreczen, 1665—9.(1. k. uj kiad. 
Kassa, 1671. II. k. uj kiad. Deb
reczen, 1679.) 13. Szomorú esetek 
tüköré (Halotti beszéd Váradi Rácz 
János felett). Sárospatak, 1661. 14. 
Angliai puritanismus (Amesius után 
ford.). Debreczen, 1662. 15. Béke- 
séges tűrés ösztöne (Halotti beszéd 
Böszörményi Mihályné Bőr Kata fe
lett). U. o. 1662. 16. Pestis pestise 
(Egyh. beszédek). U. o. 1664. 17. 
Anglicum Spicilegium. U. o. 1664.
18. A judiciaria astrologiáról és 
üstökös csillagokról való judicium 
U. o. 1665. 19. Keseredett lélek
tiszti (Halotti beszéd Dobozi János 
felett). Sárospatak, 1666. 20. Igaz 
Ilit (Prédikácziók). Szeben, 1666.
21. Transsubstantiatio exentisata 
(Agricola Arbuteus álnévvel). Sáros
patak, 1667. (Egyidejűleg u. o. ma
gyarul is megjelent „Való dolgok 
közül kivettetett által-állatozás“ ez. 
a.) 22. Elet unandósága (Halotti 
beszéd Dobozi Istvánné Biozó Anna 
felett). U. o. 1668. 23. Pápistaság 
újsága. Kolozsvár. 1671. 24. Moli- 
men sisyphium (Thysanodes álnév
vel Bársony György ellen). (U. o.) 
1672. (Egyidejűleg u. o. magyarul 
is megjelent.) 25. Analysis apocaly- 
pseos. U. o. 1673. 26. De morte 
seu obitu Mosis. U. o. 1,674. 27. 
Analysis epistolarum Pauli ad Ga- 
latas, Ephesios, Philippenses, Colos- 
senses et Thessalonicenses. Debre
czen, 1677. 28. Analysis epistolae 
Pauli ad Hebraeos. U. o- 1677.
Munkáinak jegyzékét őmaga állította 
össze s nyomatta ki (Kolozsvár
1677.). Ebben felsorolja az elnök
lete alatt egyes tanítványaitól vé
dett értekezéseket is, melyek „de 
libro vitae“, „de universitate diíüvii 
NoachicP, „de iamiis veneficiis“ és 
„de paradiso“ szóltak. Kéziratban 
szintén maradtak munkái, köztök 
az ószövetség tört. könyvei nagy

részének és a többi apostoli leve
leknek a magyarázatai, valamint 
latin prédikáczióiból a hatodik cen- 
turia. Kéziratban hagyta hátra a 
bibliának uj magyar fordítását is, 
melyet a tiszántúli egyházkerület 
megbízására készített s amely Deb
reczen város költségén Leidenben 
1718. jelent meg. Ennek 4200 pél
dányából csupán 11 L6, az is szinte 
mind csak 1789. került Debrecenbe, 
a többi a hazai kath. főpapság fa-I B| p
natismusának esett áldozatul.. Üd
vözlő verseket irt Szathmári I. „De 
sepultura mortuorum1* ez. művéhez 
(héberül) és Czeglédi I. „Sión vára* 
elébe. V. ö. Szintjei Gerzson: Ada
lék K. Cs. Gy. életéhez és irodalmi 
működéséhez (Révész Figyelmezője 
1875.); Illést/ János : K. Cs. Gy. bib
liája (Magyar Könyvszemle 1889.); 
Széli Farkas; Újabb adalékok K. 
Cs. Gy. bibliájához (U. o. 1890.); 
Földvárt/ László: K. Cs. Gy. és 
bibliája (Prot. Szemle 1891.).

Komáromi ref. egyházke
rület, a felső dunamellékinek vagy 
samarjainak szintén szokásos elne
vezése, különösen a veszprémivel 
való egyesülést közvetlenül előző 
időszakban.

Komáromi ref. egyházme
gye, előbb a felsődunamelléki, majd 
az egyesült dunántúli kerületben, 
kezdettől fogva létezik s a 18. szá
zad elejéig hozzátartozott a mai 
tatai egyházmegye is, mely azon
ban m ára 17. században az egyik 
prosenioratust képezte, külön espe
ressel, de egyébként közös tisztvise
lőkkel. A különválás előtt 46, miután 
pedig a samarjai egyházmegyének 
minden megmaradt egyháza s a 
komjátiéinak is egy része beleol
vadt, 1780. körül 38 anyaegyháza 
volt; most ismét 46-ra emelkedett, 
melyek közül 22 Komárom-, 10 Po
zsony-, 6 Nyitra-, 4 Esztergom-, 4



pedig Győrmegye területén fekszik, 
összesen mintegy 44000 lélekkel. 
Legnevezetesebb egyháza a ma is 
virágzó révkomáromi (4500 1.) és 
a már ma csak múltjával dicseked
hető somorjai.

Konijáthi Benedek, az első 
magyar bibliaforditók egyike, szül. 
a nyitramegyei Komjáton. 1529. a 
bécsi egyetem hallgatója volt, de a 
török elől körülbelül már 1530. 
Husztra menekült. Innen nemsokára 
nyalábvári udvarába hívta Perényi 
Gáborné János fia nevelőjéül. Ott for
dította le aztán Pál apostol leveleit 
az Erasmus „Paraphrases in omnes 
-epistolas Pauli apostoliez. munká
jából. Forditása Perényiné költségén 
Krakóban 1533. jelent meg. Későbbi 
sorsáról semmi bizonyos adat nincs 
tudva, 1556. talán kalmár volt Nagy
szombatban. Müvét, mely a legré
gibb tiszta magyar nyomtatvány, fac
simile-kiadásban a magyar tud. aka
démia Szilády Áron jegyzeteivel
1883. újra kinyomatta. V. ö. Bupp 
Kornél: K. B. és Erasmus (Egyete
mes Philologiai Közlöny 1895.).

Komjáti ref. egyházmegye, 
(másképen örményi vagy nyéki), a 
samarjai kerületben, egyházainak 
elpusztulása folytán a 18. század 
első harmadában szűnt meg. Virág
zása idején 31 anyaegyháza volt. 
melyek közül a 18. század utolsó ti
zedeiben több újra feléledett s ré
szint a barsi, részint a komáromi 
egyházmegyéhez tartozik.

Komjáti ref. zs inat, 1623. 
szept. 13. a felsődunamelléki egy
házkerület Samarjai M. János püs
pök elnöklete alatt tartotta. A zsinat 
öt szakaszra osztott latin kánongyiij- 
teményt állított össze, mely az egy
házi ügyek vezetését kizárólag a lel
készekre ruházza. Ezt később az 
alsódunamelléki kerület s az egye
sült dunántúli kerület is elfogadta s

a legújabb időkig irányadónak tekin
tette azokban a dolgokban, melyeket 
újabb intézkedések másképen nem 
szabályoztak. Nevezetesebb kiadásai: 
Pápa, 1625. és Várad, 1642. (ma
gyarul is); utoljára Pápán 1867. 
jelent meg.

Koncz József,ref. tanár, szül. 
1829.nov. 1 1 .Bözödön(Udvarhelym.), 
ahol tanulását is kezdte. Azután két 
évig Makfalván tanult, egyig Székely- 
kereszturon, 1843.—54.pedig Maros- 
vásárhelytt, közben a szabadság- 
harezban mint honvéd szolgálva ha
záját. 1 854.—6. a theol. tanfolyamot 
végezte Kolozsvárit, honnan 1856. 
osztálytanítónak ment Marosvásár
helyre. Két év múlva külföldre in
dult s miután egy évet a marburgi, 
felet a bázeli s szintén felet a zürichi 
egyetemen töltött, 1860. visszatért 
Marosvásárhelyre, hol ekkor segéd, 
1874. r. tanár lett. 187 1 .-tői a főgim
náziumi, 1896.-tól a Teleki-könyvtár
nak is őre. Számos egyháztört. adatot 
közölt időszaki közlönyökben s ön
állóan szintén több ily irányú munkát 
adott ki: 1. A marosvásárhelyi ev. 
ref. kollégium könyvtárának és nyom
dájának rövid ismertetése. Maros- 
vásárhely, 1877. (Közölte a Magyar 
Könyvszemle 1879. évi folyama is.)
2. Bethlen Gábor fejedelem végren
delete. U. o. 1878. 3. A marosvásár
helyi ev. ref. kollégium könyvnyom
dájának százéves története. U. o. 
1887. 4. Tofeus Mihály, erdélyi ev. 
ref. püspök élete. Kolozsvár, 1893.
5. A marosvásárhelyi ev. ref. kollégi
um története. Marosvásárhely, 1896.

Konfirmáció, (confirmatio= 
megerősítés), a prot. felekezeteknél 
az az egy h. szertartás, melylyel az ifjú 
keresztyéneket(konfirmándusok), ki
ket a lelkész már előbb vallásos okta
tásban részesítettsaki kéz alkalommal 
hitükről nyilvánosan vallást tesznek, 
imádság kíséretében kézrátétel vagy



kézfogás által a gyülekezet ön jogú 
tagjaiul a lelkipásztor felveszi s egy
úttal az úrvacsorája vételére is felha
talmazza. A kézrátétel vágy kézfo
gás a szentelt olajjal megkenés (bér
málás) helyett van, melyet a refor
mátorok elvetettek. Theol. igazolását 
abban találja, hogy úgy tekintik, mint 
akeresztség kiegészítését. Konfirmá- 
czióra csak a 1*2 évet betöltött gyer
mekek vehetők fel, de erre nézve 
minél magasabb életkor volna meg
szabandó. V. ö. Mitrovics Gyula: A
k.(Prot. Szemle 1890.); Caspari: Die 
evangélistáié Konfirmation (1890.).T.

KonfucillS (Kungfucse), az ó- 
cliinai vallás reformátora, szül. 551. 
mh. 445. K. e. Reformja, mely egyéb
ként csak halála után aratott Chiná- 
ban diadalt, a Csen állam-vallásához 
csatlakozik. A vallási szertartások 
tekintetében szigorúan pontos, ellen
ben a metaphysikai kérdések tekin
tetében sceptikus és tartózkodó, mint 
ilyen, az uralkodó babonát tényleg 
korlátozta. Tana lényegében erkölcs
tan volt s az élvvágy és lemondás ̂— * 1/

közötti okos mértéktartó középutnak 
aj á nlgatásában állott. Még jobban 
háttérbe szorult a tulajdonképen való 
vallásos elem a konfucianismusnak 
Mengcse (37 1.—288.) által véghez
vitt restaurálásában, úgy, hogy a 
konfucianismus még kevésbbé tudta 
a vallásos szükségletet kielégíteni. 
Ezért látjuk, hogy a pusztán erkölcsi 
és politikai szempontoktól vezetett s 
Konfuciusnak, mint legfőbb eszmény
nek imádása folytán jellegzetessé 
lett államvallás mellett tovább is 
fennállott a Tao-tan, t. i. Laocse- 
nak, Konfucius egy idősebb kortársá
nak, a Buddha reformjára emlékez
tető tana. V. ö. Tömöri Szabó Sán
dor: A chinai vallásrendszerek(Spa- 
taki Fűz. 18G1. 2 ); Jónás János: K. 
élete s főbb tanai (Budapesti Szemle
1869.). A.

Kongnia (congrüa), a magyar- 
országi kath. plébánosok évi illető
sége, melynek rendezése most van 
folyamatban, miután az eddigi, 300 
írtban megállapított minimum az 
igényeket nem elégítheti ki. V. ö. 
Boncz Ferencz : A lelkészi k. (1887.).

Konon, pápa (086.—7.), a ró
mai klérus gyűlöletét azzal vonta 
magára, hogy egy fontos állást meg
kérdezésük nélkül töltött be.

Konrád (Marburgi)l. Marburgi 
Kon rád.

K onstantin  (Nagy), római csá
szár, a Constantius Chlorus fia volt 
s 274. szül Atyja halála után Gallia, 
Britannia és Spanyolország Caesara 
lett, majd legyőzve Italia uralkodó
ját, Maxentiust (312.), az egész nyu
gat az ő uralma alá jutott. Atyjának 
türelmes monotheismusát örökölve, 
már Maxentius elleni háborújában a 
a kér. monogrammal látta el harczo- 
sai pajzsát. Rómába bevonulása után 
ott egy szobrot állíttatott, mely őt 
kereszttel kezében ábrázolta. Mint a 
nyugatrómai birodalom augustusa, 
Liciniussal a keletrómai biroda
lom európai részének uralkodójával 
együtt talán már 3i2., de legkésőbb 
313. türelmi rendeleteket bocsátott 
ki, melyek közül a második teljes 
vallásszabadságot mondott ki selren- 
delte, hogy a keresztyénektől elvett 
templomok és földbirtokok vissza
adassanak. Ezeket több, a keresztyé
neknek kedvező intézkedés is kö
vette, melyek az egyháznak adómen
tességet, öröklési jogot stb. biztosí
tottak. Noha K. azután is, hogy 324. 
a Licinius leverése folytán egyed
uralkodó lett, mindig azon fáradozott, 
hogy gyógyítgassa a keresztyéne
ken elődeitől ütött sebeket, mégis 
megmaradt a pogány ok főpapjának, 
sőt templomaik újjáépítését is meg 
engedte. Néhá ny erkölcstelen pogány 
szokást megszüntetett ugyan, de ké-



tes, ha vájjon megtiltotta-e utoljára 
az áldozást is ? Az egyház pártfogó
jából annak mindinkább rendelkező 
urává lett. Nemcsak összehívta Ni- 
caeába (325.) az első egyetemes zsi
natot, hanem a homousiáról szóló at- 
hanasiusi tant a maga véleményéhez 
képest egyházi dogmává emelte, és 
pedig azon többség akarata ellenére, 
melytől az ariusi viszály későbbi fo
lyamán is azt követelte, hogy mindig 
osztozzék az ő gyakran változó meg
győződésében. Igen nagy politikai és 
egyháztört. jelentőséggel bir By- 
zancznak birodalma második fővá
rosává tétele (326.). Noha K. Cris- 
pus fiának, feleségének s több ro
konának és barátjának kivégezteté
sével megmutatta kér. érzületének 
felszínességét, kér. kortársai a leg
nagyobb tisztelettel övezték. A ke- 
resztséget csak halálos ágyán 337. 
vette föl Nikomediai Eusebiustól. (L. 
Donatio Constantiiii.) V. ö. Zolin: K. 
dér Grosse und die Kirche (1876.) ; 
Crivellucci: Della fede storica di Eu- 
sebionellavitadi Constantino (1888.) 
Seuffert: K.-s Gesetze und das Chris- 
tentum (1891.); FlascTi: K. dér Grosse 
als erster christlicher Kaiser (1891.); 
Heiszler József: Konstantinusz hó 
Megász (Czelder Figyelője 1879.).

Konstantin, pápák neve. 7. Kon
stantin (7 08.— 15), kinek II. Justinia- 
nus, byzanczi császár Nikomediában 
710. lábcsókkal járult elébe; a császár 
egyúttal megújította a római egyház 
minden privilégiumát. Ennek daczára 
a pápa 712. nem volt hajlandó en
gedni Philippikus Bardanes mono- 
theleta császár azon felszólításának, 
hogy a monotheleta tan hívének 
vallja magát, sőt tanácsára a római 
nép felmondta Byzancznak az enge
delmességet és a császár nevét a 
diptychonból törülte. Midőn azonban 
II. Anasztáz lépett a görög császári 
trónra s ez a pápához orthodox le

velet irt, a jó egyetértés Rónw és By- 
zancz közt újra helyreállott. — II. 
Konstantin (767.—68.), jóllehet lai
kus volt, fivére a nepi-i herczeg Toto 
fegyveres erővel pápai székre emelte, 
azonban nem sokkal utóbb a laugo- 
bardok segítségével elfogatott és le
tétetett. A.

Konstantinápolyi hitvallás
(nicaea— k. h.), az eddigi felvétel 
szerint az első, nicaeai zsinatiak a 
második, konstantinápolyi zsinaton 
kibővített hitvallása, de az újabb ku
tatások szerint a jeruzsálemi egyház 
keresztelési hitvallása, melyet Jeru
zsálem i Cy ri 113 6 2. s 3 7 3. köz t ujj ász e r- 
kesztett s a legfontosabb nicaeai for
mulákkal kiegészített. Szerzőségét 
csak500.körül kezdték a második kon
stantinápolyi zsinaton jelenlevő püs
pököknek tulajdonítni. V. ö. Har- 
nack: Konstantinapolitanisches Sym
bol (Herzog-féle „Realencyklopádie* 
VIII. k.).

Konstantinápolyi Ignácz,
eredetileg Nicetas, Rhangabe Mihály 
görög császárnak 790.—800. közt 
született fia, kit atyja bukása (813.) 
után megférfiatlanítottak s Ignácz 
név alatt kolostorba vittek. Aldozár 
és apát, 846. pedig konstantinápolyi 
patriarchalett. További sorsára nézve 
1. Photius.

Konstantinápolyi Péter, l.
Monotheleták.

Konstanzi zsinat (1414:.—8.),
Zsigmond császár és magyar király 
s XXIII. János pápa hívta össze, hogy 
megszüntesse a pizai zsinat határo
zatai daczára még mindig tartó schis- 
mát, egyengesse az egyh. reform, 
útját s megvizsgálja a Húsz és Wic- 
lif tanait. A pápa azon reményét, 
hogy a nagy számmal jelenlevő ola
szok által magának többséget biz
tosít, sikerült a zsinati atyáknak 
olymódon meghiusítni, hogy keresz
tülvitték a nemzetek szerinti szava-
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zást, melynél egy nemzet összes tag
jai csak egyetlen, gyűjtő szavazat
tal voltak képviselve. A püspökökön 
s praelatusokon kívül a theologia 
és egyházjog doktorai, az alsóbb
rendű papok, a fejedelmek s kül
döttjeik is bírtak szavazati joggal. 
Az Ailly- és Gerson által vezetett 
zsinat azt ajánlta a schisma meg
szüntetésére, hogy mondjon le 
mind a bárom pápa, vagyis úgy 
XXIII. János, mint ennek már a 
pizai zsinaton letett két ellenfele,
XIII. Benedek és XII. Gergely. 
Hosszas tárgyalások után XXIII. Já
nos egy ellene a zsinat előtt sú
lyos vádakat emelő emlékirat ha
tása alatt, 1415. márcz. 7. ebbe 
beleegyezett, feltéve, hogy a másik 
kettő is lemond. Márcz. 19. mégis 
elmenekült Konstanzból, de máj. 
17. elfogták s 29-én a zsinat 72 
vádpont alapján kimondá letételét, 
minek alá is veté magát. MintCossa 
Boldizsár ezután több helyt rabos
kodott, mig 1418. nagy összegű vált- 
ságpénzért szabadságot nyert. V. 
Márton tusculumi bibornokpüspökké 
tette, de már 1419. mii. XII. Gergely 
1415. jul. 4. önként lemondott, XIII. 
Benedeket pedig mint esküszegőt, 
szakadárt és eretneket 141 7. jul. 26. 
a zsinat tette le. Miután Wiclif mü
veiből 45 tételt el kárhoztattak, 14 15. 
Huszt s 1416. Prágai Jeromost el
ítélték, az a kérdés lépett előtérbe, 
mi legyen az első : az uj pápaválasz
tás-e, avagy a főben és tagokban való 
reform? Végre is az előbbi mellett 
döntöttek s 1417. nov. 11. megvá
lasztották V. Mártont, aki először is 
három concordatumot kötött (14 18.). 
A további reformokat a zsinat a Pa- 
viában öt éven belül tartandó zsi
natra halasztotta, mire 1418. ápr. 22. 
a ZHÍrülés (a 45.) következett. V. ö. 
Hiibler: Die Konstanzcr Reform und 
die Konkordate von 1418. (1867.);

Finkc: Forschungen und Quellén zűr 
Gesch. desKonstanzerKonzils(l 889); 
S'tór.DieOrganisation und Gescháfts- 
ordnung des Pisaner und Konstanzer 
Konzils (1891.); Bess: Zűr Gesch. des 
Konstanzer Konzils (1891 A; Schicerd- 
ferjer: Papst Johann XXIII. und die 
Walil Sigismunds zum römischenKö- 
nig (1895.); Áldúsy Antal: A k. zs. 
előzményei uj világításban (Buda
pesti Szemle 1897.).

Konvent (Egyetemes), a lat. 
„conventus“ szótól (generális k., 
egyetemes értekezlet,bizottmány, ta
nácskoz m á ny), a m agy ar r ef. egy ház at 
egyetemesen érdeklő ügyek elintézé
sére hivatott testület, mely 19 lelkészi 
s 19 világi, összesen 38 tagból áll, kik 
közül 10 hivatalánál fogva,28 pedig az 
egyes egyházkerületek közgyűlésé
ben történt megválasztásánál fogva 
vesz benne részt. A bodrogkereszturi 
konvent léptette életbe, a budai zsinat 
rendszeresítette, de minthogy ennek 
kánonai nem nyertek szentesítést, 
törvényesalapjas igy általánosan el
ismert és egyöntetűen gyakorolt ha
tásköre egészen a debreczeni zsina
tig nem volt, habár több-kevesebb 
intézkedési joggal állandóan élt. V. 
ö. Révész Imre: A magyar ref. egy
ház számára egyh. főhatóságul fel
állíttatni szándékolt konventről (Fi- 
gyelmező 1873.) ; Kovács Albert: A 
k. kérdéséhez (Egyh. Reform 1873.). 
— K. a kolostorokban és congrega- 
tiókban a szavazatra jogosult tagok 
(conv.entualisok) gyűlése.

Köp ácsi István, az első ma
gyar reformátorok egyike, élete kez
dő korszakát homály boritja. Házfő
nöke volt a sárospataki ferenczesek- 
nek, midőn Sárospatak Perényi Pé
ternek jutott birtokába, akinek párt
fogásával a város reformálását mi
hamar munkába vette s munkája si
kerének előmozdítására 1530. körül 
iskolát nyitott. Később Wittenbergbe
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is ellátogatott, hol 1542. jun. 24. irat
kozott be az egyetemre. Nemsokára 
hazatért s Drágfy Gáspár az erdődi 
egyház és iskola vezetését bízta reá. 
Az erdődi prot. zsinatnak 1545. még 
elnöke volt, de már 1547. Nagybá
nyára ment lelkésznek és tanítónak. 
Innen aztán 1549. Sárospatakra tért 
vissza, hol miután az iskolát kevés 
idő alatt collegiummá fejlesztő, haj
lott kora miatt a tanárságról le
mondott s csak a lelkészi hivatalt 
tartá meg, amely minőségében egy
úttal a környékbeli egyházaknak es
perese is volt. Az 1591. évi tarczali 
zsinat elnöki tisztét ő vitte, békítő- 
lég hatvaá praedestinatio egyes rész
letkérdéseitől felizgatott kedélyekre. 
Mh. 1562. után.

Kopcsányi Pap Márton, fran- 
ciskánus, szül. 1579. Kopcsányban. 
Először világi pap volt s mint ilyen 
esztergomi kanonokságig emelke
dett. Erről 1608. lemondván, a Fe- 
renczrendbe lépett, melynél később 
tartományfőnöki és definitori tisztet 
viselt. Mh. 1638. juh 28. Jeles szó
nok és iró volt, kinek müvei legin
kább prédikácziók, elmélkedések és 
imádságok, melyek közül némelyik 
nagyon elterjedt.

Koptok (az „egyptomiak* szó 
megcsonkitása),a jakobitákkal össze
keveredett egyptomi monophysiták, 
akik a görög birodalmi egyház iránti 
gyűlöletből 640. a saracenokkal szö
vetkezve elősegítették Egyptomnak 
ezek által való elfoglalását. De már a
13. századtól a legsúlyosabb elnyoma
tást szenvedték s nyomorult életöket 
idővel már csak falvakban tengethet
ték. A mai k. főnöke az alexandriai 
patriarcha, ki Kairóban lakik s egy
szersmind az abessyniai egyház fe
lett is gyakorolja a főhatóságot. A 
görög háromságtannal s monophy- 
sita christolqgi áj okkal az ascesis, bú- 
csujárás és imádkozás nagyrabecsü

lését egyesitik. Egykor híres kolos
toraik részint megszűntek, részint 
nyugatnak engedték át kincset érő 
kézirataikat. Összes számuk jelen
leg mintegy 200,000. V. ö. Butler : 
The ancicnteoptic churchesof Egypt 
(2 k. 1884.); Lemrn: Koptische Frag- 
mentezur Patriarchengesch. Alexan- 
drietís (1888.); Mcicaire: L' Égíise 
Copte (I. k. 1893.).

Korán (arabul =  felolvasás, 
előadás), az iszlám vallásos könyve, 
mely a Mohammed kijelentéseit fog
lalja magában. Nem terjedelmesebb, 
mint az újszövetség; 114 „szúrá“- 
ból áll. Mohain medet az „irástulajdo- 
nosoka (zsidók és keresztyének) in
dították arra, hogy Írásba foglalja 
tételeit s ezzel ő is könyvvallást 
hozott létre. A 660. táján össze
gyűjtött s hosszúságuk szerint ren
dezett szúrák abban hasonlítanak 
a bibliához, hogy semmiféle tan
rendszer nincs bennük. A moham- 
medánok a koránt isten teremtet- 
len szavának tekintik, legalább 
azóta, hogy az iszlámot polgárosítni 
s észszeriisítni próbálta Mamim 
kalifa, ki a koránt a teremteti 
dolgok közé sorozta s ennek lett a 
visszahatása, hogy a betiiimádás ju
tott uralomra és pedig oly mérték
ben, mint egyetlen más vallásban 
sem. V. ö. Weil: Historisch-kri- 
tische Einleitung in den K. (II. 
kiad. 1878.); Lemé Poole: Le K. 
sa poésie et ses lois (1883.); Szo- 
kolay István: A k., a törö kö k társadal mi
és vallási tör vény könyv ük (185 6.). T.

Korinthusiakhoz küldött 
levelek, az ujszöv. kánon két irata, 
melyeket Pál 58. tavaszán és őszén 
a korinthusi kér. gyülekezethez in
tézett. Kiváló becscsel bírnak úgy 
szerzőjük jellemzésére, mint az ős- 
ker. gyülekezetek állapotának is
meretére nézve, annyival is inkább, 
mivel e levelek hitelességét min-



delikor elismerték. Magyaráztak : 
Heiszíer József ( 1868.), Boleman Ist
ván (1860.)Masznyík Endre ( 1886.), 
Heinrici (1880. -87.). V. ö. P.Nagy 
Gusztáv : A komithu.siakhöz irt első 
levél eredeti alakja (1883.); Rtibiger : 
Kritische Untersuchungen iiber den 
Inhalt dér beiden Korintherbriefe 
(II. kiad. 1886.) Rácz

Korinthusi D ues, odavaló 
püspök volt 170. körül; életesemé- 
Jiyei s halála éve ismeretlenek. Kü
lönböző gyülekezetekhez nyolcz le
velet irt, melyek akkor nagy tekin
télyre tettek szert; Eusebius közöl 
belőlük töredékeket.

Kornél (Cornelius) pápa (251. 
-—253.), a „lapsi“ ellenében köve
tett eljárása határozott ellenzőkre 
talált a Novatianus követőiben, aki 
neki ellenpüspöke is lett. Gallus Ci- 
v i: a - V e c c h i á b a u t a s í t o 11 a, h o12 5 3. m 11.

Korocz (Szepsi) György, 1. 
Szepsi Korocz György.

Koron ka Antal, unit. lelkész, 
szül. 1806. Kövenden, ahol tanulá
sát is kezdte. Azután Kolozsvárra 
ment, hol 1825. végzett. Ekkor ab- 
rudbáinyai segédlelkész, a köv. év
ben káli, 1832. mészkői, 1842. vár
falvi, 1850. kövendi, 1855. torocz- 
kói pap lett. 1850. az aranyostordai 
egyházkor esperesévé választotta s 
mint ilyen működött 33 évig. 
Mh. 1885. jan. 15. Toroczkón. A gya
korlati lelkészet irodalmában szor
galmasan munkálkodott. Székely 
Miklós, gr. Széchenyi István, V. Fer- 
dlnánd s Deák Ferencz emlékére, 
Bozsla Ferencz, Szentpály József s 
ifj. Koronka László felett, úgyszin
tén az 1840. évi papszenteléskor és 
Kozma Gergely esperes ötvenéves 
papi jubilaeumán tartott beszédein 
kivíil köv. müvei jelentek meg: 1. 
Imádságos könyv templomi szük
ségre. Kolozsvár, 1844. 2. Imakönyv 
a szépnem számára. U. o. 1846. (II.

kiad. u. o. 1854.) 3. Égy pár őszinte 
szó az unit. vallás lényegéről. U. o. 
1850. 4. Országgyűlési beszédei a 
szebeni országgyűlésen. U. o. 1864. 
Közölte még egyes prédikáczióit az 
Erdélyi Prédikátori Tár és az Erdélyi 
prot. egyházi beszédek tára.

Kortan (Bibliai), az időszámí
tásról szóló azon tudomány, melyet 
Scaliger (De emendatione tempo- 
rum. 1583.)és Petavius (De docIrina 
tempómul. 1627.) vett művelés alá, 
újabban pedig különösen Ideler 
(Lehrbuch dér Chronologie. 1831.), 
Matzka (Die Chr. in ihren ganzen 
Umfange. 1844.), Weidenbach (Ca- 
lendarium historico-christianum me- 
dii et növi aevi. 1855.), Dabis (Ab- 
riss dér christlichen u. römischen 
Zeitrechnung. 1873.) és Brockman 
(System dér Chronologie. 1883.) 
fejlesztett. A 17. századbeli Usher 
óta főképen a bibliai történeti ku
tatás érdekében vették igénybe. Az 
ószövetséget illetőleg, eltekintve 
annyi csupán jelképesen használt, 
kerek vagy egyenesen nagyított 
számadatnak történeti hasznavehe
tetlenségétől, főleg abban a körül
ményben gyökereznek a nehézsé
gek, hogy Előázsiában a macedó
niai előtt egyáltalán semmiféle igazi 
időszámítás nem volt. A Dávid és 
Salamon előtti idő teljesen bizony
talan, az Egyptomból kijövetelnek 
még századát se lehetett, még az 
aegyptologok segélyével sem meg
állapítani és a világ régiségének 
bibliai adatokból kiszámítására vo
natkozólag akkor, midőn erre gon
dolni még egyáltalán lehetett, a be- 
nedekrendiek 108 kísérletet sorol
nak fel „L’art de vérifier les dates* 
(újabban Courcelles adta ki 1821.— 
44.) ez. híres munkájokban; a zsidók
1897. a világ teremtésétől az 5657. 
évet számlálják. De még a királyok 
idejére is nagyon nehéz megbízható



számadatokat nyerni, mert az ószö
vetségtört. könyveiből összeállítható 
időtáblával azassyrologokszámitásai 
nem egyeznek. így pl. az ország ket
tészakadásának idejét most 985.-re, 
majd 978.-ra, most 96Q.-ra, majd 
958.-ra, sőt legújabban 937.-re te
szik. Sokkal megbízhatóbbak már az 
Izráel országa elpusztulására s a 
babyloni fogságra vonatkozó adatok, 
ahol legfönnebb nehány évnyi kü
lönbség foroghat fenn. Csak a seleu- 
cida-korszak óta, amelylyel aMakka- 
beusok könyvében találkozhatni, van
nak egészen biztos számadatok. Sa
játságos azonban, hogy még azon 
időben is, amikor a világtörténet 
egyéb mozzanata a Róma alapításá
tól való számítással biztosan meg
van jelölve, Jézus életére és az apos
tolok működésére csak nagyon cse
kély megbízhatósággal kaphatni tám
pontokat. Bár a harmadik evangélium 
szerzője igyekszik a Jézus életét a 
világtörténet nagy keretébe beillesz
teni, de a Tiberius császár uralkodá
sának 15. évét, azaz a mi számítá
sunk szerinti 28.—29. évet, mely
ben Luk. III. 1. szerint Jézust János 
megkeresztelte, az ó-egyház egyúttal 
Jézus halála esztendejének vette fel. 
Csak lassan tört utat magának a Já
nos szerinti evangélium azon felvé
tele, amely Jézus nyilvános életébe 
3 húsvétünnepet illeszt be, melyek 
közül az elsőnek a Ján. II. 20. szerint 
a 27.—28. évbe kellett esnie, hogy 
halála a 29.—30. évbe essék. Ellen
ben azon évek, amelyek Keresztelő 
dánosnak Antipáshoz és ennek Are- 
tassal folytatott háborújához való vi
szonyával függenek össze, csak a
33.—35. évekbe utalnak. Ép oly ke
véssé létezik valami idői biztosság 
és megegyezés az apostoli korra vo
natkozólag, habár a Pál apostolt és 
leveleit érdeklő czikkekben adotté •

számok a valószínűség nagy fokával

bírnak. Alapjában itt minden a Gál. 
I. 18. és II. 1. biztosabb számadatain 
és azon a tényen fordul meg, hogy 
Félix helytartót Festus 00. vagy 61. 
váltotta fel. A bibliai k.-t. nagyon el
fogultan kezelte Wieseler, jobban 
Anger (De temporum in actis apos
tolomul ratione. 1833.) és Sevin 
(Chronologiezum Leben Jesu. 1874.). 
Ezóta a kérdést tovább tárgyalták a 
Jézus életének és az apostoli kornak 
irodalmában. Földrajzot és kortant 
egyesíteni ki nem elégítő kísérlete
ket tett Caspari (1809.) és Quandt 
(1872.—3.). V. ö. Anclerson : Fasti 
apostoliéi (1883.). Rácz

Kosa (Várfalvi) János, 1. Vár
falvi Kosa János.

Kosdi ev. káptalan, az er
délyi kerületben, kezdettől fogva lé
tezik, néha kiskosdi, újabb időben 
pedig kőhalmi név alatt is. A 18. 
század közepén 27, végén 25 egy
háza volt három surrogatiában. A 
kosd-kőlnilmi, kosd-sinki káptala
nokra (régebben surrogatiák) s ma
gáréi surrogatiára való oszlása 1870. 
után történt.

Kosd-kölialini ev. káptalan,
1. Kosdi ev. káptalan.

Kosd-sinki ev. káptalan, 1.
Kosdi ev. kántalan.

Kovács Albert, ref. theol. ta
nár. szül. 1838. aug. 8. Mezőbándon. 
A gimnáziumot Marosvásárhelytt, a 
theologiátKolozsvártt 1861. végezte, 
ahol ezután két évig kollégiumi osz
tálytanító és contra-scriba volt. 1803. 
őszén az utrechti egyetem hallgatója 
lett. Két év múlva tért vissza s azon
nal meghívást nyert a pesti theol. 
akadémiához, előbb helyettes, 1807. 
r. tanári állásra, amelyen ma is 
működik, az egyházjogot és gyakor
lati theologiát adva elő. Megterem
tője volt a Magyarországi Prot. Egy
letnek, melynek titkári tisztét nagy 
buzgalommal vitte aztán az egyesü-
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lót fennállásáig. Jelen volt úgy a 
debreczeni, mint a budapesti zsina
ton s állandónn tagja a konventnek, 
ö 11 á 11 ó meggyőződésének mindenii11 
és mindenkor nyílt kifejezést adva. 
Az országos egyh. közalap ügyeit 
mint előadó sokáig vezette, kiváló 
érdemeket szerezve ez intézmény 
alapítása és megszilárdítása körűi.
1870. aljegyzővé, 1 880. tanácsbiróvá 
választotta a dunamelléki egyházke
rület. 1881. —90. országgyűlési kép- 
viselö s mint ilyen, az utóbbi évek
ben a nemzeti párt alelnöke volt. 
Régebben buzgó és nagybecsű mun
kásságot fejtett ki az egyh. irodalom 
terén. Számtalan kisebb-nagyobb dol
gozatát közölte a Prot. Egyh. és Isk. 
Lapban, melynek (1867.—71.), va
lamint a Prot. Tudományos Szemlé
nek és a Házi Kincstárnak jó ideig 
főmunkatársa volt. Szerkesztette a 
Prot. Tlieol. Könyvtárt, melynek 1 7 
kötete a legkitűnőbb magyar tlieol. 
müveket foglalja magában, — a Ma
gyarországi Prot. Egylet Évkönyvei
ből három kötetet, az Egyházi Refor
mot (1871.—4.) s az Egyházi Szem
lét (1875.—6.), valamint Farkas Jó
zseffel együtt a Keresztyén Családot 
(1872.—3.). Nagyobb dolgozatai s 
önállóan megjelent müvei: 1. Mi 
haszna volt a kormánynak a válasz
tásoknál a katli. papság korteskedésé
ből. Pest, 1809. 2. Alakítsunk egyh. 
reformegyletet! U. o. 1870. 3. Ada
lékok a legújabb theologia történe
téhez (Schwarz K. után ford.). U. o. 
1872. 4. A Prot. Egylet s a debre
czeni Figyelmező. U. o. 1872. 5. Ma
gyar prot. énekeskönyv (Egyh Re
form 1872.—3.). 6. A konvent kér
déséhez. (U. o. 1873.). 7. A protes- 
tantismus és a véleményszabadság 
(U.o. 1873.). 8. Pál apogányok apos
tola (Láng H. után dr. Kiss Árounal 
ford. a „Theol. Értekezések" közt). 
Budapest, 1875. 9. A keresztyénség

lényege (Ullmann K. után Keresztúri 
Sándor álnév alatt ford. a „Tlieol. 
Értekezések" közt). U. o. 1875. 10. 
Iver. dogmatika (Láng H. után Ke
resztúri Sándor álnév alatt ford.). U.
o. 1870.1 1 .Egyházjogtan. U.o. 1878.
12. A kér. egyház a 4.—0. században 
(Baur után Keresztúri Sándor álnév 
alatt ford.) U. o. 1879.

Kovács (Gönczi) György, 1. 
Gönczi Kovács György.

Kovács (Lisznyai) Pál, 1. Lisz-
nyai Kovács Pál.«/

Kovács Ödön, Albert öcscse, 
tlieol. doktor, ref. theol. tanár, szül. 
1844. febr. 4. Mezőbándon. A gimná
ziumot, valamint a theol. előkészítő 
s a jogi tanfolyamot 1863. Marosvá- 
sárhelytt, a theologiát 1805. Nagy- 
Enyeden végezte. Miután egy évet 
kollégiumi köz tanítóságban töltött, 
külföldre ment s 1800. őszén az u- 
trechti, 1808. okt. 15. pedig a leideni 
egyetem hallgatója lett, mely 1809. 
máj. 31. tlieol. doktorrá avatta. Még 
ez évben elfoglalta Nagyenyedeu az 
akkor felállított negyedik theol. tan
széket, melyen igaz lelkesedéssel és 
nagy hatással működött 1895. máj.
10. történt haláláig. A magyar ref. 
egyház theol. oktatásának magasabb 
színvonalra emelésében a legjelen
tékenyebb tényezők közé tartozott. 
Tagja volt az erdélyi egyházkerület 
igazgató-tanácsának, a debreczeni 
zsinatnak, és tagja szinte haláláig az 
egyetemes konventnek is. Nevezetes 
szerepet játszott a Magyarországi 
Prot. Egyletben. A legújabb magyar 
prot. theol. irodalomnak egyik vezér
alakja, ki működése első felében rend
kívüli nagy munkásságot folytatott. 
Dolgozatait a Prot. Egyh. és isk. 
Lap (A bibliatanulmány Hollandban. 
1808.), Erdélyi Prot. Közlöny, Prot. 
Tudományos Szemle, Egyh. Reform, 
Egyh. Szemle, Egyh. és Isk. Szemle 
s a Bethlen-főiskola értesítői nagy



számmal közölték. Jelentékenyebb ta
nulmányai s önállóan kiadott miivei:
l.H e t protestantisme in Hongarije 
gedurende de laatste twintig jaren. 
Leiden, 1869. 2. A theologia he
lye az egyetemen. Pest, 1871. 3. 
Az egy szükséges (Prédikáezió). 
U. o. 1872. 4. Jézus személyének 
jelentősége a mai kér. vallásos tu
datban (Egyh. Reform. 1872.—3.)
5. A régi és az uj hit (U. o. 1873.)
6. Egy teljes tlieol. akadémia terve. 
Budapest, 1875. 7. A vallásbölcsészet 
kézikönyve (2 k.). U. o. 1876.— 7.
8. Hogyan és miről prédikáljunk? 
(Egyli. és Isk. Szemle 1877.—8.) 9. 
A legújabb h itta ni rendszerek („Tá
jékozás az újabb theologia körében" 
ez. könyvben). Budapest, 1879. 10. 
A középkori kér. egyház (Baur után 
ford;). U. o. 1883. 1 1. Emlékbeszéd 
Nagy Péter emlékköve leleplezése
kor. U. o. 1887. V. ö. Makkal- 
Ncigiy-Bartók: Emlékkönyv dr. K. 
Ö. tanárságának huszonötéves ünne
pélye alkalmából (1894.).

Kovács (Pelsőczi) János, 1. 
Pelsőczi Kovács János.

Kovásznál Péter, ref. püspök, 
szül. 1616. körül. Sárospatakon ta
nult, honnan külföldre rándult s 
1043. jul. 12. a leideni, 1644. máj. 
2-1. a franekeri egyetemre iratko
zott be. Hazatérte után, még mi
előtt lelkészi állomást kapott volna, 
presbyterianus elvei miatt a szat- 
márnémetii nemzeti zsinat 1646. 
jun. csak szigorú feltételek mellett 
engedte meg, hogy lelkészszé le
hessen. Először Fonyon, majd Lese
den, azután Nagyváradon lelkész- 
kedett. Minthogy azonban meggyő
ződése később is ellentétbe hozta 
egyh. felsőségével, 1655. máj. az 
elmozdította s csak 1656. szept., 
miután közben háromheti fogságot 
is szenvedett és magáról reversa- 
list adott, helyezte vissza hivata

lába. Váradnak 1660. török kézre 
jutása után az egyháztagok egy ré
szével Kolozsvárra vonult, hol szin
tén megválasztották lelkésznek. Itt 
azután kolozskalotai esperes, 1668. 
pedig az erdélyi egyházkerület püs
pöke lett. Mh. 1673. jul. 21. A 
temetésén Porcsalmi András által 
magyarul, Pataki István által lati
nul tartott beszédek ki vannak adva.n

Omaga mindössze egy-egy üdvözlő 
verset irt Nánási L. István „Szű 
titkaf és Komáromi Csipkés György 
„Pápistaság újsága" ez. műve elébe. 

Kovásztalanok, 1. Azymiták. 
Kováts Gyula, egyetemi ta

nár, szül. 1849. jan. 28. Budapes
ten. Jogot végzett, jogi doktorságot 
szerzett, majd ügyvédséget folyta
tott, mig 1883. budapesti kir. táb
lai biró, 1888. u. o. az egyetemen 
az egyházjog tanára lett. 1884-től 
lev. tagja a tud. akadémiának. Számos 
jeles munkája közül egyh. érdeknek:
1. A házasságkötés Magyarországon 
egyh. és polgári jog szerint. Bu
dapest, 1883. 2. A házassági javas
lat a törvényhozás előtt. U. o. 1884.
3. Szilágyi Márton tanítása az el
jegyzésről 1690.-ben. U. o. 1885.
4. A párbér jogi természete. U. o. 
1886. (II. kiad. u. o. u. a. évben).
5. Felelet br. Roszner Ervin „Régi 
magyar házassági jog" ez. munká
jára. U. o. 1887. 6. Br. Roszner Er
vin válaszára. U. o. 1888. 7. Az 
utolsó két egyházpolitikai javaslat. 
U. o. 1894. (II. kiad. u. o. u. a. 
évben).

Kőhalmi ev. esperessé#,
az erdélyi kerületben, a legújabb 
rendezéskor alakult a kosd-kőhalmi 
és sinki káptalannak 16 egyházából, 
melyekben összesen 11,000 ev. lé
lek van. Egyházainak zöme Nagy- 
küküllőmegyében fekszik.

Kőhalmi ev. káptalan, 1.
Kosdi ev. káptalan.
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Köleséri Sámuel id., ref. lel
kész, szül. 1634. Nagyváradon, ahol
1654. máj.-ig tanult is. Ekkor kül
földre ment s aug. 19.-ótői a leideni 
egyetem hallgatója volt. Miután Ang
liába is ellátogatott, 1657. nyarán 
visszatért hazájába s nagyváradi 
theol. tanár, 1659. vagy 1660. szen- 
drői, 1667. után tokaji és innen az 
üldözések elől menekülve, 1672. deb- 
reczeni lelkész lett. Itt később espe
ressé és egyházkerületi jegyzővé vá
lasztatott. Mii. 1683. Az egyh. iro
dalmat szorgalmasan művelte s a 
köv. munkái vannak : 1. De legibus 
scientificis. Leiden, 1655. 2. De 
Christi potestate. U. o. 1655.3. Dis- 
putatio theologica textualis osten- 
dens utilitatem linguae sanctae in 
interpretatione scripturae. U. o.
1655. 4. Idvesség sarka. Sárospatak, 
1666.(11. kiad. Debreczen, 1676.)
5. Bánkódó lélek nyögési. Sárospa
tak, 1666. 6. Szem gyönyörűségé
nek mértékletes siratása (Gyászbe
széd Borosjenei Istvánné Kalmár 
Kata felett). Kolozsvár, 1672. 7. 
Arany alma (Prédikácziók). Debre
czen, 1673. 8. Atyai dorgálásnak jó
ízű gyümölcse (Gyászbeszéd Kovács 
Andrásné Dobozi Kata felett). Ko
lozsvár, 1675.9. Szentirás rámájára 
vonatott fél-keresztyén (Prédiká
ciók). Debreczen, 1677. 10. Keserű- 
édes (Egyh. beszéd). U. o. 1677 1 1. 
Istennek s nemzetnek végig híven 
szolgáló Dávid patriarcha (Gyászbe
széd Dobozi István felett). U. o. 1679.
12. Józsue szent maga-eltökelése 
(Egyh. beszéd). U. o. 1682. 13. Értel
mes katechizálásnak szükséges volta 
(Egyh. beszéd). U. o. 1682. A váradi 
bibliát széljegyzetekkel ő látta el. 
Üdvözlő verset irt a Székelyhídi Ist
ván (héberül, Várad, 1651.) és Görgei 
Pál(Utrecht, 1655.) értekezéseik, va
lamint Martonfalvi Györgynek „Ta
nító és czáfoló theologia", mostoha

atyjának Czeglédi Istvánnak általa 
kiadott s a szerző életrajzával ellátott 
„Sión vára" és Czuzi Cseh Jakabnak 
„Edom ostora" ez. müve mellé, gyász
verset a Nógrádi Mátyás halálára 
(1681.). Emlékét „Brabeum vitae" 
ez. kiadványnyal örökíték meg tisz
telői.

Köleséri Sámuel ifj., az előb
binek fia, az erdélyi főkormáuyszék 
tagja és titkára, szül. 1663. nov. 
18. Szendrőn. Debreczenben tanult, 
majd 1679. máj. 22. külföldre indult 
s 1680. febr. 17. a leideni egyete
men bölcsészetet kezdett tanulmá
nyozni, melyből 1681. jun. 30. dok
tori czimet szerzett. 1682. máj. 20. 
a franekeri egyetemre iratkozott be 
s itt a köv. évben theol. doktorrá 
lett. 1685. máj. 9. érkezett vissza 
Debreczenbe, de miután első prédi- 
kálása alkalmával a miatyánkot elté
vesztette, elhagyva pályáját, az orvosi 
tudományhoz fordult s újra külföldre 
ment, ahonnan aztán orvosdoktori 
oklevéllel tért haza. Nagyszebenben 
telepedett meg, hol mint városi, 
majd tartományi orvos nagy hírnévre 
tett szert. Rendkívüli szellemi képes
ségei utat nyitottak neki magasabb 
állásokhoz s előbb az erdélyi bányák 
főfelügyelője, azutánafőkormányszék 
titkára és 1 729. egyszersmind tagja 
lett. Mh. 1732. decz. 24. Nagyszeben
ben. Nagy elfoglaltatása mellett is 
kiterjedt irói munkásságot folytatott, 
ami tagjává tette több külföldi tudós 
társaságnak. Természettudományi és 
orvosi, bölcsészeti és theol. müvei 
egyiránt nagy szám mai jelentek meg. 
Ez utóbbi szakba tartoznak : 1. De 
evangelio. Debreczen, 1679. 2. De 
existentia divinitatis. U. o. 1679. 3. 
Disputatio philosophicacontraatheos. 
Leiden, 1 681.4. Desystemate mundi. 
U. o. 1681. 5. Dissertatio philologica, 
qua quaedain S. Scripturae loca il- 
lustrautur. Franeker, 1682. 6. De



sacrificiis (3 r.). U. o. 1682—3. 7. 
De benedictione gentium Abrahamo 
promissa. U. o. 1684. 8. Consiliarius 
principe dignus (Keresztesi Sámuel 
temetésére). Szeben, 1709. 9. Sum- 
marium philosophiae. Kolozsvár, 
1723.10. Primum pietatis erga Deum 
officium. 1724. (Hozzácsatolva: Via 
ad vitám beatam.) 11. Animi grati 
et ingrati character. Szeben, 1729. 
Kiadta s előszóval ellátta Gardenius 
János „Theologia pacifica sive com- 
parativa" (Szeben, 1709.) ez. mun
káját. Bölcsészetdoktorrá avatásakor 
debreczeni tisztelői „ Applausus vo- 
tivus . . .“ ez. füzettel ünnepelték.

Kölni Brúnó (szent), a kart- 
hausi rend alapítója, 1040. körül 
Kölnben szül., Reimsban tanult s 
kölni kanonok, majd areimsi székes- 
egyházi iskolaigazgatója lett. 1086.- 
tól a chartreuse-i vad hegyszakadék- 
ban élt hetedmagával, kis imaház 
köré épített kunyhókban ; ebből fej
lődött ki a karthausi-rend. Mh. 1101. 
s 1628. szentté lett avatva; mint 
ilyennek emléknapja: okt. 6. V. ö. 
Tappert: Dér heilige B. (1872.); Ca- 
pello : Vita di san Brunone (1886.).

Könyörgés, az imádkozásnak 
specialiter a valami meghatározott 
dolgot kérő alakja, illetve része. így p. 
o. szokás esőért vagy a betegekért 
stb. könyörögni. L. még Közbenjárás.

Könyves Tóth Kálmán, ref. 
lelkész, szül. 1837. szept. 8. Debre- 
czenben, ahol tanulmányainak is 
nagy részét végezé. Gyermekkorá
ban kevés ideig Szatmárit is tanult, 
miután pedig a theologiát 1860. el- 
végzé, egy évig a Szepességben idő
zött. Ezután külföldre ment s 1861. 
őszén az utrechti egyetemre iratko
zott be. Egy évet itten, felet Páris- 
ban, felet Londonban töltött. Mind
járt hazatérte után 1863. őszén kun- 
szentmiklósi lelkész lett, inig 1866. 
Laczháza, 1883. Debreczen hivta

papjául, hol a tiszántúli egyházke
rület már 1884. tanácsbirájává vá- 
lasztá. Az elbeszélő, ismeretterjesztő 
és egyh. irodalomban egyformán 
lankadatlan és jelentékeny munkás
ságot fejtett ki. Egyh. irányú mun
kái az egyh. lapokban közlött számos 
czikken kívül: 1. Miért maradok a 
prot. egyház hive ? Pest, 1869. 2. 
Siri beszéd özv. Ács Gergelyné fe
lett. U. o. 1869. 3. Rokkant honvé
dek menháza (Prédikáczió). Debre
czen, 1870. 4. Az ur szolgájának 
szerelme (Prédikáczió). U. o. 1871.5. 
Egyh. beszédek különféle alkalmakra. 
U. o. 1871.6. A reformáczió történe
te Magyarországon (Tankönyv). Pest, 
1875. 7. Püet a síron túl (Sírbeszéd 
Kovács Lajos felett.) Székesfehér
vár, 1875. 8. A koporsónál (Halotti 
imák). Budapest, 1876. (II. kiad. u. 
o. 1889.) 9. Futkározó hamis atyafi. 
Debreczen, 1880. (4 kiadást ért.) 
10. A hit temploma (Prédikácziók 
Spurgeon nyomán 3 k.) Budapest,
1881. —4. 1 1. Hazug próféták. U. o.
1882. 12. A nazarénus Kósza Julis 
siralmai (Malmos Gazda álnévvel). U. 
o. 1882. 13. Az ur parancsára (Bekö
szöntő beszéd Debreczenben). Deb
reczen, 1883. 14. Mózes a Nébó te
tején (Miklóssy Mózes gyászünnepé
lyén). U. o. 1892. 15. Az Ur házá
ban (Vasárnapi imák). Budapest,
1896. Erkölcsnemesítő irányuknál 
és tartalmoknál fogva említésre mél
tók a köv. müvei is : Önsegély (2 k. 
1873.), Jellem (2 k. 1874.), Taka
rékosság (1878.), Kötelesség (1882.), 
A tudomány vértanúi (1886.), A 
munka bajnokai (1887.), a négy első 
Smiles, a két utóbbi Tissandier nyo
mán. Némi egyh. vonatkozással „A 
gr. Dégenfeld család története" 
(1893.) ez. munkája is bir. Egyik 
szerkesztője volt a „Kalászok az 
életnek kenyeréhez" (1893.—4.) ez. 
folyóiratnak.
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Könyves Tóth Mihály, ref. lel
kész, az előbbinek atyja, szül. 1809. 
nov. 30. Debreczenben. Iskoláit a 
nénietnyelv kedvéért Kassán töltött 
rövid időn kívül szülővárosában vé
gezte, hol azután a kollégiumban köz
tanító volt. Félévig tartó külföldi Ht
jából hazatérve, 1836. máj. káplán, 
nov. pedig lelkész lett ugyancsak 
Debreczenben. A szabadságharcz fo
lyamán tartott hazafias beszédei miatt 
annak leverése után várfogságot szen
vedett, melyből 1856. ápr. kiszaba
dult ugyan, de lelkészi és tanári ál
lást tilos volt elfoglalnia s ennélfogva 
előbb mint a debreczeni főiskola és 
egyházközség számvevője, 1859. ta
vaszától pedig mint a püspöki iroda 
vezetője működött. 1863. karczagi 
lelkészszé s még ez évben heves- 
nagykunsági esperessé választatott, 
mig 1871. jul. újra Debreczenbe ment 
lelkésznek. Többször volt konventi 
tag s rövid ideig egyházkerület! ta- 
nácsbiró. Mh. 1895. febr. 4. Síint fé
nyes szónok és erélyes egyházkor
mányzó nagy hírnévre tett szert. írói 
munkásságának java része az egyli. 
térre esett. Az egyli. lapokban meg
jelent czikkein s egyes prédikácziós 
gyűjteményekben közölt beszédein 
kívül a köv. müvei vannak : „Mi tör
tént és mit kell tennünk ?“ s „A kér. 
polgár szabadsága, egyenlősége és 
testvérisége* ez. 1848. tartott pré- 
dikácziói,továbbá Kis Orbán Istvánné, 
Madarász Dobrossy János és Miskol- 
czy István temetésén tartott gyász
beszédei, végül „Az apostoli kortör
ténete s jelleme*, „Az apostoli kor
szak vértanúi* s „A kér. egyház élete 
a három első században* czimmel az 
Egyházi Könyvtár 1858. évi folya
mában levő tanulmányai.

K ö ny y va 1 Iá sok a köve tkezők: 
a cliinai, mert alapját aKonfucius öt 
King-je s a Laocse Tao-te-King-je 
képezi; az indus, mert a Védákou s

a Brabina Tripit-aka ez. müvén alap
szik; a persa, mert az Avesta az alapja; 
a zsidó és keresztyén, mert a biblián 
alapszik s amohammedán, mertszin- 
tén van szent könyve: a Korán. Könyv
vallások, mert „szent iratok* képezik 
alapjokat. Hogy miként fejlődött ki a 
könyvvallás elve, 1. Biblia, Hermeneu
tika s Inspiratio alatt. V. ö. Leblois:
Les bibles (7 k. 1883.—8.). T.

Körlelkész, az erdélyi ref. 
egyházkerület terminológiája szerint 
egy, több község reformátusaiból al
kotott kör lelkésze, a többi kerület 
némely vidékén pedig a több egy
házra nézve iskolalátogatással meg: 
bízott lelkész.

Körmendi ref. egyházme
gye, az őrséginek a 17. században 
néha használt elnevezése.

Körmenet (lat. processio), ál
talában minden ünnepélyes nyilvános 
föl vonulása több személynek, kiilö- 
nősebben pedig a r. katli. egyházban 
a papságnak s népnek ünnepélyes 
körűimenése az oltárok, templomok 
körül, vagy utczákon keresztül, ami
dőn aztán szent tárgyakat, evange- 
liumos könyveket, ereklyéket, képe
ket, kereszteket s zászlókat visznek 
magokkal, énekelnek, imádkoznak 
(litániákat). A k. a napnak vagy a 
czélnak a nevét viseli, amikor s amiért 
történik. Van űrnapi, fogadalmistöbb 
másfajta k. A pogány októl átjött k. 
a 4. században már gyakorlatban volt 
a kér. egyházban s az 5. és 6. szá
zadban egészen szabályszerű intéz
mény gyanánt szerepelt. T.

Körösi Bozó Mihály, ref. lel-
• *

kész, Debreczenben tanult, ahol az
után 17*28.—30. köztauító is volt. 
Külföldre menvón, 1733. az utrechti 
egyetem hallgatója volt. Hazatérve, 
ispotály! lelkész lett Debreczenben.
Közte és a belső papok közt 1755. 
stóla-ügyben hosszas viszály támadt,

! melyért a közzsinat 1756. addig vi-

' i  * ♦



selt egyházmegyei jegyzői hivatalá
tól megfosztotta. Később Nádudvarra 
ment lelkésznek s 1770. táján a deb- 
reczeni egyházmegye újra jegyzőjéül 
választá, inig aztán 1772. esperes 
lett. Mh. 1775. elején. Munkái: 1. 
Disputatio theologica prior ad psal- 
mum CXXI. Utrecht, 1733. 2. Az uj- 
testamentomra mutató tábla. Debre- 
czen, 1739. (II. kiad. 1773.) 3. Ma
gyar concordantia avagy az ó- és uj- 
testamentumra mutató tábla (2 k., 
kiadta Szerencsi Nagy István és Szent- 
miklósy Timotheus). Győr, 1788.

Körösi Úri János, ref. tlieolo- 
gus, szül. 1 727. Debreczenben, hon
nan iskolái végeztével külföldre ment 
s 1753. febr. 28. aharderwijki egye
tem bölcsészeti szakára iratkozva be, 
ez évi márcz. 10. bölcsészetdoktori 
czimet nyert. Azután u. o. theologiát 
hallgatott, melynek 1755. jun. 28. 
szintén doktora lett. 1756.szept. 17. 
a leideni egyetemen jogot kezdett 
tanulmányozni s abból is letette a 
doktori vizsgálatot. Hazájába soha
sem tért vissza, miután a leideni egye
tem ajánlatára az oxfordi egyetem 
keleti kéziratainak rendezése végett 
Angliába ment s ezek katalógusainak 
elkészítése után is ott maradt, mint 
ugyanazon egyetem könyvtári hiva
talnoka. Irodalmi működéséért s tu
dományos képzettségéért uj hazájá
ban közbecsiilésben részesült; mh. 
1796. okt. 18. Tlieol. irányú müvei:
1. De rege feliciter regnante Saul. 
Harderwijk, 1755. 2. Prima decas 
originum Hebraeorum genuinarum 
ad loca biblica rectius intelligenda. 
Leiden, 1761. 3. Pharus artis gram- 
maticae hebraicae. Oxford, 1784. 4. 
Septuaginta hebdomadum quos Gáb
riel ad Dánielem detulerat interpre- 
tatio. U. o. 1788. 5. Virgo almali cum 
Immánuel. U. o. 1788. V. ö. Balofjli 
Ferencz : U. J. magyar tudós Oxfor- 
don (Spataki Fűz. 1866.).
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Körösi gór. kath. püspök-
ség, a Szvidniczen alapítottnak Kő
rösre 1751. történt áthelyezése foly
tán keletkezett. Hatásköre a horvát- 
szlavonországi és bácsmegyei, össze
sen 24 plébániára terjed ki, melyek
ben mintegy 22000 lélek van. A zág
rábi érsekség alá tartozik.

Körösmarosközi ref. egy
házmegye, a mai békésbánátinak 
egyik régebbi elnevezése.

K örösszegi (Keresszegi) Her
mán István, ref. püspök, Körösszegen 
szül. sDebreczenben tanult, hol 1612. 
kollégiumi senior is volt. Külföldre 
is ellátogatván, 1614. ápr. 23. irat
kozott be a heidelbergi egyetemre. 
Hazatérvén, 1616. zilahi lelkész, ke
vés idő múlva egyszersmind a krasz- 
nai egyházmegye esperese lett. Egy
házkerülete megbízásából 1625. ki
vitte, hogy a máramarosi egyház
megyében is érvényre jusson az uj 
naptár. 1629. nov. 25. a tiszántúli 
egyházkerület püspökké választotta 
s mint ilyen a köv. évben Debreczen- 
be ment lelkésznek. A lelkészi állás 
tekintélyének emelésére s az egyház
ban a rend és haladás biztosítására 
hathatósan közreműködött. Mh. 1 64 1. 
márcz. 19. Müvei : 1. De Deo et. s. 
trinitate. Heidelbergi 1614. 2. De 
scripturae sacraé canone. U. o. 1614.
3. Halotti beszéd Károlyi Zsuzsámul 
temetésén (Az „Exequiarum Caere- 
monialium . .. libelli duó* ez. könyv
ben). Gyulafehérvár, 1 624. 4. Halotti 
beszéd gr. Bethlen Krisztina felett. 
Debreczen, 1632. 5. A hit és jóságos 
cselekedek tündöklő példáiról való 
prédikácziók. U. o. 1635. 6. A kér. 
hitnek ágazatiról való prédikácziók- 
nak tárháza. U. o. 1640. Kiadta to
vábbá a Margitai Péter hátrahagyott 
„Temető prédikációit" (U. o. 1632.) 
s uj kiadásban közrebocsátotta Gönczi 
György „De disciplina ecclesiastica“ 
ez. kánongyüjteményét (U. o. 1633.).



Körülmetélés (héb. „mila“, 
gör. „peritomé*, lat. „circumcisio"), 
régi szokás volt a klassikus irók sze
rint a kolchisiaknái, aethiopoknál s 
phoeniciaiaknál, sőt az újabb utazók 
szerint Afrika számos népénél, a forró 
földöv újonnan megismert lakóinál. 
Mo hamm ed már az araboknál is ott 
találta s ma különösen a sémitáknál 
s azoknál találhatni, akik az iszlám 
által ezeknek a körébe jutottak. A 
koptokra az egyptomiakról maradt. 
Amint Egyptomban a papok e szer
tartást úgy tekintették, mint az isten
ség szolgálatára felavató cselekvényt, 
ópúgy az izraelitákra nézve jele volt 
az istennel való frigynek, mely fel
tétele volt a polgári jogoknak is. 
Hogy a zsidóknál mikor lett szokássá, 
nehéz meghatározni, de a II. Móz. IV. 
24—26-ból úgy látszik, hogy Mózes 
már felújította. T.

K östlin  Gyula Tódor, német 
prot. theologus, szül. 1826. máj. 17. 
Stuttgartban. Miután 1844.—8. Tii- 
bingában, 1848.—50. Berlinben hall
gatta a theologiát, 1850. Tübingában 
repetens, 1855. Göttingában r. tanár 
lett,honnan hasonlóminőségben 1860. 
Boroszlóba, innen 1870. Hallébament. 
Nagyszámú müvei közül legjelentéke
nyebbek a Lutherről irt könyvei, me
lyeknek egyike, „Martin Luther, dér 
deutsche Reformátor* 1884. a 22. ki
adást érte meg. Szerkesztőjel 87 3. óta 
a „TheologischeStudien undKri tiken“ 
ez. tekintélyes folyóiratnak, melyből 
„Az állam viszonya az egyházhoz az 
északamerikai egyesült államokban“ 
ez. a, Hörk József kivonatolta ily tár
gyú értekezését(Prot. Szemle 1889.).

Köteles Sámuel, ref. tanár,szül. 
1770. jan. 30. Tordán. Nagyenyeden 
tanult, hol tanulmányai végeztével 
osztálytanító is volt. 1796. Jenába 
ment, honnan visszatérve egy évig 
udvari papja volt özv. br. Dániel Ist- 
vánnénak, míg 1799. marosvásárhe

lyi, 1818. nagyeuyedi bölcsészetta- 
nár lett. A m. tud. akadémia 1830. 
vidéki r. tagjának választotta. Mii.
1831. máj. 26. A bölcsészeti iroda
lom terén nagy sikerrel és nagy ha
tással működött, mint Kant eszméinek 
önálló felfogású lelkes hirdetője. Mun
kái közül egyli. érdeküék: 1. Tiszta 
erkölcsi philosophia.Marosvásárhely, 
1817. 2. Erkölcsi anthropologia. U.
o. 1817. 3. Az erkölcsiség és a val
lás (Tudományos Gyűjtemény 1827.), 
továbbá ima és beszédek gr. Lázár 
Józsefné gr. Bethlen Mária s beszéd 
Szentpály Elek temetésén.

Kötelesség;, a kötelezettség

ékor még nem igen ismerte. A görög- 
bölcsészet ethikája erénytan és nem 
kötelességtan volt. Ellenben az ószö
vetség vallása a mózesi parancsolato
kon nyugodott s ehhez képest az e- 
thikát a kér. theologia is a köteles
ségtan formájában képezte ki, ami
ben a kötelezettség végső alapjául és 
tárgyául isten s az ő Krisztusban a 
világnak is nyilvánvalóvá lett ke
gyelme szerepel. De ettől eltekintve 
is az erkölcsi, amennyiben indokokra 
támaszkodik s a tudatos akaratra 
appellál, törvény, norma, eszmény. 
Ama követelményeknek rendszerbe 
szedése, melyekben ezen eszmény 
megvalósítása részleteződig a köte
lességről szóló tan, melynek legér
dekesebb részét,a kötelességek össze
ütközéséről szóló tan képezi. A.

Kötelességek összeütkö
zése, egymást keresztező erkölcsi 
kötelességek egymásba ütközése, 
amelyek közül, mint pl. a kénytelen- 
ségből való hazugság esetében, egyik 
a másiknak engedni kénytelen. Azon 
előfeltétellel, hogy az erkölcsi világ 
egybefüggő s a végső erkölcsi czél 
tekintetében egységes, mindig csak 
egy kötelesség lehet. Csak ama vi
szonyoknak a complicatiója, amelyek
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közé jut az ember, okozza, hogy 
ugyanazon dologgal szemben más és 
más szempontokból foglalhat állást 
valaki. Ahol tehát k. ö. van, ott a szem
pont, amelyből az illető a tényállást 
felfogja, okvetlenül hamis; egymás
sal összeütközésben levő viszonyok 
ellentétének kibékítése pedig a mo
mentán kötelesség tudatában talál
hatja meg alakját. A.

Kővár-középszolnoki (vagy
kraszna-középszolnok-kővári) unit. 
egyházkor, az u. n. partiumbeli egy
házakból az unitarismus virágzása 
idején alakult s a 17. század első fe
lében a ref. vallás uralomra jutásá
val enyészett el.

Köveskuti ref. zsinat, 1612.
nov. 11. a Pathai István püspök el
nöklete alatt tartotta a dunántúli ke
rület. A herczegszőlősi kánonokat 
még 55 czikkel bővítette ki, melyek
ben főleg a zsinatnak, a püspöknek 
és az espereseknek a hatáskörét sza
bályozta. Részt vett benne Szenczi 
Molnár Albert is.

Követ (Pápai), 1. Legátus, — 
(Ünnepi), 1. Legáczió.

Közalap (Egyházi), másképen 
„domesztika", a magyar ref. egyház
ban a debreczeni zsinat létesítette 
az olyan egyh. czélok elősegítésére, 
melyeket az egyes egyh. testületek 
saját erejökből megvalósítni nem ké
pesek. Hasonló névvel és rendelte
téssel az ev. egyház budapesti zsina
ta is alkotott ilyet. Mindkéttőnek fő
leg a hivek évi járulékai és kegyes 
adományok képezik bevételi forrását. 
A ref. egyházé a külön kezelt Jor- 
dán-alapítványnyal együtt 1894. vé
gén mintegy 700,000 frt alaptőké
vel rendelkezett.

Közbenjárás(Intercessio),kath. 
felfogás szerint a küzdő egyház tag
jainak egymásért és a tisztítótűzben 
levőkért (szenvedő egyház), s a győ
zedelmes egyház tagjainak,aszentek-

nek, legelső sorban pedig Krisztusnak 
(I. Christi) a küzdő és szenvedő egyház 
tagjaiért való könyörgése. A „közben
járó" elnevezést már alkalmazta Mó
zesre a zsidó theologia, mig a ker.theo- 
logia specialiter Krisztust érti alatta.

Középszolnoki ref.egyház- 
inegye, anagykárolyinak (l.e.) egyik 
neve abban az időben, midőn a mai 
szilágyszolnoki egyházmegyének ér- 
melléki része még amahhoz tartozott.

Közönséges(katholikus) leve
lek, eredetileg Alexandriai Kelemen 
és Origenes szerint nem egyes gyüle
kezetekhez vagy személyekhez inté
zett, hanem nagyobb olvasóközönség
nek szánt encyklikus iratok. Ez érte
lemben már a 3. században, főleg pe
dig Caesareai Eusebius óta ezek 
közé sorozták a Jakab levelét, Péter 
két, János három levelét és a Judás 
levelét. E hét levél ilyen elnevezését 
különösen előmozdította az, hogy ez 
által az illető leveleket kényelmesen 
megkülönböztethették a 14 páli levél
től, s a „katholikus“ megtisztelő név, 
melynek már korán dogmatikus jel
lege lett, azt is elősegítette, hogy a 
syriai egyházban a legrégibb idő óta 
fennálló kétely e hét levél legtöbbjé
nek hitelessége iránt lassanként el
némult. V. ö. Gloag: Introduction to 
the catholic epistles (1887.). Rácz

Közönyös dolgok,l.Adiaphora. 
Közönyösség (=~̂  indifferentis- 

mus), tekintetbe nem vétele dogma
tikus,hitvallási,egyházi különbségek
nek (relatív), illetőleg teljes érdekte
lenség általában a vallás iránt (abso- 
lut). Rendesen visszahatás gyanánt 
lép fel azokkal az erkölcsi pusztítások
kal szemben, amelyeket a vallási szen
vedélyek felszabadulása, vagy ezek
nek önző kizsákmányolása okozott.

Közös élet apáczái, a közös 
élet társulatának mintájára alakultak. 
Minden rendház élén egy gondozónő 
állott, kit Mártimnak neveztek.



Közös élet (vagy jóakarat) 
társulata vagy testvérülete (Fratres 
vitae communis vagy bonae volunta- 
tis, collatiönariusok), szabad kér. 
egyesület, melyet nagy Gellért alapí
tott Deventerben s amely az együtt 
élésben, a keresmény, munka s lelki 
épülés közösségében igazi testvéri 
közösséget akart felmutatni. A társu
lat, melyet Florentius Radewin és 
Zerbolt Gellért tovább fejlesztett, 
nemsokára elterjedt Németalföldön 
és Eszak-Németországon. Társházaik 
közűi a windesheimi volt leghíre
sebb. Munkásságuk az ifjúság neve
lésére s a biblia és más könyvek gyűj
tésére és másolására stb. irányult. 
Egész sora került ki közűlök a híres 
embereknek, mások (p. o. Erasmus) 
viszont neveltetésüket vették tölök. 
A társulat akkor enyészett el lassan
ként, mikor törekvéseit az általa hat
hatósan előkészített humanismus és 
reformáczió szélesebb körökbe ültet
te át. V. ö. Acquoy: Hét kloos- 
ter te Windesheim(3k., 1875.—80.); 
Höning: Die Briiderschaft des ge- 
meinsamen Lebens und ihre Bedeu- 
tung für ihre Zeit (1894.).

Közpapok, a katli. egyházban 
a minden rang nélküli alsó papság- 
tagjai. A magyar ref. egyházban 1889. 
szintén használni kezdték egyesek e 
kifejezést, a szegény sorsban élő fa
lusi papok jelzésére, kiknek érdeké
ben mozgalmat is indítottak az illetők, 
mely ha némely tekintetben ferde 
irányt vett is, legfőbb eszméjét, a lel
készek anyagi helyzetének javítását 
véve figyelembe, nemesczélu volt s 
némi erkölcsi sikerrel is járt.

Köztanító (publicus praecep- 
tor), a magyar prot. egyház főisko
láiban a legrégibb időktől kezdve 
szinte a legújabb időkig szokásos neve 
azoknak az ifjaknak, kik e korszak
ban pályájok végeztével még egy 
pár évig benmaradtak a főiskola ke

belében, és pedig mint alsóbb osztá
lyok tanítói.

Közügyigazgató, az erdélyi 
ref. és unit. egyházban az eddig lé
tezett házassági törvényszékeken a 
házasságvédő tisztét vivő lelkész, ki 
a ref. egyházban most már ügyészi 
teendőkkel van felruházva.

Közzsinat, 1. Zsinat. 
Krasznai ref. egyházmegye,

a szilágyinak (1. e.) a nagykárolyi 
egyházmegye egy részével való egye
sülése előtt gyakran használt neve.

Kraszna-középszoJnok-kő- 
vári unit. egyházkor, 1. Kővár- 
középszolnoki unit. egyházkor.

Ki \UUSS Alfréd Ede, német ref. 
theologus, szül. 1830. márcz. 19. 
Rheineckben (S váj ez). A theologiát 
1855.—8. Heidelbergben, Halléban 
és Zürichben hallgatta. 1859. stett- 
furti lelkész, 1870. theol. rk., 187 1. 
r. tanár lett Márburgban. Innen 1873. 
Straszburgba ment át, hol 1892. máj. 
31. mh. Munkái közül legnevezete
sebb a „Lehrbuch dér praktischen 
Theologie“ (2 k. 1890.—93.).

Kremsieri Milicz, Húsz elő
futára, szül. a morvaorszáfíd Krém- 
sierben. Előbb lelkész, azután IV. 
Károly császár titkára s egyidejűleg- 
prágai archidiakonus volt. Hivatalait 
1363. letevén, Prágában a nép nyel
vén bűnbánati prédikácziókat tartott, 
egyebek mellett az egyh. visszaélé
sek s a klérus erkölcstelensége ellen 
is kikelve. 1367. Rómába ment, hogy 
a pápát rávegye ez egyház reform
jára ; azon nyilatkozata miatt, hogy 
az Autikrisztus már megérkezett, be
börtönözték, később azonban vissza
engedték Prágába, hol 1369. lelkész 
lett. Újra eretnekség gyanújába es
vén, Avignonba utazott a pápához, 
de még mielőtt eldőlt volna ügye, 
1374. jun. 29. ott mh. Müveit, melyek 
közül „Libellus de Antichristo“ és 
„Lection'es quadragesimales“ a ne



vezetesebbek, Sbynko érsek 1410. 
megégettette. V. ö. Palacky : Die Vor- 
laufer des Hussitismus in Böhmen 
(1869.).

KrétiésPléti (Károlyinál: Ke- 
reteusok ésPeleteusok),Dávidnak kül
földiekből alkotott testőrsége(II. Sám. 
VIII. 18; XV. 18; XX. 7, 23; I. Krón. 
XVIII. 17; I. Kir. I. 34, 38.). Behrend 
izraelitáknak tartja őket „Die K. und 
P. ihreinhalt]icheBedeutung“(l 888.) 
ez. munkájában. Rácz

Kripta, 1. Kápolna.
Kristóf (CO ndstophoros ̂ K risz 

tus-hordozó), a nagy, egyik szentje a 
katli. egyháznak, a legenda szerint 
két öl magas és rendkívül erős ember 
volt. Egy nagy folyó mellett megje
lent előtte gyermek alakjában Krisz
tus s átvitette magát vele a folyón. 
A legenda legrégibb alakja szerint K. 
állítólag Syriában élt s Decius csá
szár alatt vértanuságot szenvedett. 
Emlékét a keleti egyház máj. (.)., a 
nyugati jul. 25. üli meg. V. ö. Usencr : 
Acta S.Marinae etChristophorif 1886.).

Kristóf (Cl iristophorus) pápa 
(903.— 4.), a pápai székre V. Leó be
záratásával jutott s akkor szűnt meg 
uralma, midőn őt III. Sergius kolos
torba záratta.

Krisztus (Christus), a héber 
„messiás“ (masiách =  fölkent) görög 
fordítása, innen Jézus tiszteleti és 
hivatali neve, akit az egyh. tansze
rint királylyá, főpappá és prófétává 
kent föl a Szentlélek. (L. Christologia, 
Messiás)

Krisztus hármas tiszte, az
uj frigy alapítása, a legjellemzőbb 
szempontokból tekintve. A prot. dog
matika tekinti hármasnak, megkülön
böztetvén a prófétait, főpapit s kirá
lyit, mivel az isteni kijelentés orgá
numai, amelyek a messiásban össz
pontosultak, mint pap, próféta és 
király jelentek meg a régi frigy
ben is. T.

Krisztus igazságossága a
prot. dogmatikában az ő cselekvő és 
szenvedő engedelmességének össze
sítő neve. (L. Christologia és Engesz
tel ődés.) T.

Krisztus-imádás, 1. Christo-
latria.

Krisztus követése (lat. Imi- 
tatio Christi), Mát. XVI. 24-ből köl
csönzött elnevezése azon istenbe mé
ly edő saz ént megtagadó keresztyén- 
ségnek, melyet a középkor végén a 
mysticismus ápolt és ajánlott. A K. 
k.-ről híres könyvet írt Kempis Ta
más (1. e.). Rácz

Krisztus közbenjárása, 1.
Közbenjárás.

Krisztus megalázása és fel- 
magasztalása, 1. Christologia. 

Krisztus monogrammja a
régi egyházban görög nevének első 
két betűjéből állott, később a Jézus 
név két első betűjéből is ; vagy pedig 
az egyik, vagy másik név első, avagy 
utolsó betűjéből ; végül ezen, vagy a 
többi betűk további combinatiójá s 
egymásba szövése folytán előállott 
különböző formákból. T.

Krisztus-rend, Dénes, portu- 
gall király 1317. alapította a mórok 
elleni harezra. A cisterciták szabály
zatát fogadta el s VI. Sándor fölmen
tette a szűzeség és szegénység foga
dalma alól. 1 797. saecularizálva lett.

Krisztus visszajövetele, 1.
Chiliasmus.

Kritika (Bibliai), 1. Biblia.
Ki •iza János,unit. püspök,szül. 

1812. jul. 28. Nagyajtán. Nyolczéves 
korától fogva Toroczkón, Székely- 
kereszturon és Kolozsvárit járta is
koláit, melyek végeztével 1 835. ko
lozsvári lelkészszé választatott. Ekkor 
külföldre ment s két évet a berlini 
egyetemen töltött. Hazatérve elfog
lalta tanársággal összekötött állását, 
melyen nagy buzgósággal és kiváló 
tehetséggel működött. Érdemei mél



tánylásául előbb kolozsdobokai espe
ressé, 1801. püspökké választatott. 
Mintlyrikusköltő és népköltési gyűjtő 
(Vadrózsák) általános elismerést szer
zett ; ennek kifejezéséül az akadémia 
1841. lev., a Kisfaludy-társaság pe
dig 1863. r. tagjai sorába emelte. 
Kir. tanácsos volt. Mii. 1875. márcz. 
*26. Az egyli. irodalom terén szintén 
sikerrel működött. Megalapította a 
Kér. Magvető ez. folyóiratot, melynek 
első két kötetét (1861., 1863.) szer
kesztette is. A Channing müveinek 
magyar fordításához előszót irt s egyet 
fordított is közülök. Egyéb ily irányú 
munkái azok az imák és beszédek, 
melyeket az 1841. évi bölöni („Erő- 
hatósság.. .“) és 1866. évi szentgeri- 
czeizsinaton, továbbá az abrudbányai 
(1865.) és verespataki (1866.) tem
plom felavatása alkalmával s az uni
táriusok háromszázados ünnepélyén 
(1868.) és Gedő József koporsója 
mellett (1855.) tartott, végül „A kér. 
vallás elemei kérdésekben és felele
tekben" (V. kiad. 1891.) ez. népis
kolai tankönyve. Sajtó alá rendezte 
az unit. énekeskönyvek újabb kiadá
sait. V. ö. Szász Károly: Emlékbeszéd
K. J. felett (1876.); Kovács János: 
Kriza-album (1892.).

K rm ann (Kermann)Dániel,ev. 
püspök, szül. 1663. aug. 28. Missén- 
ben (Trencsén). Tanulmányait Szo- 
botiston, Illaván/frencsénben, Divék- 
Ujfaluban, majd a boroszlói gimná
ziumban végezte, hol körülbelül négy 
évig tanult. 1681. őszén a lipcsei, 
1682. nyarán a wittenbergi egyetem 
hallgatója lett. Hazájába 1683. őszén 
visszatérve, kevés ideig illavai taní
tó volt, de innen vallása miatt elűze
tett. Félévi bujdosás után 1684. vé
gén mosóczi iskola-igazgató, 1687. 
nyarán turolukai lelkész, atyja utóda 
lett. Innen 1688. őszén elűzetett, de 
az év végére vissza engedték térni. 
1690. őszén a miavai egyházba köl

tözött, honnan 1692. elűzetvén, okt.
1. újra beiratkozott a wittenbergi 
egyetemre. Azután visszatért Miavá- 
ra, de 1699. nyarán rövid idei fogság 
után ismét menekülnie kellett. Me
gint külföldre ment, ahol aztán huza
mosabb időt töltött. Visszatérte után 
eleinte újból Miaván működött, mig 
1704. már zsolnai lelkész volt. 1706. 
tavaszán a bittsei egyházkerületnek 
s a bajmócziból fennmaradt egyhá
zaknak superintendenséül választa
tott s mint ilyen a köv. évi rózsahe
gyi zsinaton, mely e két kerületet a 
bitsei neve alatt végleg egyesítette, 
egyike volt a legjelentékenyebb 
szereplőknek. A zsinat megbízásából 
az eperjesi főiskola s általában a ma
gyar prot. egyház érdekében Pohorsz- 
ky Sámuel birtokossal együtt 1708. 
máj. követségbe indult a svéd király
hoz. Sok viszontagság után nem tel
jes sikerrel ugyan, de mégis némi 
eredménynyel 1709. szept. érkeztek 
haza. Zsolnai egyházából a kath. föl
desűr által két év múlva kifizetvén, 
ismét Miavára vonult. Ellenségei ha
mis ürügyek alatt 1729. a pozsonyi 
börtönbe juttatták, ahonnan, hiába 
vetette közbe magát érdekében Fri
gyes Vilmos porosz király is, 1740. 
szept. 17. történt haláláig nem sza
badult ki. Püspöki és irói működése 
egyháza legkiválóbb alakjai közé 
emelte. Mint theologus a szigorú, sőt 
elfogult orthodoxia Ilivé s ennélfogva 
a pietismusnak nagy ellensége volt. 
Munkái: 1 .Dissertatio theologica, qua 
veram orthodoxae ministrorum voca- 
tionis considerationem publicae eru- 
ditorum disquisitioni proposuit. Wit- 
tenberg, 1683. 2. Funebris oratioin 
funere . . . Martini Tarnóczy superin- 
tendentis. 1685. 3. Az élet könyve 
(Tót halotti beszéd Dadan János fe
lett). Zsolna, 1704. 4. Acta et con- 
clusiones conventus seu synodi Sol- 
neusis, Szepesvarallyiensis et nuper



nostrae Rosenbergensis. U. o. 1707. 
5. Actus inauguratioiiis vexillorum 
(Zászlóavatási beszéd tótul). U. o. 
1707. 6. Anti-Dubuicay (Tót polemi
kus irat). H. u. 1718. 7. Agenda ec- 
clesiasticaslavonica. H. n. 1734. (Kia
dásáról gondoskodott s előszóval el
látta Ambrózy György.) 8. A kér. tan 
kettős kátéja (Tótul.) H.n. 1738. Szá
mos tótnyelvii éneket szerzett s nem 
kevesebbet fordított németből, me
lyek elszórva különféle gyűjtemé
nyekben láttak napvilágot; alkalmi 
versei (p. o. üdvözlővers Petrőczy Ist
vánhoz 1704.) szintén jelentek meg. 
Előszót irt Neumann Gáspárnak „Nu- 
cleus omnium precandi formularum“ 
ez., általa Zsolnán 1707. latinul és 
tótul kiadott művéhez; úgyszintén a 
Klejcli tót cantionalejához és a Bels 
hasonlónyel vii bibliafordításához. Bél 
Mátyással együtt kiadta a tót bibliát 
(Halle, 1 722.), mely azután több ízben 
újra nyomatott. Kéziratai is nagy 
számmal maradtak, köztök legfonto
sabb a „Hungária evangelicaa ez. ter
jedelmes egyháztört.műve, ezenkívül 
a „História ablegationis Danielis 
Krmann et Samuelis Pohorszky ad 
regem Sveeiae CarolumXII.*. melyet 
a bécsi udvari könyvtárban őrizett 
kéziratról a „Magyar tört. évköny
vek és naplók* II. kötetében Mencsik 
F. és Kluch J. tett közzé (Budapest, 
1894.) V. ö. Szeberényi Lajos: K. D., 
az ev. egyház eg^ik vértanúja a múlt 
századból (A Fabó-féle „Rajzok .. .“ 
közt 1868.); Zsilinszky Mihály: K.D. 
élete (Prot. Szemle 1891.); Mencsik 
és Klucli: K. D. életrajza (Általok ki
adott müve bevezetéséül 1894.).

Krónikák két könyve, a
zsidó kánon harmadik részében levő 
tört. mű, melynek héberül a „napok 
szavai* (=  események könyve), görö
gül Paralipomena, azaz toldalékok, 
latinul Jeromos óta „Chronica* a ne
ve. Eredetileg Esdrás és Nehémiás

könyvei is hozzátartoztak ezen levita 
szerzőtől eredő műhöz, amely tartal
mát tekintve parallel halad a Sámuel 
és Királyok könyvével, közös forrás 
felhasználásával,de előadása kevésb- 
bé megbízható, egyoldalú (csak Juda 
országának kedvező) és pártszinezetii 
alevitismus érdekében. Szereztetése 
a görög uralom kezdetére esik. V. ö. 
Bertheau: Die Biicher dér Chronik 
(1873.). Rácz

Krupecz István, ev. lelkész, 
szül. 1858. jan. 29. Felsőrakouczán 
(Hontm.) A gimnáziumot 1875. Sel- 
meczbányán, a theologiát 1878. Po
zsonyban végezte. Azután a buda
pesti, hallei, berlini, párisi egyete
meken összesen öt semesteren át 
theologiát és bölcsészetet hallgatott. 
Hazájába visszatérve, 1880. udvar1 
noki s. lelkész, 1885. pozsonyi theol.
m. tanár lett, inig 1895. őszén az 
udvarnoki egyház lelkészének válasz
totta. Számos dolgozata jelent meg az 
egyh. lapokban és külön fűzetekben, 
főleg az egyháztörténet mezejéről. 
Önálló munkái: 1. Adatok az ev. su- 
perintendensek egyházlátogatásai
nak történetéhez, különös tekintettel 
a párbérre. Pozsony, 1886. 2. A tu
dományos, különösen az egyháztört. 
seminariumokról. Budapest, 1887. 3. 
A középkori egyházszerkezet. Sel- 
meczbánya, 1890. 4. Masnicius Tó
biás fogsága és kiszabadulása. Buda
pest, 1892. 5. Az illavai hitvalló. Po- 
zony, 1 894. 6. Kedélyes magyar élet 
Halléban. Sárospatak, 1894. 7. Hal
lei emlékcsokrok. Budapest. 1894. 8. 
Adalékok a Luther-káté magyarhoni 
irodalmának történetéhez.U. o. 1895.

Kryptikusok, 1. Kenptikusok. 
Kryptokálvinisták, általá

ban azok a lutheránusok, akik a 1 6. 
században különösen az úrvacsoráját 
illetőleg titokban Kálvinhoz szítottak. 
Első sorban azokat a szászországi 
protestánsokat nevezték igy, akik a
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10.század második felében áMelanch- 
thon enyhébb felfogásához csatlakoz
tak (Philippísták). A szigorú lutherá
nusok erős harczot folytattak ellenük, 
mely leginkább egy pár hitvita alak
jában Magyarországra is kiterjedt. 
(L. a Hardenberg, HesShusius, Peu- 
cer, Crato, Crell, Drezdai consensns, 
Corpus doctriuae, Ambrosius, Pilcius 
czik keket.)

Kryptokatholicisiuus, tit
kolt pápistaság, amivel uniói törek
véseiért Calixtust vádolták; valóság
gal pedig a jelenkori puseysta, fő
egyházi s általában a hagyományos- 
confessionalis irányok betegsége.

Kuenen Abrahám, nagyhírű hol
land ref. theologus, szül. 1828. szept. 
16. Haarlemben, ahol tanulni is kez
dett. A theologiát 18-16-tól Leidenben 
hallgatta, 1851. theol. és bölcsészeti 
doktorrá lett s ezután egy évig az 
egyetemi könyvtárban volt alkal
mazva. 1852. végén rk., 1855. r. 
tanárrá neveztetett ki az ószöv. exe- 
gesis tanszékére, melyen 1861. decz. 
1 (). történt haláláig működött. A sza- 
badelvü theol. iránynak legerősebb 
oszlopa, az ószöv. irodalomnak ha
talmas szellemű munkása volt, ki
nek nevezetesebb munkái, melyek 
több más nyelven is megjelentek : 
Historisch-kritisch onderzoek naar 
bet. ontstáan en de verzameling van 
de boeken des Ouden Verbonds (3 
k. II. kiad. 1885—9.), De godsdienst 
van Israel tót den ondergang van 
denJoodschenstaat(2k. 1869.— 70.), 
De profeten en de profetie onder Is- 
rael (2 k. 1875.), National Religious 
and Universal Religion (1882.), De 
melechet des hemels (1888.), De 
jongste phasen dér critiek van den 
Hexateuchf 1 889.), Schetsen nit de ge- 
schiedenis van Israel (2 k. 1892.), His
torisch-kritisch inleiding in de boeken 
des OudenV erbonds( 1894.).Magyarul 
mindössze „Mózes öt könyve" (ford.

Szalay Károly 1884.) ez. tanulmánya 
ismeretes. A Theologisch Tijdschrift- 
nek 1866.-tól egyik szerkesztője volt.

Kulcsár György, prot. lelkész, 
szül. Alsólindván (Zala). Kiképezte- 
tése után valahol lelkészi állomást 
kapott, melyről elüzetvén, szülőföl
dére, a Bánffy INIiklós védszárnyai 
alá vonult. Itt előbb tanító, 1573. 
végén vagy a köv. év elején pedig 
lelkész lett. Mii. 1577. jun. 11. Az 
egységes protestantismus szellemé
ben, minden szorosabb felekezeti fel
fogás mellőzésével készült müvei a 
következők: 1. Az halálra való készü
letről rövid tanulság. Alsólindván, 
1573. 2. Az ördögnek a poeniten- 
tia-tartó bűnössel való vetekedésé- 
ről (Rhegius Orbán után ford.). U. 
o. 1573. 3. Postilla. U o. 1574. 
(Még három kiadása van, mindenik 
Bártfán nyomatott, egy 1579., egy
1597. és egy meg nem határozható 
évben.) V. ö. Eötvös Lajos (Révész 
Figyelmezője 1870.), Kulcsár Endre 
(Abafi Figyelője XXIII. k.) ésZoványi 
Jenő (u. o.) róla szóló czikkeiket.

Kulcshatalom, az egyháznak 
a Mát. XVI. 19. és XVIII. 18-ra tá
maszkodó hatalmi képessége arra, 
hogy az absolutiót megadja vagy 
megtagadja. A schmalkaldi czikkek 
szerint a gyülekezet a birlalója, mely 
aztán egyes hivatalnokokra ruházza 
át. (L. Gyónás és Egyházi hatalom.)

Kultlirharcz, 1. Egyházpoli
tikai viszály.

Kultusz, 1. Cultus.
Kun Bertalan, ref. püspök, 

szül. 1817. jan 21. Felsőnyárádon. 
Iskoláit Beregszászban kezdte s Mis- 
kolezon folytatta, hol a bölcsészeti s 
a theol. előkészítő tanfolyam befe
jeztével két évig köztanitóságot vi
selt. Azután 1836. szept. Sárospa
takra ment, hol a theologiát 1839. 
végezte. Ekkor német nyelvet ta
nulni a Szepességre ment, hol egy



évet töltött. 1840. nevelőséget vál
lalt Abaujban, 1842. pedig gagybá- 
tori lelkész lett. 1843. őszén kül
földre indult s Becsben, Lipcsében, 
Halléban és Berlinben gyarapította 
ismereteit. 1 844. "tavaszán tért vissza 
egyházába, hol 1850-ig működött, a- 
mikor miskolczi lelkész lett. A ti- 
száninneni egyházkerület 1854. al
jegyzővé, 1800. főjegyzővé, 1866. 
superirifendenssé választotta. Hiva
talánál fogva tagja volta debreczeni 
s egyh. elnöke a budapesti zsinatnak. 
Akonventnek 1884. óta szintén egyh. 
elnöke. Egyházkerülete 1801. meg
ünnepelte huszonötéves püspöksé
gét. Kir. tanácsos, főrendiházi tag. 
Irodalmi téren régebben szorgalma
san munkálkodott. A Székács-Török- 
féleProt. Egyh. és Isk. Lapban számos 
czikke jelent meg. Ezeken s egyes 
alkalmi imáin és beszédein, melyeket 
Jakabfalvy András, Zsarnay Lajos te
metésén, gr. Széchenyi István, Kos
suth Lajos emlékére,Gagybátorba be
köszöntésekor, az 1 790.— 1. XXVI. t. 
ez. százados ünnepén s a sárospa
taki 1896. évi lelkészavatáskor tar
tott, a köv. müvei láttak napvilágot: 
1. Visszhang a vegyes házasság ügyé
ben (Név n.). Lipcse, 1844. 2. Egy
házi szónoklattan. Miskolcz, 1855.

K unsági ref. egyházmegye,
a mai hevesnagykunságinak egyik ré
gebbi elnevezése (másképen túri vagy 
nagykunsági is). Ez egyházmegye 
sok viszontagságon ment át. Egyhá
zainak megfogyta miatt már 1598. 
egybeolvasztották a makóival s csak 
1635. vált ismét külön. A 17. szá
zad végső éveiben pedig hasonló ok
ból a debreczeni egyházmegyéhez 
volt csatolva, 1702. azonban újra 
önállóvá lett s ettől fogva majdnem 
rohamosan szaporodtak is egyházai, 
amennyiben noha az akkor hozzátar
tozó 1 7 egyházból idő folytán kettő 
elenyészett, kettő pedig a békésbá

nátihoz ment át, 1733. már 27 anya
egyháza volt. E szám később is jó
formán változatlan maradt.

Klirtz János Henrik, német 
orthodox lutli. theologus, szül. 1809. 
decz. 13. Montjoie-ben (Aachen vi
dékén). A theologiát 1830.^-33. Hal
léban és Bonnban hallgatta. 1835. 
a mitaui gimnázium vallástánára, 
1850. pedig a dorpati egyetemen 
theol. tanár lett. 1870. nyugalomba 
lépett s 1890. ápr. 26. történt halá
láig Marburgban lakott. Számos mü
vének egy némelyike igen sok ki
adást ért, igy Lehrbuch dér heiligen 
Geschichte (XVII. kiad. 1889., ma
gyarra ford. Fabó András 1859. és 
Tatai András 1859.), Cliristliche Reli- 
gionslehre (XIV. kiad. 1889.), Lehr
buch dér Kirchengesch. für Studie- 
rend.e (XII. kiad. 2 k. 1892.), Abriss 
dér Kirchengeschichte (XIII. kiad.
1892.), Biblische Geschichte (XLII. 
kiad. 1889.). Nagyobbszabásu mun
kája, a „Handbuch dér allgemeinen 
Kirchengesch. “(III.kiad.4 r. 1853.-6.) 
befejezetlen maradt.

Kulin Géza gr., orientalista, 
szül. 1837. decz. 28. Nagyszebenben. 
Tanulmányait a szülői háznál, majd 
Budapesten és Göttingában végezte. 
Azóta gyakori utazásaiból fenma- 
radt idejét Marosnémetiben tölti, 
állandóan tudományos foglalkozás
sal. Különösen az orientalista iro
dalomban óriási ismeretei vannak s 
ezeket a hazai irodalom javára számos 
müvével értékesíti. Történelmi for
rás-kiadványai megbecsüIlletlen ér
tékű adatokat tartalmaznak. A keleti 
nyelvészet s a vallástörténet körébe 
tartozó munkái mindmegannyi gyön
gyei az illető szakoknak. Ezek s még 
egyéb irányokba is kitérj edőirói mun
kássága szerezte meg neki több kül
földi tudományos társulatén kívül a 
magyar akadémia tiszt, tagságát 
(1883.), az Erdélyi Magyar Közmű-



velődési Egyesület alelnökségét, az 
Erdélyi Irodalmi Társaság, Hunyad- 
megyei tört. és rég. társulat, Magyar 
Néprajzi Társaság elnökségét, a lei
den!, budapesti és kolozsvári egye
temtől a tb. doktori czimet és több 
más kitüntetést. Egybáziasbuzgósága 
előbb a vajdahunyadi egyházmegye, 
1889.-től pedig az erdélyi egyház- 
kerület főgondnoki székében érvé
nyesült, de 1896. erről lemondott. 
Tagja volt a budapesti zsinatnak s 
tagja most isaProt. Irodalmi Társa
ság választmányának. Theol. érdekű 
dolgozatai: 1. A sémi névidom. Pest, 
1857. 2. A sémi nyelvek magánhang
zói. U. o. 1872. 3. A mandeusokról 
(Kér. Magvető 1876.). 4. A Mithra- 
cultus genesise (Archaeologiai Közle
mények 1886.). 5. Az imádság törté
nete. Kolozsvár, 1889.6. Nehány szó a 
germán népek mythologiájáról (Kér. 
Magvető 1891.). Kisebb czikkei is je
lentek meg, kivált a Kér. Magvetőben.

Kuyper Abrahám, holland ref. 
theologus, szül. 1837. okt. 29. Maas- 
sluisban. A theologiát végezve, ennek 
doktora lett, azután Beestben, U- 
trechtben és Amsterdamban lelkész- 
kedett. 1874.-től tagja a képviselő
háznak. Egyh. téren a szélső confes- 
sionalis irány vezére, mint ilyen, szer
vezője a ref. egyházból 1886. kivált 
és 1892. a „holland kér. ref.“ egy
házba olvadt „doleerendekerk“-nek 
s megalkotója az amsterdami „sza
bad egyetem“-nek. Sok müve van, 
melyek többnyire a modern theologia 
ellen irányulnak, vagy pedig gyakor
lati czélokat szolgálnak. Kiadta a 
Lasco János müveit (1866.).

Kuzera János, ev. tanár, Po
zsonyban tanult s 1636. a witten
bergi egyetemre iratkozott be, honnan 
1640. visszatérve, a rózsahegyi is
kola igazgatója lett. 1645. van em
lítés róla utoljára. Elnöklete alatt ta
nítványai több értekezést tartottak,

melyek azonban nagyrészben az ő 
müvei, igy: 1. De virtute heroica. 
Lőcse, 1641. 2. Disquisitio publica 
historico-theologica, quae hodiernam 
románam ecclesiam oratione illius 
Christophori Magni neonon coronae 
virginis Máriáé, horrendae idolola- 
triae convincit. U. o. 1643. 3.Dissi- 
patio Phosphori fatui, quem Thomas 
Belavius efumo pingvi formavit.U. o. 
1644. 4. Thematum philosophicorum 
fasciculus. U. o. 1644. 5. Consilium, 
quomodo Papismi armatúra pruden- 
ter sit diripienda. U. o. 1645.

Kuzmány Károly, ev. páten- 
sespiispök, szül. 1806. nov. 16. Brez- 
nóbányán. A középiskolát Dobsinán 
ésSajógömörön,atheologiátPozsony- 
ban végezte. Egyévi nevelősködés 
után külföldre ment s 1828. okt. 10. 
a jénai egyetemre iratkozott be. Ha
zatérve 1829. késmárki tanár, 1830. 
beszterczebányai diakónus, 1831. zó
lyomi, 1832. beszterczebányai lel
kész, 1849. bécsi theol. tanár lett, 
mig 1860. a pátens által szervezett 
egyik egyházkerületnek, a pozsonyi
nak püspökévé neveztetett ki s Besz- 
terczebányára költözött. Megapadván 
a patentalis egyházak száma, 1863. 
visszatért bécsi tanárságára, végül 
pedig Turóczszentmártouban foglalt 
el lelkészi állást. Mh. 1866. aug. 14. 
Stubnyán. Kiváló irói munkásságot 
fejtett ki, melynek termékei: 1. Pró
babeszéd és beköszöntő prédikáczió 
Beszterczebányán (Tótul). Beszter- 
czebánya, 1832. 2. Német húsvéti 
prédikáczió. U. o. 1834. 3. Emlék
beszéd I. Ferencz halálakor (Tótul). 
U. o. 1835. 4. Imák a hivő keresz
tyének vallásos építésére (Tótul). U. 
o. 1835. 5. Elődeink megtérése a 
Szentlélek müve (Pünkösthétfői be
széd tótul). U. o. 1836. 6. Egyh. be
szédek püspöki vizsgálatkor (Tótul). 
U. o. 1837. 7. Prédikáczió a mérték
telen ivás ellen (Tótul). U. o. 1837.



8. Prédikáczió V. Ferdinánd szüle
tése napján (Tótul). U. o. 1837. 9. 
Ev. halotti énekeskönyv (Tótul). U. o. 
1838. (III. kiad. u. o. 1844.). 10. 
Gyászbeszéd Géczy István felett. U. 
o. 1842. 11. Luther Márton élete (Tó
tul is). U. o. 1842. 12. Az ev. kon- 
finnándusok előkésztése (Tótul). U. 
o. 1843. 13. Pünkösthétfői prédiká
czió (Tótul). U. o. 1845. 14. Ev. ka- 
techismus(Tótul). U. o. 1845. (Néme
tül 1846.). 15. Egyli. beszéd az 
1847—8. országgyűlés által a job
bágyoknak adott jogokról (Tótul). U. 
o. 1848. 16. Gyászbeszéd Kollár Já
nos felett (Tótul). Bécs, 1852. 17. 
Lehrbuch des alig. und österr. 
Kirchenrechts nebst Urkundenbueh 
(2 k.). U. o. 1856. 1 8. Reformátorok 
életrajza (Tótul). U. o. 1856. 19. Az 
egyház állása a házasságot illető tör
vényhozás és törvényes vizsgálathoz 
(Spataki Fűz. 1859.). 20. Áttekintése 
az ausztriai házassági jog tört. kifej
lődésének (U. o. 1859.). 21. Hand- 
buch dér österr. evang.-prot. Eherech- 
tes. Bécs, 1860. 22. Oratio, qua ad 
honores Superintendentis . . . sacra- 
mento fidei obstringendus . . . con- 
ventum salutavit. Beszterczebánya, 
1860. 23. Ev. egyházjog (Tótul). U. 
o. 1860. 24. Oktatás a pátensről (Tó
tul). U. o. 1860. 25. Gyászbeszéd 
Safarik J. P. felett (Tótul). Bécs, 
1861.26. A tótok pogánysága és meg- 
kereszteltetése (Tótul). U. o. 1863. 
Kiadta a tót bibliát (Kőszeg, 1851.), 
egy Zpewnjk ez. tót énekeskönyvet 
nagyobb részben saját szerzeményei
ből s szerkesztett egy tót szépiro
dalmi lapot (1836.—8.).

Küküllői ref. egyházmegye
(régebben küküllővári), az erdélyi 
kerületben, 1557. még ev. volt s a 
magyar luth. püspök alatt állott, mig
1565. már csak az alsó része (Nagy- 
kükiillő) követte előbbi hitét, s ké
sőbb, valószínűleg Alesius halálától

fogva ez a rész is a szász luth. püs
pök hatósága alá tartozott. A régi 
egyházmegyének Kiskükiillőmegyé- 
ben fekvő része ref. lett s azóta ál
landóan fennáll. Bőd idejében 31, a 
Benkőében 36 anyaegyháza volts ma 
33 van, melyek közül 4 Alsófehér-, 
4 Tordaaranyosmegyében, a többi 
pedig Kiskiikiillőben fekszik s össze
sen 20,000 ref. lélek van bennük.

Kiiküllöi unit. egyházkor,
az unitarismussal egyidejű. Régeb
ben több gyülekezetből állott, mig 
jelenleg csak 10 anya- s 26 leány
egyháza van (Kiskükiillőmegyéhen), 
mindössze 4000 lélekkel.

Külföldi tanulmányozás, a
magyar prot. lelkészjelöltek egy ré
szének ama szokása, mely szerint 
honi tanulásuk befejeztével külföldi 
egyetemeken is gyarapítják ismere
teiket. Különösen a reformáczió há
rom első századában volt nagyon el
terjedve, amikor tényleg roppant 
szellemi hasznot okozott. Ma már 
sokkal csekélyebb mérvű s nem is 
abban a tekintetben szükséges, mint 
régebben. Németország és Hollandia 
egyetemeit keresték föl a legna
gyobb számmal, rajtok kívül még 
Svájca és Anglia volt inkább czél- 
pontja a tudományszomjas ifjaknak, 
akiknek ott időzését nagyobb rész
ben vagy a hazai patronusok, vagy 
az illető egyetemek segélyei tették 
lehetővé. Az egyes egyetemekre be
iratkozott magyar ifjak névsorából 
már több ismeretes, némelyik csak 
bizonyos részében, némelyik teljesen. 
Ez utóbbiak: Bázel (Spataki Fűz. 1860. 
Zsindely Istvántól), Franeker (Tört. 
Tár 1886.— 7. Hellebrant Árpádtól), 
Genf (Spataki Fűz. 1862. Széli Kál
mántól), Göttinga (Kecskeméti Prot. 
Közlöny 1858. Fehér Pétertől), 
Harderwijk (Irodalomtört. Közlemé
nyek 1891. Zoványi Jenőtől), Heidel- 
berg (Spataki Fűz. 1862. Szeremley



Józseftől és‘Archív (les Vereins für
siebehbürgischeLandeskundeN.F,X-
k. Teutsch Frigyestől), Herborn (Szá
zadok 1883. Hellebrant Árpádtól), 
Jena (Magyar Tört. Tár. 1861. Ré
vész Imrétől, Archív . . . XII. k. Her- 
furthés Schieltől, — Budapest, 1890. 
Mokos Gyulától), Leiden (Prot. Egyh. 
és Isk. Lap 1 888. Antal Gézától, Ar
chív.. . XVI. k. Teutsch Frigyestől), 
Lipcse (Archív. . .  X. k. Teutsch F. 
és Fabinitól), Oderafrankfurt (Prot. 
Szemle 1889. Zoványi Jenőtől), Tü- 
binga (Prot. Egyh. és Isk. Lap 1 866.), 
Utrecht (Prot. Közlöny 1885. Nagy 
Elektől,Prot.Egyh. és Isk. Lap 1888. 
Antal Gézától, Archív . . . XXII. k\), 
Wittenbérg (Pest, 1817. Bartholo- 
maeides JánosLászlótói.).

Kiil misszió vagy általában 
m isszió, közös fogalma mindazok
nak a vállalatoknak, melyek a keresz- 
tyénségnek a nem kér. népek közt 
való terjesztését tűzik ki czélul. Az 
első misszionáriusok e szeri utaz apos
tolok voltak s a misszió története a 
kercsztyénség elterjedésével egybe
esik. A katli. egyház legnagyobb és 
legjelentékenyebb kiilmissziói intéz
ményé a XV. Gergely pápától 1622. 
s z e evezett pro p ága n d a, m ely ly él V111. 
Orbán 1627. kollégiumot kötött össze. 
A benczések, cisterciták, prémon- 
t.reiek és kii lönösen az Afrikát és Ame
rikát végigjáró kolduíó-rendek misz- 
sziói munkásságát is csaknem elho- 
mályosítá a 16. és 17. században a 
jezsuitáké. Ezek mellett még más 
rendek is buzgólkodtak a k. érdeké-o
ben, s világi papok, leginkább Fran- 
czia- és Olaszországban, szintén al
kottak missziói egyleteket, sőt újabb 
időben még laikusokból is keletkez
tek u. n. hitterjesztő egyletek. A leg
elterjedtebbek : a Coudrin által 1805. 
alapított s a pápától 1818. megerő
sített Picpus-társulat Párisban, a Ly
onban 1822. keletkezett Xavér Fe-

rencz-egylet, az osztrák Leopoldina- 
egyesűlet, mely 1829. az északame
rikai misszió támogatására alakult, a 
Bonifácz-egylet, melyet Stolberg Jó
zsef gróf alapított stb. V. ö. Henrion 
franczia ésKalkar dán müvét, melyek 
németre is le vannak fordítva. — Az 
orosz egyházban különösen 1870. óta 
nagyon felébredt a missziói buzgalom, 
mi a nagy orosz missziótársulat újjá
szervezését eredményezte.

A prot. egyházban adissenterek, 
herrnhutiak, pietisták, methodisták 
és baptisták voltak a kezdeményezők. 
A herrnhutiak 1732. küldték első hit
térítőiket St.-Thomasbasaköv. évek-

t

ben Grönlandra, Eszakamerikára, 
Nyugatindiára stb. is kiterjesztették 
sikeres munkásságukat. Az angol pu
ritánok már 1647. alkottak társula
tot az evangélium terjesztésére, 1701. 
újra egy ref. egylet, majd 1792. bap
tista misszió-társulat alakult London
ban. Az 1795. főleg independensek 
által szervezett nagy társulattal szem 
ben a püspöki egyház 1800. szintén 
alapított egyet az Európán kívüli an
gol birtokokra. Ettől fogva évről-évre 
szaporodtak a misszió-társulatok. Az 
első helyet még mindig Anglia fog
lalja el, utána Eszakamerika, azután 
Németország következik. A két skót 
egyház 1824.-től, illetőleg 1843.-tól 
egyenesen egyházi ügynek tekinti a 
külmissziót. A bostoni nagy társulat 
mellett, mely 1810. több prot. fele
kezet híveiből alakult, nemsokárabap- 
tista, methodista, püspöki és más tár
sulatok is keletkeztek. Németalföldön 
1 797. buzgó missziói tevékenység in
dult meg. Svájczban 1816. alakult a 
bázeli misszió-társulat, melynek mis
szió-iskolája jelenleg a leglátogatot
tabb. Németországban 1823. a bér-
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lini, 1829. a rajnai társulat kezdte 
meg működését,ez utóbbinakBarmen- 
ben seminariuma is van, majd 1836. 
az északnémet, meg a drezdai társu-



latok alakultak szigorú lutli. jelleg
gel. Most mintegy 75 létezik, melyek 
évenként vagy 24,000,000 márkát 
használnak fel. V. ö. Pliti: Gesch. 
dér lutli. Mission (1871.); Gundert: 
Die evangelische Mission (1881.); 
Warneck: Abriss einer Gesch. dér pro- 
testautischen MiSsion (II. kiad. 1883.) 
és Evangelische Missionslehre (2 k. 
1893.— 1.); Szabó Aladár: A protes- 
tantismusés ak. (Prot. Szemle 1890.).

Külsösomogyi ref. egyház
megye, a dunamell'éki kerületben, 
1629.-től létezik, amikor ugyanis a 
Somogymegyében fekvő egyházak
ból 18 a dunamelléki kerülethez 
csatolhatván, 12 tolna- és veszprém- 
megyei egyházzal együtt önálló egy
házmegyeként szervezkedett, mely 
ezután is gyakorta előfordult csak 
somogyi néven. A 17. század köze
pén 24 egyháza volt; e változást 
részben régi egyházak elpusztulása, 
illetőleg a veszprémmegyeieknek a 
veszprémi egyházmegyéhezvaló csat
lakozása, részben viszont újak ala
kulása idézte elő. Jelenleg 31 anya
egyházat foglal magában, melyekből 
20 Somogy-, 11 pedig Tolnamegyé
ben fekszik. Népessége mintegy24000 
lélek. Nevezetesebb egyházai Gyön- 
kön ésNagyszékelyen vannak,ámeny- 
nyiben mindkét helyen külön egyhá
zat képeznek a német-és magyarajkú 
reformátusok.

K ürti István, ev. esperes, éle
tének kezdő korszakából csak az van 
tudva, hogy 1593. a jénai egyetemre 
iratkozott be. 1601. szeredi, 1604. 
pedig érsekujvári lelkész volt, mig 
1610. mint újra szeredi lelkészre és 
egyúttal a semptei fráternitas espe
resére a zsolnai zsinata bajmóczi és 
bányai egyházkerület magyar egy
házai felett inspector czimmel a püs
pöki teendőket bizta rá. Ez egyhá
zak aztán az ő vezetése mellett tet
tek lépéseket arra, hogy önálló püs

pököt választhassanak, mit 1613., 
de már csak a K. ez évben történt 
halála után, meg is nyertek. Irodalmi 
téren szintén működött. Eszterházi 
Tamással magyarra fordította Hun- 
nius Egyednek „Az igaz anyaszent- 
egyházról és ennek fejéről, a Krisz
tusró l (Sárvár, 1602.) szóló művét. 
Megjelent még tőle : Az élő istenhez 
való áj tatos imádságokat magábanfog- 
laló könyvecske (Ford.). Kassa, 1611.

Kyheineti k a(gÖr. kormány
zástan), egy időben, kivált a 19. szá
zad elején egyik részleges tárgya a 
gyakorlati theologiának, mely azt 
mutatta ki, hogy mi illeti meg a 
prot. lelkészt az egyház összes ügyei
nek vezetésében. Ma is külön tár
gyalják némelyek, de mint önálló tu
dományt már többnyire elnyeli egy
felől az egyházjog, másfelől a lelki- 
gondozásfan. A magyar prot. egy
házban a lelkész egyházkormányzati 
jogait és teendőit jelenleg zsinati 
törvények állapítják meg, de mint 
speciális kérdésről, erről is szól egy 
pár kisebb munka. Ilyen p. o. Dávid- 
házy Jánostól „A lelkipásztor teen
dői a presbytóriumban" (1889.).

Kyrie eleison (voltaképen 
eleeson, gör. —uram! irgalmazz), egy 
a görög egyházból állítólag már I. 
Sylvester pápa által a latinba is át
vitt ima-alak, amelylyel a gyülekezet 
a pap imáira felel. A zenés misében 
az első részletet (iíitroitus) képezi. T.

Kvacsala János, prot. tlieolo- 
gus, szül. 1862. fe.br. 9. Petrováczon. 
A gimnáziumot Szarvason, a theolo- 
giát Pozsonyban végezte. Azután a 
lipcsei egyetem hallgatója volt, hon
nan hazatérve középiskolai tanári 
oklevelet szerzett s 1886. a pozsonyi 
ev. lyceuni tanára lett. 1893. jul. a 
bécsi theol. fakultás tb. theol. dok- 
torsággal tüntette ki s egyidejűleg 
a dorpati orosz egyetem az egyház - 
történelem tanárául hívta meg. Je-
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leuleg szintén ott működik. Nagyobb 
dolgozatai: 1. Comenius és a Rákó- 
czyak (Budapesti Szemle 1889.). 2. 
J. H. Alstedt (Ungarische Revue 
1889.). 3. Egy álprpféta a 17. szá
zadban (Századok 1889.). 4. A 17. 
századbeli chiliasmus történetéhez 
(Prot. Szemle 1890.). 5. Kalinka 
Joacliim első vizsgálati fogsága (U. 
o. 1890.). 0). Bisterfeld János Henrik 
élete. Budapest, 1891. 7. Egy félszá

zad a magyarországi philosophia tör
ténetéből (Budapesti Szemle 1891.). 
8. Johánn Amos Comenius. Lipcse 
és Bécs, 1892. 9. Az angol-magyar 
érintkezések történetéhez (Századok 
1892.). 10. Irenische Bestrebungen 
zűr Zeit desdreissigjáhrigen Krieges. 
Dorpat, 1 894.1 1. Kurzer Berichtüber 
meine Forschungsreisen. U. o. 1895. 
12. Fiinfzig Jalire im preussischen 
Hofprediger-dienste. U. o. 1896.

L.
Labadie János, mystikus és se- 

paratista, szül. 1610. febr. 13. Bourg- 
ban. Tizenhétéves korában jezsuiták 
közé állott, de 1 639. elhagyva a ren
det, világi pap lett a bordeaux-i dioe- 
cesisben, mig 1650. Montaubanban a 
ref. egyházba tért át s két év múlva 
ugyanitt lelkészi állást foglalt el. 
Száműzetve, 1657.-től Orange-ban, 
1659.-től Genfben, 1666.-tól a német- 
alföldi Middelburgban lelkészkedett. 
Az 1669. évi dordrechti zsinat elmoz- 
ditotta hivatalából, mivel az ujjászii- 
löttek részére gyülekezetét akart ala
pítói s pártoskodásokat okozott. Mi
után Middelburgból is számkivetet
ték, előbb Amsterdamba, 1670. Her- 
fordha ment, honnan 1672. szintén 
kitiltatott. Ezután Altonában tartóz
kodott, hol 16)7 1. febr. 13. inh. Kö
vetői, a 1 a h a d i s t á k külsőleg 
ugyan alig tértek el a ref. egyház 
tanaiból, mindamellett a kath. kolos
tori életért lelkesedtek s vagyonkö
zösségben éllek. L. halála után Yvon 
(nih, 1707.) vezetése alatt mintegy 
négyszázan a nyugatfrieslandi Wieu- 
\verdben te leped l ek meg,hol felckcze- 
tök 1 744.-re teljesen megszűnt. L. kö
vetői közül különösen a tudós Schiir- 
mannAnnaMária tiint ki. V.ö. Vöm Ber- 
kum: De Lalvad ieen de Labadisten(2 k.
1851.); Képpé: Gesch. des Pietismus 
und dér Mystik in dér ref. Kirclie, 
namentlieh dér Niederlande (1879.).

Labaruni, dárdára tűzött, víz
szintesen álló bibor-lobogó a római 
császárok korában. Felette sas volt 
Nagy Konstantin koráig, aki ezt ke
reszttel helyettesítette.

Lábcsók, a pápának nyújtott 
hódolat-jel előbb a görög, majd V. 
Károlyig a német császárok részé
ről is. VII. Gergely rendelte el oly- 
képen, hogy a pápa papucsán levő 
keresztet érje. Ma már a pápaválasz
tást követőleg a bibornoki collegium 
mutatja be vele hódolatát, meg ün
nepélyes audienciák alkalmával a 
megjelent papok és világiak.

Lábmosás.Az ókorban csaknem 
általános szokás volt keleti rabszol
gákkal megmosatni az idegenek lábát 
beléptük után vagy meghívott ven
dégeknek a lakoma kezdete előtt, ré
szint felfrissítés, részint a sarukat vi
selő jövevények megtisztogatása vé
gett (I. Móz. XVIII. 4; XIX. 2; Luk.VIL 
44; I. Tini. V. 10.). A János szerinti 
evangélium Krisztusa magasabb érte
lemben mossa meg a halála előtti utol
só vacsora alkalmával tanítványai lá
bait (Ján. XIII. 4.— 15.), hogy pél
dájával symbolikusan kifejezze a ta
nítványai ismertető jeléül szolgáló 
ön megtagadó szeretetet és alázatos
ságot. A nyugati egyházban a gyer- 
mekkeresztség általános életbelépte 
előtt szokásban volt a megkeresztel
tek lábmosása, azután a legtöbb ko-



lostorban, sőt királyi udvarokban is di- 
vatozottez és szent Ambrus követője, 
szent Bernát a 1.-t. szentségnek akarta 
elfogadtatni. Meg is maradt az a la
tin egyházban, de csak mint sacra- 
mentale a nagycsütörtöki mise után 
s még most is végeznek ünnepélyes 
1.-t nagycsütörtökön a pápa, a püs
pökök, apátok stb. valamint némely 
világi fejedelem 12 vagy nyugaton 
inkább 13 zarándokon vagy szegény 
emberen, kiket azután étellel-itallal 
megvendégelnek. A római czere- 
mónia kezdetén (hol egyébiránt 13 
fehérruhás pap lépett a szegények 
helyére) a „Mandátum nóvum do vo- 
bis“ antiphoniát éneklik, ahonnan az 
egész dolog „mandátum" nevet is vi
sel. Hasonló czeremóniát tart nagy
csütörtökön a görög egyház is, főleg 
a zárdákban és az orosz czár udva
rában, sőt e szokás megmaradt az 
újrakeresztelők nehány árnyalatánál 
és a herrnhutiaknál is 1836-ig. Rácz 

Lacombe., barnabita, ki 1681. 
Guyonné (1. e.) gyóntatója lett. 1686. 
rendjének párisi kolostorába vonult 
s itt nagy szónoki hírre tett szert. 
Molinos eretnekségével s Guyonnéval 
való tilos viszonynyal vádoltatván, 
1687. a király elfogatta. Tízévi rab
ság után a charentoni elmegyógyin
tézetbe került, hol 1699. mh.

Lacordaire (olv. lakorder) Já
nos Henrik Domokos, franczia egyh. 
szónok, szül. 1802. máj. 12.Recey- 
sur-Ource-ban. Dijónban jogot hall
gatott s ügyvéd lett, de 1824. a 
st.-sulpice-i seminariumba lépett s 
1827. fölszenteltette magát. Lamen- 
nais és Montalembert társaságában 
1839. „L’ Avenir" czimü lapot indí
tott, melytől azonban a pápának a 
lapra kimondott kárhoztatása után 
visszalépett. 1835. hitszónoki té
ren kezdett működni a Notre-Dame 
templomban, hova bámulatos szónoki 
képességei a hallgatóságnak egész

seregét csőditék. 1840. a Domokos- 
rendbe lépett s megírta „Vie de 
Saint Dominique" (1841.) ez. mun
káját. Miután 1848. rövid ideig kép
viselő volt, 1850. rendjének fran- 
cziaországi provinciálisa lett, ám 
1853. ettől is visszavonult s ettől- 
fogva csupán sorréze-i iskolájának 
vezetésével foglalkozott. 1860. a 
franczia akadémia tagjául választá. 
Mh. 1861. nov. 21. Munkái (9 k. 
1872.—3.) közül magyarul megje
lentek: „Jézus Krisztus a történelem
ben" (ford. Zádori János 1868.) és 
„Egyházi beszédek" (ford. Májer Ká
roly 1853. és Sarmaságh Géza 2 
k. 1880.) V. ö. Chocarne: Le R. P. 
H. D. L. (2 k. VII. kiad. 1886.; ma
gyarra ford. Hatzinger I. 1883.); 
Bleibtreu: Páter L. s Leben und Wir- 
ken (1873.).

Lactantius Firmianus (Lucius 
Coelius), latin egyh. iró, Diocletianus 
császár hívására Nikomediába (Bi- 
thynia) ment az ékesszólás tanítójá
nak. Itt 303. előtt a keresztyénségre 
tért, 312. körűi pedig állítólag a Nagy 
Konstantin fiának Crispusnak neve
lője lett Galliában. Halála ideje bi
zonytalan, valószínűleg 330. körűi 
halt meg Trierben. Egyike az u. n. 
népszerű kér. bölcsészeknek. Legje
lentékenyebb müvében, a „ Di vinarum 
institutionum libri VII“ czimiiben, 
mely a kér. hit apológiája, első sor
ban a kér. erkölcstanért lelkesedik. 
Egyébként fejtegetései épen oly zor- 
donak kér. világnézet tekintetében, 
mint amilyen szépen folyó a nyelve
zete, mely a „Cicero christianus" el
nevezést szerezte meg neki. Egyház
tört. szempontból fontossággal bir a 
„Demortibus persecutorum" ez. mun
kája. Müveit legjobban Lebrun és 
Lenglet-Dufresuoy (2 k. 1748.), leg
újabban Migne (Patrologiae latináé
VI.—VII. k. 1844.) s Brandt és Laub- 
mann (Corpus seriptorum eccl. lat.



1890.—3.) adta ki. Közülük magya
rul is megjelent „Az egyház harczai 
és győzelmei“ ez. (187 I.). V. ö. Over- 
lach: Dié^Theologie des L.( 1858.); A/77- 
ler: QuaéstionesJjactántianae(l 875.); 
Heinig: Die Ethik (les L. (1887.); 
Brandt: Überdas LebendesL. (1890).

Láczai Szabó József, ref. lel
kész és tanár, szül. 1764. jul. 14. Sá
rospatakon. Tanulmányait Kassán és 
szülővárosában végezte, hol 3 784. 
főisk. alkönyvtárnok, 1787. osztály- 
tanitó lett. Innen 1789. külföldre 
ment s előbb Utrechtben, 1 790. pedig 
Göttingában iratkozott be az egye
temre. 1791. az újraéledő pápai fő
iskola hívta meg tanárnak, majd 1805. 
a lepsényi egyház lelkésznek. Három 
év múlva szülővárosa választotta lel
készéül, hol egyszersmind a kollé
giumban a gyakorlati theologia tan
székét foglalta el. Mh. 1828. szept. 
21. Működése különösen irodalmi té
ren volt jelentékeny. Egyli. munkái: 
1. Kér. katechismus (Koppé után 
ford.).Győr,1796.(V.kiad. 1816. átdol
gozva Kolozsvár, 1813.) 2. Kisdedek 
katechismusa. Győr, 1804. (Sokszor 
megjelent, még 1866. is Kolozsvártt.) 
3. Halhatatlanság oszlopa (Halotti 
versek). Vácz, 1807. 4. Énekek. U. o.
1807. (Uj kiad. Sárospatak, 1813.)
5. Vallástevő katechismus. Sárospa
tak, 1813. (Számtalanszor, még kö
zelebbről is újra nyomatott.) 6. A kér. 
vall ás ra való űtm u tatás(S ta p fc r után). 
U. o. 1813. (Sok kiadása van.) 7. Pré- 
dikácziók (3 k.) U. o. 1813. -9. 8. 
Erkölcsi olvasókönyvecske. U. o. 
1825. 9. Rövid erkölcsi tudomány. 
U. o. 1826. 10. Templombeli köznapi 
könyörgések U. o. 1 K27. — továbbá 
ama prédikáeziói, melyeket a lipcsei 
győzelem ünnepére, a rcformáczió 
h áro msz áz a d o s é vfo r ; 1 u! ój á: í, c o n s i s - 
tórium újításakor, 1. Forencz szüle
tője napján s „Az isten házának okos 
és keresztyéni szereteted ez. a. tar

tott. Fábián Józseffel együtt szerkesz
tő a „Prédikátori Tárház “-at (1805.—
1808.). A felette tartott gyászbeszé
dek szintén megjelentek.

Líietarc (lat.), a böjt negyedik 
vasárnapjának neve, az ős egyház
ban szokásos introitus kezdő szavá-

t

ról (Laetare Jerusalem... Ezs. LXVI. 
10.) A pápa e napon szokta megszen
telni az arany rózsát.

Lagarde (De) Pál Antal (volta- 
képen Bötticher), német orientalista 
és theologus, szül. 1827. nov. 2. Ber
linben, ahol és Halléban 1844.—7. 
theologiát, bölcsészetetés keleti nyel
veket tanulmányozott. Miután Hallé
ban 1851. habi 1 itáltatta, magát, 1854. 
gimn. tanár lett Berlinben, 1869. pe
dig a keleti nyelvek egyetemi tanára 
Göttingában, hol 1891. decz. 22. mh. 
A régi egyház története és a bibliai 
szövegkritika körül irói működése 
számtalan termékével roppant érde
meket szerzett. V. ö. De Lagarde 
Anna: Paul de L. (1894.).

Laikus-apáczák(Conversae), 
a női zárdákban ugyanazt az állást 
foglalják el, melyben a férfi-kolosto
rok laikus-barátai (1. e.) vannak, azzal 
a különbséggel, hogy szigorú clausu- 
rára vannak kötelezve.

Laikus-Inná lók (Conversi), a 
kolostorokban azok az egyének, akik 
a kolostor falain belül és kívül az 
alsóbbrendű munkát végzik. Tőlök 
nem kívánnak tudományos képzett
séget, de a három ünnepélyes foga
dalmat le kell tenniük. Minthogy sza
bad szakáit viselniük, „fratres bar- 
bati“ nevük is van. (L. Conversio.)

Laikusok (a gör. szótól
=  nép), akath. egyházban mindazok, 
kik nem a klérushoz tartoznak. A 
klérus és a 1. közti különbséget a föl
szentelés teremti meg. A 1. az egy
ház kormányzásában absolute nem 
vehetnek részt, sacultus, erkölcs és 
hit dolgában alá kell magokat a kle-



rusnak rendelniük. E lényegi ellenté
tet a prot. egyház a maga részére 
megszüntette.

Líljos (IX.), szent, Francziaor- 
szág királya, szül. 1215. ápr. 25. 
Poissyban. A kormányzást anyja 
gyámsága alatt 1226. vevéuít; önál
lóan 1230.-tól uralkodott. 1248. ke
resztes hadat indított Egyptomba s a 
köv. évben elfoglalta Damiette-et, de 
1256. az ellenség fogságba ejtette, 
melyből nagy váltságösszeg kifize
tése után szabadult ki. Második ke
resztes hadjárata közben Timis mel
lett 1270. aug. 25. mh. Az állítólag 
tőle származó 1269.-iki pragmatica 
sanctio nem hiteles (L. Gallicanis- 
mus.). Az egyház körüli érdemeiért 
s vallásosságáért, mely egyebek mel
lett teste korbácsolásában is nyilvá
nult, Vili. Bonifácz 1297. szentté 
avatta. V. ö. Se holtén: Gescli. Lud- 
wigs IX. (2 k. 1850.—55.); Watton: 
Saint Louis et són temps (2 k. 1875.); 
Bergen Saint Louis et Imiocént IV. 
(1893.).

L akatos József, ref. lelkész, 
szül. 1796. táján Debreczenben, ahol
1819. tanulmányait is végezte. Miu
tán itt főisk. senior és köztanító is 
volt, a bécsi theol. fakultásra iratko
zott be. Hazájába visszatérte után 
1825. túrkévéi, 1832. debréczeni lel
kész lett. Mh. 1839. Munkái amaz 
egyli. beszédek, melyeket Tóth Fe- 
rencz, özv. Kémeri Miké Mihályné 
Viucze Zsuzsámul s Auer András fe
lett, valamint I. Ferencz születése 
napján és halála alkalmából tartott, 
továbbá a Révész Bálint által kiadott 
köv. ez. prédikáeziós könyvei: 1. Va
sárnapi, alkalmi és egyli. beszédek. 
Debreczen, 1854. 2. Halotti egyli. be
szédek. U. o. 1855. Irt még latin és ma
gyar verseket a Földváry József ha
lálára, latint a Péczeli József tanár 
menyekzőjéreés több más alkalomra.

Lám Sebestyén, 1. Ambrosius,

Lámaisuius, 1. Dalai Láma.
Laliikért (Avignoni) Ferencz, 

1. Avignoni Lambert Ferencz.
Lameiuiíiis (olv. lamné) Hugó 

Félicité Róbert, franczia katli. theo- 
logus, szül. 1782. jun. 19. St.-Maló
ban (Bretagne). Előbb a számtan ta
nára volt, mig 1 816. Rennes-ben föl
vette az egyházi rendet. „Essai sur 
T indifférence enmatiérede religion" 
(4. k. 1817.—23., legújabb kiad. 
1872.) ez. müve, melyben a modern, 
demokrata pápás katholicismus prog
ram inját fejté ki, egy csapással iro
dalmi nagysággá avatta. Montalem- 
bért és Lacordaire társaságában 1830. 
„ L’ Avenir “ ez. hírlapot indított, mely
ben az egyháznak az államtól való 
teljes elválása s az összes felekeze
tek vallásszabadsága, valamint a saj
tó és oktatás szabadsága mellett emelt 
szót. Elveit XVI. Gergelynek egy en- 
cyklikája 1832. elitélte. Lapját ekkor 
megszüntette ugyan, de hősi termé
szete tovább vitte prófétai s forradal
mán pályáján. „Egy hivő szavai" 
(magyarra ford. Rácz Károly 1872.) 
ez. 1834. kiadott munkája a vallás 
nevében proclamálta a nép souverai- 
nitasát. A rövid idő alatt száznál 
több kiadást ért s minden európai 
nyelvre lefordított könyv nemsokára 
pápai átokban részesült, mire L. 
„Affaires de Rome“ (2 k. 1836.—7.) 
ez. a. felelt, teljesen szakítva az egy
házzal és állammal. Az utóbbitól iil- 
döztetve, a demokratia részéről apos
tolként ünnepeltetve irta ezután el
veit fejtegető számos röpiratát és 
nagyobb müveit. 1848. tagja lett a 
nemzetgyűlésnek, de az államcsíny 
után teljesen visszavonult a köz
ügyektől. Mh. 1854. f'ebr. 27. Hálás
ban. Összes munkáin (1 I k. 1844.— 
47.)kivűlhátrahagyott müvei is meg
jelentek (8 k. 1855.—8., 1866., 
1886.) a Forgues és Blaizé kiadásá
ban. V. ö. Jetiiét: La philosophie de



L. (1890.); Spuller: L. (189|.); Mer- 
cier: L. (1895.).

Larape Frigyes Adolf, német 
ref. theologus és énekköltő, szül. 
1683. febr. 19. Detmoldban. Frane- 
kerben hallgatta a theologiát s 1703. 
weezei, 1706. duisburgi, 1709. bré
mai lelkész lett. 1720. az utrechti 
egyetemre theol. tanárnak ment s ott 
volt 1727.-ig, amikor visszatért egyik 
brémai papságra. Mii. 1728. A coc- 
cejanismus és pietismus hatása alatt 
irta számos jeles művét, melyek kö
zűi legkiválóbbak: Geheimnis des 
Gnadenbundes (1712.), mely hollan
dul s „A kegyelem szövetségének 
titkaiba való bevezetés" ez. a. Tatai 
Csirke Ferencz fordításában részben 
magyarul (17-14.; azután többször) 
is megjelent, Delineatio theologiae 
activae seu practicae (1727.) s a Já
nos szerinti evangéliumhoz irt ma
gyarázata (1 724.—6.). Magyarul még 
„Gileadi balsamom a döghalál ellen" 
(Bányai István ford. 1741.) ez. müve 
jelent meg; „Compendium theolo
giae naturális" ez. munkáját pedig 
Kolozsvárit 1730. újra kiadták. Az
u. n. utrechti bibliát nagy részben 
neki köszönhette a magyar ref. egy
ház, melyet azzal is hálára kötele
zett, hogy Debreczeni Ember Pálnak 
az ennek veje, Szathmári Paksi Mi
hály által hozzája küldött „História 
ecclesiae ref. in Hungária et Trans
sylvania" ez. munkáját kinyomatta, 
habár a valódi szerző nevének elhall
gatásával. V. ö. Thelemann: F. A. 
Lampe (1868.); Ritsclil: Gesch. des 
Pietismus (I. k. 1880.).

L anfranc (Bec-i), 1. Bec-i 
Lanfranc.

Láng Henrik, atheologiai sza- 
badelviiség vezére Svájczban, szül.
1826. nov. 14. Frommenben (Würt- 
temberg). A theologiát Baur idejé
ben 1844.-től Tübingában hallgatta. 
1848. wartaui (St.Gálién), 1863.

meileni, 1871. zürichi lelkészszé vá
lasztották. Mh. 1876. jan. 13. Szer
kesztője volt a „Zeitstimmen aus dér 
reformierten Kirche dér Schweiz" 
(1859.—71 .)sa„Reform“ (1872.-től) 
ez. folyóiratoknak. Nagyhatású irói 
működésé tetemes befolyást gyako
rolt Magyarország modern theologu- 
saira is, kik számos kisebb-nagyobb 
dolgozatát fordították magyarra, igy 
p. o. „Pál a pogány ok apostola“(ford. 
dr. Kiss A. és Kovács A.), „Jézus 
élete és a jövő egyháza" (ford. Papp 
Károly) ez. nagyobb értekezéseit 
(1875.), valamint „Keresztyén dog
matika" (ford. Kovács Albert 1876.) 
és „Válogatott vallásos beszédei" 
(ford. Mitrovics Gyula 1877.)ez. mun
káit. Ezeken kivűl nevezetesebb mű
vei: Ein Gang durch die christliche 
Welt (II. kiad. 1870.), Religiöse Cha- 
raktere (II. kiad. 1872.), Stundender 
Andacht (2 k. 1862.— 5.). V. ö. Bie- 
dermann (1876.) és Mayer (1877.) 
róla szóló műveit.

Láng Mátyás, ev. lelkész, szül. 
Sopronban. 1643.-ig Boroszlóban ta
nult; innen ez év tavaszán az odera- 
frankfurti egyetemre ment, de már 
jul. 10. a wittenbergi egyetemre irat
kozott. Itt tanult 1648. nyaráig, ami
kor az odavaló egyháznál diakonusi 
állást foglalt el. 1651. febr. már mint 
soproni lelkész működött, később a 
sopron- és vasmegyei német egyhá
zaknak esperese lett s az volt 1669. 
is, amikor a püspökválasztásnál ő is 
szóba jött, de betegeskedése miatt 
mellőzték. Lelkészsége mellett 1675. 
egyúttal udvari papja volt Eggenberg 
herczegnének. Mh. 1682. nov. 28. 
Sopronban. Irodalmi téren is tevéke
nyen munkálkodott. Művei: 1. Poéma 
sacrum de glorioso . . .  Jesu Christi... 
triumpho. Boroszló, 1643. 2. De Spi- 
ritu ab infinito et finito abstracto. 
Wittenberg, 1644. 3. Pentas quaes- 
tiouum metaphysicarum. U. o. 1644.



4. De Deo unó et trino in se consi- 
derato disputatio XI. in spécié ágens 
de amore Dei. U. o. 1648. 5. C011- 
sideratio loci 2. Maccab. Cap. XII. 
primarii nniltoruin ecclesiae romano- 
catholicae errorum finnamenti. U. o. 
1648. 6. Ruhm und Reuclltum Má
riáé (Gyászbeszéd Eitzing Mária Bor
bála felett). Regensburg, 1651. 7. 
Zwölf Sclilussreden auf den Religion- 
spiegel. Lipcse, 1652. 8. Nomina 
sancti sanctorum Jesu Cliristi... piis 
concionibus... exposita. Wittenbergi
1653. 9. Apológia veritatis, dass die 
zwölf Sclilussreden nocli teste ste- 
hen. Lipcse, 1654. 10. Gynaeceum 
Christi (Német gyászbeszéd Zinzen- 
dorf Anna Katalin felett). Nürnbergi
1654. 1 1. Mitleiden zu babén mit J.
S. Terentiano wegen seinés La ágii 
Trilinguis. Lipcse, 1656. 12. Bestán- 
dige Lebenskraft S. Pauli und al- 
ler recliten Cliristen (Gyászbeszéd 
Greussen Rudolf felett). Niirnberg, 
1660. 13. Geistliche Wassérquelle
(Gyászbeszéd Paurnfeindné Krug- 
schank Anna felett).Regensburg, 1677. 
Üdvözlő verseket irt Zabeler Jóblioz 
(1646.), Klescli Dánielhez (1648. s
1649.) és Grafit* Gottf'ridhoz (1649.), 
gyász verset Neulieller J. J. halálára.

L ángé János Péter, német prot. 
theologus, szül. 1802. ápr. 10. Sou- 
nebornban. A theologiát Bonnban
1822.—5. hallgatta. Több helyen 
való lelkészkedés után 1841. a zü
richi, 1854. a bonni egyetemen lett 
tlieol. tanár. Mint egyli. főtanácsos 
halt meg 1884.- jul. 9. Nagyszámú 
művei közül jelentékenyebbek : Das 
leben Jesu (3 k. 1844.—7.) és Christ- 
liche Dogmatik (uj kiad. 3 k. 1870.). 
Nevezetes kiadványa a másokkal 
együtt irt „Theologisch-homile- 
tischeBibelweri“(36. r. 1857.—77.). 
Buzgó munkásságot fejtett ki a val
lásos költészet terén is. V. ö. Worte 
dér Eri nnerung anF. P . Lange (1884.).

Lángé Joachim, német prot. 
theologus, szül. 1670. okt. 26. Gar- 
delegenben. Tanulmányait 1689.-től 
Lipcsében, Erfurtban és Halléban 
végezve, házi tanító lett Berlinben. 
Miután 1696.-tól köslini conrector,
1698.-tól berlini gimn. igazgató volt 
s 1699.-től e mellett mint prédiká
tor is működött, 1709. ballei tlieol. 
tanár lett. LÖscher támadásai ellen 
védelmébe vette a pietismust, amely 
mellett számos könyvet adott ki. A 
Wolff-féle bölcsészetiek viszont ő 
nyilatkozott ellene több munkájában 
s az ő közreműködésének tulajdonít
ható, hogy Wolffot hivatalától elmoz
dították s Poroszországból kiutasí
tották. Szélesebb körben „Lidit und 
Reclit" ez. nagy bibliai műve tette 
nevét ismertté. Mii. 17 11. máj. 7. V. 
ö. a Pietismus a. elősorolt könyveket.

Langensteini (Jíesseni, idő' 
sebb) Henrik, reformpárti középkori 
theologus, szül. 1325.-ben. 1363.-tól 
a bölcsészetiek, 1375.-től a ideoló
giának volt tanára Párisban, hol 
1378. az egyetem alkanczellára lett. 
1383. a bécsi egyetemre ment át, s 
itt tlieol. fakultást alapított. Mii. 
1397. febr. 11. Munkáinak egy ré
szében a schisma megszüntetéséért 
harczolt s merész hangon követelte 
a sok visszaélés orvoslását. A kora
beli papok és barátok életét a leg
sötétebb sziliekkel rajzolta. Egyéb 
művei közül fontosabbak: „Commen- 
tarius in libruin Genesis“ és „Contra 
J. Wiclif et errores ejiis liber I.“ V. 
ö. líartwig: Henricus de Langenstein 
dictus de Hassia (1857.).

LangllUllS Ede, svájezi sza
badelvű prot. theologus, szül. 1832. 
ápr. 20. Guttannenben. Theologiát 
Bernben, Bázelben, BerlinbenésMon- 
taubanban hallgatott, azután mün- 
chenbuchseei lelkész és vallástanár 
lett. Miután 1876. a berni egyetemen 
tlieol. magántanári képesítést szer-



zett, 1880. ugyanoda r. tanárrá ne
veztetett ki. Mii. 1891. jan. 9. Több 
művet irt, melyek közül legfontosabb: 
Handbucli dér biblisclien Gescdiiclite 
und Literatur (2 k. 1875.—81.). V. 
ö. Iiegg: L., ein Zeuge dér Geistes- 
freiheit (1891,).

Langhans Ernő Frigyes, az 
előbbinek bátyja, svájczi pröt. the- 
ologus, a szabadelvű theologia egyik 
vezéralakja, szül. 1829. máj. 2.Bern
ben. A theologiát u. o., továbbá Hal
léban és Berlinben végezte. 1855. lel
kész lett Lauenenben, 1858. pedig a 
waldaui elmegyógyintézetnél. 1866. 
megalapítá a reformegyletet, mely
nek érdekében zsinatokon és folyó
iratok b an 1 an k ad atlan k ii z d e 1 m e t fo ly • 
tatott. 1871.-től theol. rk., 1876.-tól 
r. tanár volt Bernben, ahol mii. 1880.
ápr. 16. Kiváló Írói működést foly
tatott. A „Reformbláttera ez. folyóirat 
1866.—9. az ő szerkesztésében je
lent meg. Nagyobb müvei közül a 
pietismusról szólókon kívül legne
vezetesebb : Das Cliristentum und 
seine Mission im Lichte dér Welt- 
gescliichte (II. kiad. 1882.).

Langllton István, 1. III. Incze.
Láni Dániel, ev. lelkész, szül.

1605. Turóczmegyében. Honi tanul
mányai végeztével a wittenbergi 
egyetemre ment, melyen 1627. aug. 
17. iratkozott be. Hazájába 1629. 
visszatérve, előbb a baáni iskola ta
nára, azután a korponai tót egyház 
lelkésze lett. Innen 1637. Galgóczra 
ment papnak, ahol később a nyitrai 
esperességet is viselte. Végül 1657. 
decz.-től fogva Beszterczebányán 
működött, ahol 1665. nov. 17. mii. 
Munkái: 1. Quaestionum illustrium 
deeades duae. Wittenbergi 1628. 2. 
Ignea veri tatig evangelicae columna 
(2 k.) Wittoub^rg, 1654. és Lipcse, 
1659. Ez utóbbi mű, összesen több 
mint 1600 lapon, Hocquard Bonaven- 
tura elleni vitairat.

Láni György, ev. tanár, szül. 
1646. Trencsénben, ahol tanulni is 
kezdett. További tanulmányait Sze- 
pesváralján, Kisszebenben és Lőcsén 
végezte; azután Rostockba ment, 
ahol tanári működést is folytatott, 
mig 1667. ápr. 2. a wittenbergi egye
tem hallgatói közé lépett. 1670. tért 
vissza hazájába, hol korponai igaz
gató lett s egyideig lelkészi tendőket 
is végzett. A pozsonyi delegatum 
judicium 1674. maga elé idézte s 
előbb Pozsonyban, Berencseu és Li- 
pótvárban fogságban tartotta, azután 
meg gályákra indíttatta. Útközben 
szerencsésen megmenekült s három- 
hónapi bolyongás után Magyaror
szágba jutott, de pár hét múlva jó
nak látta Németországba távozni, 
hol Lipcsében állapodott meg. Miután 
itt theol. baccalarius czimet szerzett,
1677.-től előadásokat tartott az egye
temen. Mh. 1688. Munkái közül ma
gyar egyh. szempontból megemli- 
tendők: 1. De mysterio incarnationis 
rov Xoyov. Witteuberg, 1668. 2. De 
virtute heroica. Lipcse. 1676. 3. 
Clypeus veritatis, seu vindiciae nar- 
rationis historicae captivitatis papis- 
ticae, necnon ex eadem liberationis 
miraculosae. U. o. 1676. (Németül 
is megjelent 1677.) 4. FundaDavidis 
contra Goliath. U. o. 1676. Üdvözlő 
verset irt Gallik András és Kocli- 
meister Sámuel honfitársai érteke
zéseik mellé Wittenbergben.

Láni Illés, ev. püspök szül. 
1570. Turóczmegyében. Tanulmá
nyait a neérei gimnáziumban fejezte 
be, melynek 1595. segédtanára lett. 
Mint ilyen, jelen volt a késmárki 
colloquiumon. 1597. mosóczi lelké
szül hívták s itt 1602. a túróczi egy
házmegye esperessé választotta. Mi
után 1608. Bittsére ment, hol Thurzó 
György udvari papja lett, már 1609. 
jan. 21. trencséni esperessé, az
1610. évi zsolnai zsinaton pedig az



akkor szervezett bittsei egyházkeríi* 
let első superintendensévé válasz
tatott. Kiváló buzgalom mái folytatta 
hivatalát s az egyházi szervezkedés 
nagy munkájában maradandó érde
meket szerzett. A luth. tanoknak 
tollal és szóval egyiránt védelmére 
kelt; különösen erélylyel lépett fel 
a Moschovinus János, lengyel prédi
kátortól Magyarországon is hirdetni 
kezdett photinusi tanokkal szemben, 
amelyek ellen 1616. febr. 28. zsina
tot is tartatott Bittsén. Mh. 1618. 
nov. 5. Munkái : 1. Scutum libertatis 
ehristianae in usu ceremoniarum. 
Bártfa, 1595. 2. Defensio libertatis 
ehristianae in usu imaginum. U. o.
1599. 3. Halotti beszéd Thurzó 
György felett (Tótul). Prága. 1617.
4. Három prédikácziók az üdvözült 
Éliás Láni prédikácziói közül (Tót
ból magyarra fordítva kiadta Zólyo
mi Pesina Boldizsár). Kassa, 1620. 
Abrahamides és Melik püspöktársai
val együtt tót nyelven közrebocsátó 
Luther katechismusát (1612.), ami
nek 1634.-iki uj kiadásában függe
lék gyanánt, úgyszintén a Tranos- 
cius-féle „Cythera Sanctorum“-ban 
több tótul irt egyh. éneke van kö
zölve, melyek közül ötöt magyar for
dításban adott ki Jeszenszky Károly 
„Régi hangok“ (1890.) ez. művében.

Láni Zakariás, ev. püspök, az 
előbbinek unokaöcscse. Dánielnek 
testvére, szül. 1600. körül Turócz- 
megyében. Hazai tanulmányai végez
tével külföldre is ellátogatván, 1 61 8. 
ápr. 25. a wittenbergi egyetemre 
iratkozott. Magisteri czimmel tért 
vissza 1621. táján s előbb a bittsei, 
azután a trencsóni, 1628.-tól pedig 
a baáni iskolát igazgatta. Innen már 
a köv. évben Predmirre, később Vág- 
beszterezére, majd Baánra ment lel
késznek, hol 1639. a gradnai egy
házmegye esperessé, 1642. a bittsei 
kerület püspökké választotta. Ekkor

] Trencsénbe költözött, ahol 1645. ápr.
| 18. mh. Többirányú munkás algával 

sok érdemet szerzett. Müvei: 1. De 
actionibushumanis. Wittenberg 1618.
2. De categoriis. U. o. 1618. 3. De 
belli causa formait. U. o. 1619.4. Stri- 
gil Aetiologiae Kircherianae. (Trén
erén), (1641.) 5. Pseudo-spiritin po- 
soniensis. (U. o.), 1643. (Egyidejűleg 
tótul h megjelent.) 6. Dissipatio Lu- 
eiferi papistiei (Az előbbinek füg
geléke). Üdvözlő verset irt Hodik 
Dánielhez 1618. és Dubravius Dá
nielhez ( I 61 9.).

L mi (Szepsi) Mihály, 1. Szepsi 
Láni Mihály.

L iocse, 1. Konfucius.
Lnps: (lat. ••= elesettek), a kér. 

egyház első századaiban azoknak a 
gyűjtőneve, kik a pogány államha
talom részéről szenvedett üldözések 
alatt elhagyták a. keresztyénséget. 
250.körül megkezdték különböztetni 
azokat, akik a pogány isteneknek 
valósággal áldoztak s tömjént gyúj
tottak (sacrifica'.i vagy thurificati) s 
viszont azokat, akik hatósági bizo
nyítványt szereztek állítólagos áldo
zásukról (libellatiei). Ezekhez a Dió
dét innus-féle üldözések idejében még 
azok jöttek, akik kiadták a szent 
könyveket s szent edényeket, illető
leg ezek helyett másokat (traditore a). 
Arról, hogy újra föl lehet-e venni az 
ilyeneket a kér. egyházba, csakha
mar vita támadt, mely különösen a 
római és áfrikai egyházban vetett 
nagy hullámokat, sőt szekták képző
désére vezetett.

Ln rochelle-i zsinat, 1. Hu
genották.

L ázárok (=  olvasók),egy svéd 
vallásos irány követői, akik a bibliá
nak és Luther iratainak kizárólag az 
ol vasására  fektetneksulyt.Ezirány 
Norrlandból indult ki 1760. s 1770. 
közt; eleinte nem volt separatista, 
de a 19. század kezdetétől mindin-



kább megváltozott az állami egyház
zal szemben való magatartása. Ennek 
a hívei közt hozta létre Jansson 
Erik földműves 1843. azt a mozgal
mat, mely nem tűrtaszentiráson kívül 
semmi más építő irányú miivet. Jans
son, ki magát Jézusközvetlen tanítvá
nyának adta ki, követőivel együttu t

18 1 0. Eszakamerikába vándorolt, s 
ott gyarmatot alapított. L.-nak Svéd
ország északi részén a lutli. pietistá- 
kat, Norvégia déli részén pedig a 
Hangé (1. e.) követőit nevezik. V. ö. 
Bcrggren: Überblick iiber die kirchli- 
chen Verháltnisse Schwedens (1884.)

Laskai Csókás (Monedulatus) 
Péter, ref. tanár és lelkész, szül. 
Laskón. Kolozsvártt és Gyulafehér- 
vártt tanult s azután fogarasi iskola- 
igazgató lett. Majd külföldre menvén, 
meglátogatta Svájcz, Olasz-, Fran- 
czia- és Németország nevezetesebb 
egyetemeit, melyek közül a witten- 
bergire 1578. iratkozott be. Hazatér
ve, 1580. a marosvásárhelyi iskola 
igazgatója volt, honnan a köv. évben 
a fogarasi egyház lelkészül hívta 
mcc;. De még el se foglalhatta ez állo
mását, már is újból külföldre indult. 
Olasz- és francziaországi útja végez
tével 1582. Wittenberget kereste föl, 
honnan félévi ott időzés után hazá
jába tért vissza. Azonban csakhamar 
ismét útra kelt s az 1584. év egy 
részét Geufben töltve, ez év őszén 
Wittenbergbe ment, ahol még 1585. 
tavaszán is tartózkodott. További sor
sa ismeretlen. Kiváló tudományos 
képzettségének a köv. müveivel adta 
jeleit: 1. Jucundum ac svave sponsi 
Christi colloquium cum sponsaeccle- 
sia. Wittenberg, 1578. 2. Speculum 
exilii et indigentiae nostrae. Brassó,
1581. 3. Theorematum de puro et 
expresso Dei verbo . . .  a novis socie- 
tatis Judae monachis propositorum 
examen et refutatio. Genf, 1 584. 4. 
Pigmentum originis sectae Jesuiticae

(Az előbbinek függeléke.) 5. De ho- 
mine magnó illő in rerum natura mi- 
raeulo et partibus ejus essentialibus. 
Wittenberg, 1585. Ezeken kívül több 
ódát irt, melyek részint Brassóban 
kiadott müve függelékéül (Nablium 
praecanum), részint Fegyverneki 
Izsák (1. e.) müve elején jelentek meg.

Lnskni Matkó János, ref.egyh. 
iró, szül. 1005. Honi tanulmányai vé
geztével külföldre ment, hol 1029. 
aug. 23. a leideni egyetemre iratko
zott be. 1031. elején tért vissza hazá
jába s a gr. Bethlen István udvará
ban kapott alkalmazást Ecseden, aki 
fölkelése idején 1030. a maga érde
kében Konstantinápolyim küldte. 
1037. került vissza s azután is ré
szint Ecseden, részint Nyírbátorban 
tartózkodott, közben mentori minő
ségben a német egyetemeket is meg
látogatva. Több adat nincs tudva róla. 
Nagyon tevékeny Írói munkásságot 
fejtett ki, melynek termékei; 1. De 
liomine ad imaginem Dei creato. Lei
den, 1030. 2. De persona Christi. U.
o. 1031. 3. Cito, longe, tarde, azaz 
egy kettős értelmű kérdésnek meg- 
világosítása: ha a pestis előtt vétek 
nélkül elmehetünk-e vagy nem? Lő
cse, 1038. 4. Justus Lipsiusnak a 
polgári társaságnak tudományáról 
irt hat könyvei (Ford.). Bártfa, 1041.
5. Justus Lipsiusnak az állhatatos
ságról irt két könyvei (Ford.). Deb- 
reczen, 1041. 0. Hittől szakadásnak 
teljes megorvoslása (Vedelius után 
latinból ford.). Várad, 1044. 7. Jézus 
királysága. U. o. 1044. 8. Szent Dá
vid százötven zsoltári. Debreczen, 
1051. 9. Egynéhány áhitatos buzgó 
imádságok (Kegelius F. után ford. ; 
az I. kiadás nem maradt fenn, a II. 
az előbbi mű függelékéül jelent meg). 
Megírta Erdély 1588.— 1022. közti 
viszontagságait s szerzett egy pas- 
quillust Rákóczy Györgyről és taná
csosairól. Előszót irt íllyésházy Gás-



pár „Kézben viselő könyv* (Debre- 
ezen, 1639.) ez. fordított müvéhez s 
üdvözlő verseket Vargyasi Dániel Já
nos, Medgyesi Pál és Tornai P. Ist
ván értekezéseik (1630.) mellé.

Lasko (Laszki) János, Kelet- 
Friesland reformátora, szül. 1499. a 
lengyelországi Lask kastélyban. Be
végezvén Bolognában tanulmányait,
1521. pappá szentelt etett. Majd 1524. 
útra kelt, amely közben megismer
kedett BázelbenErasmus-sza1, Zürich- 
ben Zwinglivel. Mindamellett csak 
az ezutáni tiz év hozta benne létre 
azt a teljes nézetváltozást, melynél 
fogva, már mint a cujaviai püspök
ségre kiszemelt varsói archidiakonus 
hazájából 1538. távozva, nyíltan a 
protestantismushoz csatlakozott. Né
metalföldén telepedett megs 1540-től 
Emdenben lakott, hol 1543. superin- 
tendens lett s győzelemre juttatta az 
evangéliumi igazságot. Az interim 
következtében 1549. Angliába távo
zott, hol 1550.azidegenekből alakult 
londoni gyülekezet élére lépett, mely- j 
nek részére hitvallást és egyli. szer- | 
vezetet készített. Mária trónralépte \ 
azonban elűzte Londonból gyüleke
zetével együtt. Dániából, hova olta
lomért fordult, eretnekség miatt el-

(

űzetve, Rostockban, Lübeckben s 
Hamburgban tartózkodott, de miután 
a bigott lutheránusoktól mindenütt 
sokat szenvedett, gyülekezetével Em- 
den város vendégszeretetét vette 
igénybe. Egy Lengyelországból hozzá 
intézett meghívásnak engedve, 1557. 
kisleugyelországi ref. superinten- 
dens lett. E minőségében tevékenyen 
munkálkodott a ref. és lutli. egyház
nak egymással s a cseh testvérek
kel való uniója érdekében. A bib
liát lengyelre forditá. Mh. 1560. 
Műveit 1866. Kuyper adta ki. V. 
ö. Bartels (1860.), Dalton (1881.) 
és Henschel (1890.) német s Pascal 
(1894.) franczia monographiáit.

László (I.), szent, magyar ki
rály, szül, 1040. táján, trónra 1077. 
lépett s Magyarországnak egyik leg
jelesebb királya lett, ki a keresz- 
tyónség megszilárdítása érdekében 
sokat fáradozott és áldozott. 1092. 
máj. 20. e végre zsinatot is tartott 
Szabolcson. Számos templomot, ko
lostort és két (zágrábi és nagyváradi) 
püspökséget alapított. A piacenzai 
zsinat 1095. a keresztes hadaknak 
vezéréül választá, de ez évi jul. 29. 
történt halála meggátolta e tiszt tel
jesítésében. A legenda tárgyául is 
szolgáló L. 1192. a szentek közé lett 
iktatva. Emlékére alakult a kath. irá
nyú Szeut-László-társulat, de amely 
nemzeti érdekeket is szolgál. V. ö. 
BábiktJózsef (1882.), Szokolszki/ B. 
(1892., németül is) és Karácson Imre 
(1895.) által irt életrajzait.

La tea u (olv : lató) Lujza, a 
legújabb stigmatizált szűz, szül. 
1850. jan. 30. Bois d’ Haine-ben 
(Belgium). Miután 1868. az Assisii 
Ferencz 3. rendjébe lépett, sebek 
támadtak testén, melyek minden 
pénteken vérzettek. Még ez évben 
ekstasisba esett, 1871-től pedig ál
lítólag semmi táplálékot nem vett 
magához a naponkénti úrvacsoráján 
kiviil. A papság, élén Dumont tour- 
nay-i püspökkel a kath. egyház 
érdekében alaposan kiaknázta e 
rejtélyes állapotot, melyet a brüsseli 
orvosi faku tás stigmatikus neuro- 
pathiának mondott. Dumont letétele 
után tekintélye nagyon megcsappant, 
sőt annak utódja kiátkozással is fe
nyegette. Mh. 1883. aug. 25. A reá 
vonatkozó bő irodalomból v. ö. J o x :
L. L. (II. kiad. 1884.)

Laternni zsinatok, a római 
Laterán bazilikájában időnként tar
tott egyli. gyűlések, melyek közül 
ötöt a római egyház oekumenikus- 
nak tekint. Az első, melyet II. Calix- 
tus 1123. hivott egybe, az investi-
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túra kérdésében megerősítés wormsi 
concordatumot. A második, melyet
II. Incze 1139. hívott össze, II. 
Anakletus pápa összes intézkedéseit 
érvényteleneknek nyilvánította, a 
Bresciai Arnold taiiát pedig kárhoz
tatta. A harmadik, mélyet III. Sán
dor 1173. tartott, a pápaválasztást, 
rendezé. A negyedik, melyet III. 
Incze 1215. hivott össze, megállapí
totta a transsubstantiátio tanát, kár
hoztatta az albigenseket s felhívástc

bocsátott ki egy nj keresztes hadjá
ratra. Az ötödik II. Gyula és V. Leó 
idejében (1512.—7.) volt.

Lál hatatlan egyház, 1.Egyház, 
hálható egyház, 1. Egyház. 
Laliméi* (olv: lettimer) Hugó, 

angol reformátor, szül. 1490. körül 
Thurcastonban. Fiatal pap korában 
fanatikus ellensége volt a reformá
ciónak, mig annak részére Vilney 
1523. megnyerte. Prédikáczióiban 
ettől fogva szüntelen az egyli. és 
társadalmi visszaéléseket ostorozta.
1531. westkingtoni lelkész, majd 
Boleyn Anna udvari papja s.1535. 
worcesteri püspök lett. Állhatatosan 
vonakodott a parlamentté] 1539. el-

• .  h  k, Lrendelt hat hitczikkét aláírni, amiért 
aztán a Towerbe záratták. VI. Ede 
irónralépte után visszakapta szabad
ságát, sCranmerrel ésRidley-vel élérec ,  i /

állott a reformácziónak. A Mária ide
jében 1555. okt. 16. ez utóbbival 
együtt lépett máglyára. MüveitCorrie 
(2 k. 1844.—5.) adta ki. V. ö. Demans: 
Life of Hugli L. (uj kiad. 1881.)

Lalin egyház, a róm. katli.,
ellentétben a görög keletivel.

Latin szertartása ka 1 1 1 .
egyház, a róm. katli., megkülön
böztetve a gör. szertartási! katli. egy
háztól.

L a tiíad in a riu so k  (=  t'ágszi- 
vűek), az a mérsékelt párt az angol 
püspöki egyházban, mely a fő-egy
ház és puritánok közti viszályokban

a 17. század közepétől fogva mindig 
k őzé p u to n i p a rk o do tt 11 al adni, am eny - 
nyiben megtartotta ugyan a püspöki 
egyház liturgiáját és szervezetét, de a 
tört. és természeti tudományok hala
dását nem ignoráltas a másképen gon
dolkozók iránt türelemmel viseltetett. 
Ide számíthatók egyebek közt: Eud- 
worth (mh. 1 ö88.),Chilling\vorth(mh.
1644.)ésTillotson.V.ö.Chiírton: Lati- 
tudinariansfrom 167 1 .tol 787.(1861.)

Limesek Márton, ev. lelkész, 
szül. 1732. máj. 19. Turóczszent- 
mártonban. Xeczpálon (1740.-től), 
Pozsonyban (1 747.-től)rSárospatakon 
(1750.-től) és Késmárkon (1 752.-től), 
tanult, honnan 1 754.márcz. Berzétére 
mentkántornak. 1 756. nov. Kuntaplo- 
czáií, 1 759.aug.Derencsényben, 1761. 
Felsősajón, 1783. máj. Szakolczán 
lett lelkész, ahol mh. 1802. Munkái:
1. Arany bánya (Tót vallásos imák 
és énekek főleg bányászok haszná
latára nagyobb részben németből 
ford.). Pozsony, 1776. 2. A tanítvá
nyok könyeinek Krisztustól valóletö- 
rültetése (Beköszöntő beszéd tótul). 
Szakolcza 1783. 3. Az első keresz
tyéneknek tiz fő üldöztetésekről 
szóló história (Benkendorff után ma
gyarra ford.). Pozsony, 1784.4. Tót 
concordantia. U. o. 1791. Kiadta 
továbbá Seb mainak ,,Rövid elem
zése öt hitczikknek“ ez. tót müvét a 
maga neve alatt s azt magyarra is 
lefordította. Kéziratai is maradtak.

L ind Vilmos, anglikán főpap, 
szül. 1573. okr. 7. Readingben. 1601. 
szenteltetett pappá s több helyen lel- 
készkedett, mig 1621. saint-davidsi, 
azután bathi és wellsi, 1628. londoni 
püspök, nemsokára miniszterelnök, 
1633. canterbury-i érsek lett. A pu- 
ritanismusnak esküdt ellensége lé
vén, annak híveit szakadatlanul ül
dözte. Az anglikán egyház istentisz
teletébe túlhajtott rituálismust vitt 
be, mely néhol még jelenben is ural-



kodik. Ellenségei végre is felülkere
kedvén, 1640. márcz. 1. elzáratták, 
1645. ján. 10. pedig kivégeztették. 
Müvei és levelei („The works . . 
ez. a.) 1857.—00. jelentek meg. V. 
ö. Simplíinson: Life and tinies of 
William L. (1895.).

Laudíi Sión Salva (orom
- dicsérd Sión a megváltót), űrnap

ján használt kath. egyh. ének, me
lyet Aquinói Tamás 1269. szerzett.

Laura (gör.), az olyan barát- 
telepek neve, mélyek közös központ 
körül csoportosított különálló cel
lákból állanak.

Lausamiei H enrik clugny-i
szerzetes,ki a 12.század elején először 
Lausanne-ban, azután Francziaor- 
szágban prédikátorként működött, 
az egyház s kivált a klérus viszo
nyait vezeklés intőjeleiül mutatván 
fel. Később Bruys Péterrel fogott ösz- 
sze közös elveik megvalósítására, 
de a pisai zsinat 1135. azoknak 
visszavonására kényszerítő. Ezután 
Toulouse vidékén hirdető nézeteit, 
hol követői (lieinricianusok) száma 
úgy megszaporodott, hogy III. Jenő 
pápa Ostiai Alberichet és Clairvaux-i 
Bernátot küldte ki megfékezésekre. Az 
utóbbinak sikerült is a papok illetékeit 
megtagadó s a külső szertartásokat 
megvető szekta számos tagját vissza- 
térítni, vezérükét pedigfbgolylyá ten
ni, aki mint ilyen 1 1 18.körül halt meg.

Limitéi* János Gáspár, svájczi 
ref. theologus és nagynevű physio- 
gnomus, szül. 1741. nov. 15. Zürich
ben, ahol 1 759.—62. hallgatta a the* 
ologiát s ahol 1769. árvaházi diakó
nus és 1775. lelkész, 1778. városi 
diakónus és 1786. lelkész lett. Egy 
franczia katonától kapott lősebébe 
1801. jan. 2. belehalt. A vallásról, 
mint „közvetlen isten érzetről* való 
felfogása mereven szemben állott 
kora egész irányával. Keresztyénsége 
interconfessionalis volt s a kér. ér

zület általa szüksÓgképen valóknak 
tekintett kritériumait „positiv isten- 
észleletek“ gyanánt tüntette fel. Szé
leskörű hirnevetszerzett prédikáczió- 
ival, költeményeivel, köztök nagy
számú vallásos versével s építő mü
veivel, melyeknek egy része e szá
zad második felében is uj kiadásokat 
ért (200 geistliche Lieder. 1857., 
Nachdenken über michselbst. 1860., 
Worte des Herzens. 1889., Christli- 
elies Hausbuch. 1873.) s amelyek 
közül a következők magyarul is meg
jelentek : A hétnek minden napjaira 
való közönséges háznépnek számára 
készített reggeli és estvelrköayörgé- 
sek (férd. Őri Fiilep Gábor 1817.), 
Uj imádságos könyvecske (ford. Kó- 
váts Péter 1827.), Legfontosabb er
kölcsi életszabályok (átd. Magvasy 
Károly 1841.). „Ausgewahlte Sclirif- 
ten“ ez. a. Orelli 1844.— 5. adott 
ki müveiből 8 kötetet. V. ö. Herhst: 
Leven, deliken en werken J. K. L. 
(1849.); Bódemann: L. nach seinem 
Leben, Lehren und Wirken (2 k. II. 
kiad. 1877.); ThierscJi: L. (188 1.): 
Mun cker: J . K. L. (1883.).

Láveleyo Emil Lajos Győző,, 
belga nemzetgazdász, szül. 1822. 
máj. 5. Brüggében. 1864.-től a líir- 
ticlii egyetem tanára volt. Mh. 1892. 
jan. 3. Doyonban. Nagyszámú jeles 
müvei közül egyli.szempontból kiváló 
érdékkel bírnak azok, amelyekben a 
protestantismusnak a katholicismus- 
sal szemben való fölényét fejtegeti. 
Ezek közül magyarul is megjelentek: 
A protestantismus és katholicismus a 
népek szabadságához és jólétéhez 
való viszonyában (ford.' Dorczeny 
Sándor 1876.), A polgárosult népek 
vallási jövője (ford. Feleki József
1878.), A kath. népek jövőjéről, A 
klerikális párt Belgiumban, A pápa
ság jövője (ford. e hármat Bartlia 
Béla 1893.). Másféle munkái szintén 
vannak kiadva magyar nyelven.



Laynez Jakab, a jezsuiták má
sodik'rendfőnöke, szül. 1512. a cas- 
liliai Síguenza közelében. A théolo- 
giát Általában és Parisban hallgatta, 
hol szoros érintkezésbe jött Loyola 
Ignáczczal, akivel együtt készítő a 
jezsuita-rend alapításának tervét. 
Prédikátori minőségben már Loyola 
életében hírnevet szerezvén, a rend
nek 1552. olaszországi provinciálisa, 
amannak halála után pedig 1550. 
helyettes, 1558. pedig valóságos fő
nöke lett. Részt vett a tridenti zsinat 
tanácskozásaiban, valamint a poissy-i 
colloquiumban (1501.); rendjének Lo- 
yola által készített constitutioit Sál- 
meronnal magyarázó déclaratiókkal 
pótolta, azonban hiába szegült ellene 
ÍV. Pál ama kísérletének, hogy a 
rendfőnök hatáskörét korlátozza, mi
ért is a felajánlt bibornoki kalapot 
sem fogadta el. Mh. 1565. jan. 19.

Lázár (Dézsi) György, 1. Dézsi 
Lázár György.

Lázár (Szaíhmári) Miklós, 1. 
Szathmári Lázár Miklós.

Lázár, Jézus barátja, Mária és 
Martba fivére Bethániában, akit Jézus 
Ján. XI. szerint a halálból feltámasz
tott. Emléknapja decz. 17. Rácz 

Lázár, Luk. XVI. 19. s köv. 
nyomán a betegek védszentje. Tőle 
nyerte nevét a Lázárrend s nyerték 
a lázáristák is. Rácz

Lazaristák, Páli sz. Vincze 
által a Gondy grófi család segélyével 
a belmissziónak a föld népe közti 
művelésére Fraücziaországban 1624. 
szervezett eongregatio, mely a párisi 
szent Lázár perjelségtől kapta nevét. 
Egyszerű fogadalmat tettek s főleg 
papnövendékek képzésével foglal
koztak. VIII. Orbán 1631. erősítő meg 
a rendet, mely azután mindenfelé 
elterjedt. Magyarországra csak a leg
újabb időben kerültek be.

Lázá r- reild,a keresztes háború 
idején, valószínűleg már 1150. előtt

Jeruzsálemben alakult a bélpoklosok 
ápolására, akik közül 1253.-ig a ma- 
gister generálist is választották. Je
ruzsálemnek a keresztyénektől elvé
telekor az időközben lovagrenddé lett
L. magister generálisa Orleans mellé 
Boignyba tette át székhelyét. Elfajul
ván a rend, VIII. Incze 1490. felosz
latta, mig IV. Pius újjászervezte. 
Savoyában 1572. a Móricz-renddel, 
Francziországban 1608. a miasszo
nyunk kármelita rendjével egyesült. 
Itt a forradalomkor megszűnt. V. ö. 
Uhlhorn : Die christliche Liebesthá- 
tigkeit (II. k. 1884.).

Leadc(olv. líd) Vilmosáé Ward 
Janka, a philadelphusok alapítója, 
szül. 1623. Norfolk vidékén. 1644. 
ment férjhez s 1670. özvegyen ma
radt. Egy visio hatása alatt ezután 
alapította meg a philadelphus társa
ságot, amelyre nézve neki állítólag 
kijelentett „paradicsomi törvények“ 
szolgálta' irányadóul. A köréje gyűlt 
kicsiny gyülekezet, melynek legje
lentékenyebb tagja Pordage János 
volt, sok üldözést szenvedett úgy 
Cromwell, mint az angol papság ré
széről, ellenben követőket talált Né
metalföldön s Németországban. 1 703. 
szerzett hitvallásuk az összes európai 
vallásokat egyesítni akarta, de ma
gok közt is csak szakadásokat ered
ményezett. Leade-né mh. 1704. aug.
19. V. ö. Hochhuth: Gescli. und Ent- 
wicklungin den philadelphischen Gé
méi ndeu (Zeitschrift fíir die histo- 
rische Theologie 1865.).

Leander (Sevillai), 1. Sevillai 
Izidor.

Leányegylióz, 1- Egyházköz
ségek.

Leclllcr Gotthárd Győző, né
met prot.> theologus, szül. 1811. ápr. 
18. a svábországi Kloster-Reichen- 
bachban. A theologiát 1829.—34. 
hallgatta Tübingában, mig 1841. 
waiblingeni diakónus, 1853. a kiiitt-



lingeni dioecesis dékánja, 1858. lip
csei professor és esperes-lelkész lett.
1880. az egyh. titkos tanács tagjául 
neveztetett ki. 1883.-tól csak tanári 
működését folytatta 1888. decz. 26. 
történt haláláig. Számos munkája 
közűi nevezetesebbek: Gesch. dér 
Presbyterial- nnd Synodal-Verfas- 
sung seit dér Reformation (1854.), 
Das apostolische und nachaposto- 
lische Zeitalter (III. kiad. 1885.) és 
Johann von Wiclif und die Vorge- 
scbicbte dér Reformation (2 k. III. 
kiad. 1884.), melyekből a két utóbbi 
angolul is megjelent. Sok egyház
tört. adatot tett közzé.

Lcctor, alsóbbrendű papi egyén, 
ki a régi egyház istentiszteletein fel
olvasta az előirt bibliai részleteket 
(lectiók). Mióta a presbyterek és 
diakónusok ezt is magok végzik, e 
hivatal csak névleg maradt fenn az 
alsóbb rendek közt. — A magyar 
protestánsok felsőbb iskoláiban az
előző századokban a segédtanároknak 
volt néhol 1. czimök, — L. még 01- 
vasó-kanonok.

Lodochowski Micziszláv gr., 
bibornok, szül. 1822. okt. 29. Kli-
muntowban. Rómában készült a papi 
pályára, hol 1845. fel is szentelték. 
Különböző tisztségekben működött 
1866.-ig, amikor mint már thébai 
ez. érsek s belgiumi nuntius posen- 
gneseni érsekül hivatott meg. A né
met egyházpolitikai viszályokban az 
ultramontán ellenzék élén számtalan
szor élesen összeütközött a kormány
nyal, minek folytán 1874. fogságba 
került s elvesztette hivatalát. A pá
pa kárpótlásul 1875. bibornokságra 
emelte. Fogságából kiszabadulva,
1876. Rómába költözött, hol 1885. 
a brevék titkára, 1892. pedig a pro
paganda praefectusa lett.

Lee Anna (olv. Lí), l.Shakerek. 
Lefévrc <T Eslaplcs, 1. Faber 

Jakab.

Legáczió (legatio — követség, 
küldetés), a magyar ref. és unit. 
egyház azon intézkedése, hogy kol
légiumai s némely középiskolái a 
bárom fő ünnepre növendékeiket 
prédikálni küldik az egyes egyhá
zakba, melyek különböző összegű 
segélyekben részesítik az illetőket. 
Keletkezése a 16. századra vihető 
vissza, de a 17. század első felében 
már épen nagyon el volt terjedve. 
A helytartótanács tilalma folytán 
1759.— 1776. és 1784.—A 790. nem 
volt gyakorlatban, de II. Lipót ural
kodása óta ismét állandóan életben 
van. A legátus nyomtatott pátenseket 
(Erdélyben : conceptus) visz magá
val, melyek a tanintézet részéről az 
egyházakhoz intézett üdvözletét tar
talmazzák.

Legátus és nuntius. A 4. szá
zadtól fogva a közzsinatokra a római 
püspökök követeket küldtek, By- 
zanezban pedig állandó képviselőt 
tartottak. A pápai hatalom növeked- 
tével, különösen VII. Gergely idejé
től sokkal gyakrabban küldettek ki 
legátusok a legtágasabb felhatalma
zással. Ezeknek pompás fellépése s 
nyereségvágya sok panaszra adott 
alkalmat úgy az általok háttérbe 
szorított püspökök, mint egyes ural
kodók s mások részéről. A decratalis- 
jog a köv. fajtáit különbözteti meg 
a legátusoknak : 1. Légúti a latere, 
kik csak a bibornokok közül küldhe
tők ki, s akik még benéficiumokat is 
osztogathatnak és a püspökök irányá
ban is bírnak bizonyos jogokkal ; 2. 
Legati missi, később Nuntii apos
toliéi, akiknek nem szükséges bibor- 
nokoknak lenniük, de nincs is meg 
az említett hatáskörük; 3. Legati;nati, 
akiknek e tiszte valamely püspöki 
székhez állandóan van csatolva, de 
ma már csak puszta czime agnesen- 
poseni, kölni, salzburgi, prágai és 
esztergomi érseknek. A tridenti zsi-



nat korlátok közé szorította a 1. jog
körét, de a több helyen rendszeresí
tett állandó nuntiaturák mégis any- 
nyira nyomták a püspökökét, hogy 
ezek jogaik védelmére kénytelenek 
voltak erélyesen felszólalni (1. Emsi 
congressus). Jelenleg a nuntiuspk 
rendes diplomatiai képviselői a pá
pának s követi rángj ok van; a nun- 
tiaturák helyei : Lissabon, Madrid, 
Müiichen, Bécs, Páris és Briissel. 
Újabb időben néha internuntinsokat 
is biz meg a cnria, akik többnyire 
nem püspökök s kisebb rangnak a 
muntiusoknál. Pronuntins az olyan 
nnntius, a ki egyúttal bibornok. V. 
ö. Luxctrdo: Das papstliche Vordek- 
retalen-Gesandsehafisrecht( 1878.).

Legenda (lat,.), általában amit 
a templomban, kolostori éttermekben 
stb. kell olvasni, közelebbről pedig az 
e czélra készült kivonatok az „Acta 
martyrum“-ból. Ebból fejlődött ki e 
szó mai jelentése, amely szerint az 
egy szent életéből vett s magában 
véve kerek elbeszélés, de min iig 
természetfeletti és moseszerű.

Legény-egylet ele (A) elsejét 
a kath. iparossegédek önképzésének 
előmozdítására s első sorban vallá
sosságának ébrentartására a czipész- 
ből lett kath. pap, Kolping Adolf 
1847. alapította Elberfeldben. Gyor
san elszaporodtak s jelenleg Német
országban több mint 000, Ausztriá
ban mintegy 130, Magyarországon 
és Svájczban körülbelül 30 30,
Francziaországb’an („Cercles catho

• w

liejues d’ouvriers1*) átlag 200 ilyen 
egylet van. Ezeknek megfelelő ezé- 
luak a prót. egyházban az ifjúsági 
egyletek. V. ö. Schaffer: A. Kolping, 
ein Lebensbiíd (Ií. kiad. 1882.); 
Rusrhek Antal: A kath. legényegylet 
magyar földön (1887.).

Legfőbb jó, az „absolutu-hoz 
hasonlóan a klassikus bölcsészeitől 
producált iskolai fogalom, mely az

I

ethikában uralkodik, miként amaz a 
metaphysikában. A keresztyénség a 
nélkül, hogy be’eelegyedett volna a 
fenforgó vitákba, hogy t. i. általában 
mi jó s hogy erényben vagy boldog
ságban van-e a legfőbb jó, a bölcsé
szeti elvont fogalom helyébe az isten 
országának életteljes, vallásos esz
méjét tévé s ez országot a maga tö
kéletességében úgy fogja fel, hogy 
az Máté VI. 10., 33. alapján minden 
jónak összfogalma s egyúttal mint 
kiterjedt, erkölcsi eszmény a felada
tok teljességét is magában foglalja, 
így aztán az újabb theol. ethikában 
épen azt a helyet foglalja el, amit a 
legfőbb jó a régiben igényelt.

Légió fulminatrix. Monda 
szerint a markomon nők ellen har- 
czoló (1 74.) Marcus Aurelius a sere
gében levő melitenei légiót, mely 
csaknem kizárólag kér. volt, arra 
kérte, hogy imádkozzanak a keresz
tyének istenéhez a nap hevétől el- 
lankadt sereg szomjának csillapítá
sáért, ami megtörténvén, jól tevő eső 
iidíté fel a római katonákat s ugyan
akkor iszonyú vihar szórta szét az 
ellenséget. A császár a légiónak a 
„■fulminatrix" nevet adta s a római 
tanácshoz intézett rendeletében biz
tosította a keresztyéneknek vallásuk 
szabadságát. Ezt azonban a tört. té- 
nyeli inegezá fo 1 j ák.

L egkere sz tvéliil;l> k irály, a
franczia királyoknak XI. Lajos ide
jében a pápától kapott czime, mely 
az 1830.-iki forradalom óta nincs 
többé használatban.

Lrhnini jóslat (Vaticinium 
Lehninense), egy Hermánn nevű leh- 
nini (Brandenburg mellett)szerzetes
nek tulajdonított s állítólag a 1 3. szá
zadban irt jövendölés, mely a bran
denburgi fejedelmek későbbi sor
sát rajzolja s előre látja Németország 
egységét és a kath. egyház uralmá
nak visszaállítását. Kétségtelenül ha-



mísítvány, melynek tendentiája a be
fejezéséből tűnik k i ; szerzője a 17. 
század vége felé élt s kiléte felől el
térők a vélemények. V. ö. Hilgenfeld 
(1875.), Proehle (1888.) és Schramm 
(1888.) erről szóló műveit.

Leibniz Gottfried Vilmos, német 
bölcsész,sziil. 1646. jul. 1 .Lipcsében. 
Többidei mainzi tartózkodása alatt 
megnyerte Boinebnrg a katholikusok 
és protestánsok közti unió eszméjé
nek. 1670.-től könyvtárnok volt Han
noverben, s mint ilyen az unió meg
valósítására Spinolával személyes 
érintkezésbe lépett, Pellissonnal és 
Bossuet-vel pedig levelezett. Idevágó 
eszméit több könyvében fejtegeté, 
melyekben az unió után vágyódó 
katholikusok és protestánsok szája 
izéhez alkalmazkodó, mindkét f’ele- 
kezetnek fölébe rendelt hittant akart 
bemutatni, mi azt a méltánytalan 
vádat s illetve dicséretet szerezte 
meg számára, hogy titkos követője 
a kath. egyháznak. Ép oly siker
telenek voltak ama fáradozásai, 
hogy a két testvér prot. egyház közt 
uniót létesítsen (1697.— 1706.). Mh. 
1716. nov. 14. Hannoverben. Böl- 
csészete mint vallásbölcsészet annak 
az angol deismust uraló gondolatnak 
az indokolására irányul, hogy az igaz 
vallás egy az igaz erkölcscsel. E né
zetnek speculativ hátterét egy meta- 
physika képezi, amely szerint a 
„monas“-ok a világegyetemnek tük
rei és képei, s igy közelebbről a szel
lemek az istenségnek tükrei és ké
pei. E metaphysikának a magvát vi
szont az u. n. praestabiliált harmó
niáról szóló tan képezi, mely szerint 
az eszmény és valóság egyező, s épen 
ezért a meglevő világ minden elkép
zelhető között a legjobb (optimismus). 
Müveit legújabban 1 864.—85. adták 
ki 13 kötetben. V. ö. Bittér: De 
monadenleer van L. (1882.); Pichler: 
DieTheologiedesL.(2k.l869.—70.);

Kirelmer: L., sein Leben und Deli
ken (1876.); íJilbnann: Eine neue 
Darstellung dér Leibnizschen Mona- 
denlehre (1895.). A.

Leideni János (igazi nevén 
Bockelson), 1509. szül. Leiden kö
zelében. Mint szabólegény Angliában 
is vándorolt, később kereskedő s 
csapiáros lévén, üzleti ügyekben Lis- 
sabonban, Lübeckben s 1533. Miins- 
terben is járt. Ez évben Matthys újra 
keresztelte s apostolul bocsátotta ki. 
Egy ideig Hollandiában működött, 
de már 1534. Münsterbe ment, hol 
Matthysnak még ez évben utódja 
lett. Elére állva a „miinsteri sereg
nek “, az uj Izrael királyának kiál
totta ki magát, soknejiiséget és va
gyonközösséget léptetett életbe s a 
legnagyobb kegyetlenséggel ural
kodott. A város elfoglalása után 1536. 
jan. 22. kivégezték. V. ö. Wallmann: 
dohaim von Leiden (1844.).

Lélek, a bölcsészetijei) és val
lásban épenugy egyformán nélkü- 
lözhetlen, mint amennyire alapjában 
véve meghatározhatatlan fogalom. 
Amennyiben az anyag tiszta ellenté
tét jelenti, akár pedig egyszerűen egy 
meghatározott kifejezésre szorítko
zik : vagy csak genetikus utón magya
rázható ki olyformán, hogy ászéi, le
helet, természeti lélekzés fogalmá
nak egy érzékelhető fokozata gya
nánt tűnik fel, minélfogva elneve
zése miként a magyarban is, több
nyire közös amazéval (héb. ruach, 
gör. n var fin, lat. spiritus). A fejlet
tebb vallások a léleknek tulajdonít
ják az istenség minden hatását és 
nyilatkozatát, az elevenítő és képző 
erőt s a tiszta, önmagából eredő tevé
kenységet, ellentétben a nehéz és 
lomha, magát folyvást újra meg újra 
szétbontó anyaggal, a földi testtel. 
Ennélfogva mindaz, ami ember- és 
világfeletti, szintén szükségképen, 
még pedig lényegileg lelki dolog; s
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az istenről szóló tan minden maga
sabb fejlettségi fokán tényleg ebben 
a tételben csúcsosodik k i: „Az isten 
lélek* (Jáii. IV. 24.).

Lélekvándorlás (/L S T e f a / j v -

Xtöoig), azon képzet.hogy a lélek mint 
a testtől elválasztható benső lény, 
azon kötelék felbomlása után, mely 
őt egy testtel összekötötte, más test
be megy át és pedig vagy alacso
nyabba büntetésül és vezeklésiil, vagy 
magasabba jutalmul és megdicsőülé
sül. E tan nem fordul ugyan elő az 
indus vallás legrégibb védai elemei
ben, de úgy a brahmán mint a budd
hista vallásos fejlődésnek előfeltéte
lét képezi, amennyiben mindkét val
lás követői a végtelen ujraszületések 
borzasztó körfolyamából való mene
külés után epednek. Egyptomban is 
otthonosak voltak az efájta képze
tek, s Herodotos szerint innen jutot
tak az orphikusokhoz és pythagoreu- 
sokhoz ; hasonló képzetek Platónál 
is előfordulnak, s különösen a mys- 
teriumokban szerepek van. A kér. 
egyház a lélekvándorlásról szóló tant, 
miként a lélek praexistentiájáról 
szólót is, mindig elvetette. A.

Lelkész, valamely egyházköz
ség vallási ügyeinek élén álló, arra 
készült s képesített egyén ; a kánon
jog szerint a presby téri fokot elért papi 
személy, ha eklézsiában működik. 

Lelkészavatás, részint a csak
lelkészi vizsgálatot tett, részint a 
már rendes lelkészszé választott lel
készjelöltek ünnepélyes felhatalma
zása a lelkészi tiszt betöltésére. A 
magyar prot. egyházban a püspökök 
végzik, de régebben igen gyakran, 
sőt egykor rendszeresen külföldön 
történt az ott is tanultak felavatása.

Lelkészi öltözet, 1. Öltözet 
(Lelkészi).

Lelkészképzés (A) részint az 
egyetemi rangú fakultásokon (1. e.), 
részint a gyakorlatibb irányú semi-

nariumokban (1. e.) történik. Több
nyire az illető egyházaknak belügyei 
közé tartozik.

Lelkésztanitó, az olyan lel
kész, aki eklézsiájának szegénysége 
vagy csekély népessége következ
tében a tanítói hivatalt is viseli.

Lelkészválasztás. A kath.
egyházban a püspök joga, aki erede
tileg mindamellett kikérte papsága 
tanácsát és a gyülekezet beleegye
zését. Ez utóbbit már a 9. században 
elhagyták, mig a papságnak, illetőleg 
a káptalannak a lel kész választásban 
való résztvétele egész a 13. századig 
tartott. A püspökök collatio-joga je
lentékeny csorbulást szenvedett a 
patronatus kifejlése által. De ha a 
patronus a törvényes határidőben 
nem veszi igénybe vagy pedig ká
non-ellenesen gyakorolja praesen- 
tationalis jogát, a devolutionis jus- 
nál fogva a püspöké lesz a kineve
zési jog. — A prot. egyház elvileg 
a gyülekezetek hatáskörébe utalta 
a lelkészválasztást, de ebben a 
patronatus fentartása és más körül
mények sok helyen több tekintetben 
korlátozzák azokat, ám legalább is ki
fogást tenni jogosítva vannak. A ma
gyar protestantismus, kivált a ref. 
egyház e tekintetben is szinte a tul- 
ságig menő jogkört ad a gyülekeze
teknek.

Lelki ajándékok (gör. cha-
rismata), a páli nyelvhasználatban a 
természeti adományhoz csatlakozó 
s ezt fokozó azon kiválóságok, me
lyek a kér. gyülekezetnek és czél- 
jainak szolgálatába lépnek. Az I. Kor.
XII. alapján a legkülönfélébb irá
nyokban működő 1. a. képezik azon 
szerveket, amelyek által fennáll és 
életben marad a gyülekezet, mint 
Krisztus teste. Ezek közül a legje- 
lentékenyebbek, mint a gyülekezet 
vezetése és szolgálata, lelki gondo
zás és igehirdetés, az apostoli kor



után nemsokára hivatalokká alakul
tak át, mások pedig, különösen a 
csodás lelki adományok, lassanként 
háttérbe szorultak. Rácz

Lelkiatya, általában a gyónást 
fölvevő áldozár a poenitentia-tartóra 
nézve.

Lelki gondozás (cura pasto- 
ralis), a kér. egyház ama hivatalos 
munkássága, mely a vallásos élet 
előmozdítása czéljával az egyes egy
háztagra irányul. A lelkész köteles
ségei közé tartozik, akit ebbeli teen
dőinek végzésében mondanak lelki- 
pásztornak.

Lelkigondozástan, 1. Pasto- 
ralis theologia.

Lelki gyakorlatok (Exerci- 
tia spiritualia), a kath. ascetikában 
szokásos elnevezése bizonyos ájta- 
tossági gyakorlatoknak, melyek fő
leg a kolostorokban már korán divat
ba jöttek. Mikor Loyola Ignácz a je- 
zsuitákrészére „Exercitia spiritualia “ 
ez. művében 1522. rendszeresen 
kidolgozta, a pápák hathatósan ajánl- 
gatták, habár számos kath. pap ki
kelt az ily gyakorlatok ellen. Később 
ismét feledésbe merültek, de újabban 
már egyenesen kötelezve vannak 
reá a papok és papnövendékek. El
mélkedésekből, imákból, a lelkiisme
ret vizsgálásából stb. állanak s ren
desen 3—8 napig tartanak megál
lapított napirend szerint. A prot. egy
házban a methodismus mutat fel va
lami hasonlót.

Lelkiismeret, a görög és ró
mai bölcsészektől, különösen a stoi- 
kusoktól kifejlesztett fogalom a 
végre, hogy segélyével magoknak 
erkölcsi mértéket alkossanak, mely 
miután minden ember tudatában köz
vetlenül adva van s minden ember
nél ugyanazon tartalmú, számosak 
cselekvésének rendezett összefüg
gését lehetővé tegye. Daczára az el
ismertetésnek, melyet e fogalom a

Róni. Ií. 14., 15.-ben talál, vallásos 
fogalomnak csak annyiban nevez
hető, amennyiben a lelkiismeret sza
vát az isteni igazságosságnak és 
szentségnek az emberi lélekben való 
nyilvánulására vezetik vissza, a lel
kiismeret kérdését tehát a vallás kér
désébe vonják be. Másrészt a val
lásnélküli erkölcstan a lelkiismere
tet föltétlenül változónak igyekszik 
kimutatni, olyannak t. i., mely erkölcs 
és szokás folytán igy vagy amúgy 
alakuló Ítéletet mond a dicséretes és 
ócsárlandó, illetőleg a hasznos és
káros cselekmények felett. V. ö. • •
Ritschl: Uber das Gewissen ( 187b.); 
Rce: Die Entstehung des Gewis- 
sens (1885.). A.

Lelkiismereti szabadság, az
erkölcsi meggyőződés terén ugyanaz, 
ami a vallásos élet terén a vallás- 
szabadság, melytől abban különbözik, 
hogy amaz egyénekre, ez utóbbi pe
dig társulatokra vonatkozik. Ellen
téte a lelkiismereti kényszer. A.

Lelkiismeret vizsgálása.
(Exaraen conscientiae), a meggyó
nandó halálos bűnök összekeresése 
czéljából a gyónást megelőző önvizs
gálat, melynek hanyagul teljesítése 
esetleg a gyónás érvénytelenségét 
vonhatja maga után.

Lelki keresztség (Baptis- 
mus fiaminis), a scholastikus theolo- 
giában annak a belső folyamatnak a 
neve, amely olyan esetekben, midőn 
— mint p. o. a latornak a kereszt
fán — a vizkeresztség külső körül
ményeknél fogva nem szolgáltatható 
ki, ennek hatályát veszi fel. A tri
denti zsinat végzései szerint is‘bizo
nyos körülmények közt óhajtás és fo
gadalom pótolhatja a külső kereszt- 
séget.

Lelkipásztor,a lelkész, kivált 
mint a lelki gondozás teljesítője.

Lelkipásztorkodástan, 1.
Pastoralis theologia.
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Lelki rokonság (Cognatiospi
rituális), bontó házassági akadály, 
mely a keresztség és bérmálás foly
tán a szentség kiszolgáltatója, a ke
reszt- és illetőleg* bérmaszülők, vala
mint a megkeresztelt s illetőleg bér
mált és ezek szülei között jő létre.

Lengyel József, ref. lelkész, 
szül. 1770. inárcz. 31. Tiszaabádon. 
Tanulmányait. Tiszaszentimrén és 
Debreczenben végezte, hol 1793.-tól 
köztanítóságot, 1794.-tól seniorságot 
viselt. Miután három évet külföldön 
(1796.-tól Göttingában)töltött, onnan 
hazatérve 1 798. abölcsészet tanáráúl 
választatott Debreczenbe. Tanári hi
vatalát 1802. a lelkészivel cserélte 
fel, amikor is Nagyszalontára ment. 
Innen 1809. a nagyváradi, 1813. a 
szalacsi egyház hívta meg papjául. 
Ez utóbbi helyen az érmelléki egy
házmegye alespereseként is műkö
dött. Mh. 1821.márcz. 15. Az ének- 
költés és prédikáczióirás terén fej
tett ki emlékezetes munkásságot. A 
ref.énekeskönyv 38eredeti s2Kleist- 
tól fordított énekét tartalmazza.Egy éb 
művei: 1. Közönséges vasárnapi pré- 
dikácziók (2 k.). Debreczen. 1828.
2. Innepi és különös alkalmatossá
gokra való prédikáeziók. U. o. 1828.

Lengyel-magyar egyházi 
érintkezések szinte kizárólag csak 
az unitáriusokat illetőleg voltak. Len
gyelországon keresztül jutottak el 
Erdélybe az unit. eszmék Blandrata 
utján, ki Dávid Ferencz mellett azok
nak legbuzgóbb terjesztője is volt. A 
kolozsvári szász unitáriusok állandó
an a lengyelektől kapták bár külön
féle nemzetiségű prédikátoraikat, kik 
közűi egy még püspökséget is ért. A 
kolozsvári kollégiumnak szintén nem 
egy tanára került onnan. A Lengyelor
szágból 1661. kiűzött unitáriusok leg
nagyobb részeMagyarországba mene
kült, hol részint a Teleki István és 
Rhédei Ferencz, királyhágóninneni

I főnemesek pártfogása alatt találtak 
menedéket, részint Erdély több köz
ségében, főleg Kolozsvárit és Beth
lenben telepedtek meg, e két helyen 
külön gyülekezetét is alkotva, melyek 
csak a 18. század végére olvadtak 
bele az illető magyar eklézsiákba. 
A többi prot, felekezeteket illető érint
kezés alig állott egyébből, mint Láni 
Illésnek a Moschovinus János lengyel 
prédikátortól Magyarországon is hir
detni kezdett photinusi tanok elleni 
erélyes fellépéséből.

! Lentulus (Publius), állítólag 
Pilátus hivatali elődje, egy apokrifus 
levél szerzőjének mondatik, mely a 
római tanácshoz van intézve s Jézus 
alakját és kinézését festi. V. ö. Gun- 
dermanri: Dér Brief Des P. L. (Zeit- 
schrift für wissenschaftliche Tlieolo- 
gie 1886.).

Leó, pápák neve. I. (Nagy) Leó 
(440.—61.). Habár elsőségi igényeit 
a chalcedoni zsinat 441. visszautasí
totta, az afrikai proconsulságban 
döntő bírói állást vívott ki s a gall 
egyház feletti felsőbbséget magának 
megszerezni igyekvő Arles-iHilarius- 
szal folytatott viszályában III. Valen- 
tinianus császártól 445. oly leiratot 
eszközölt ki, mely minden pápai ren
deletnek törvényerőt adott s az ellen
szegülést velők szemben felségsér
tésnek minősítette. Már a csalatkoz- 
hatlanság tanának csirái megvannak 
Leó azon tanában, hogy a pápa sza
vai és a Péter szavai egyenlő érvé
nyűek, amennyiben Krisztus épúgy 
inspirálja azokat, mint emezeket. 
Részben az ő közbenjárásának sike
rült rávenni Attila hun királyt (452.), 
hogy álljon el Róma meghódításától. 
173 levele és 96 beszéde maradt 
fenn, melyeketQuesnel(2k. 1675.— 
1700.) és Ballerini (3 k. 1753.—7.) 
adott ki. Ez utóbbi szolgált alapjául 
a Migne (Patr. lat. T. LIV.—LVI.) 
kiadásának. A Pesti Növendékpapság



Munkálatainak IV. kötete több beszé
dét közli magyarul, életrajzával 
együtt. V.ö.PeW7u?£:PapstLeosI.Leben 
und Schriften (1843.); Friedrich: Zűr 
altesten Gescliichte des Primates in 
dér Kirche (1879.).— ÍI. Leo(($8%2 — 
983.) a hatodik egyetemes zsinat ál
tal I. Honorius pápára kimondott át
kot megerősítette. — III. Leó (795_
810.), midőn ellenei Rómában életét 
fenyegették, kénytelen volt Nagy Ká
rolynál keresni oltalmat, ki ügye elin
tézésére bíróságot küldött ki, melynek 
ítéletét Rómába vonulásakor megerő
sítette. Két nappal később (decz. 25.) 
koronázta Leó császárrá Károlyt, ki
nek halála után a rómaiak azonnal 
újra fölkeltek Leó ellen. V. ö. Mar- 
tens: Die römische Frage unter Pip- 
pin und Kari des Grossen (1881.). —
IV. Leó (847.—55.) megerősítette 
Rómát a saracénok támadása ellen, 
akiket az alsóitáliai városok segélyé
vel 849. Ostiánál legyőzött. Önérze
téről tanúskodik az az eljárása, hogy 
bulláiban nevét a czimzett neve elé 
tette, ha az mindjárt császár volt is. 
— V. Leó (903.) egyhónapi uralko
dás után börtönbe vetették. — VI. 
Leó (928.—9.) a hírhedt Marózia 
uraim a idejében pápáskodott.— VII. 
Leó (930.— 9.), jámbor szerzetes a 
Péter székén, politikailag azonban 
csak játéklabda volt II. Alberich ke
zében. — V III. Leó (963.—5.) I. 
Ottó óhajára lépett a pápai trónra
XII. János letétele után, de midőn a 
rómaiakat újra sikerült ennek meg
nyerni, kénytelen volt 964. a csá
szárhoz menekülni, aki a rómaiak 
által XII. János halála után választott
V. Benedeket letette s Leót visszahe
lyezte.—IX(Szent)L<?o(1048.—54.), 
Brúnó touli püspök, egy elszászi 
gróf fia, III. Henrik II. Damasus utód
jául rendelte, de a választást csak 
akkor fogadta el, midőn a rómaiak 
ismételték azt. A simonia és coeli-

batus ellen harczot kezdett az 1049.- 
iki zsinaton. Egy másik zsinaton 
(1050.) kárhoztatta a Tours-i Bcren- 
gár tanait. Többnyire Rómán kívül 
tartózkodott, szünetlenül zsinatokat 
tartva, melyeknek czélja az egyház 
reformálása s különösen a simonia 
megszüntetése volt, Az ő idejében 
vált külön a görög egyház a római
tól (1054.). V. ö. Hunkler: L. IX. und 
seine Zeit (1851.); Delarc: Un pa
pé alsacien (1876).— X. Leó(1513.- 
21.), Medici János, 1475. szül. Fló- 
renczben, tizenhároméves korában 
bibornok lett s mint pápa sikeresen 
működött a szakadás megszüntetésén 
az által, hogy a II. Gyula pápától 
egybehívott lateráni zsinatot újra 
megnyitotta. I. Ferencz franczia ki- 
rálylyal 1515. concordatumot kötött, 
de V. Károlylyal már 1519. titkos 
szövetségre lépve, 1521. Ferencznek 
hadat üzent, melynek kimenetele a 
pápai és császári csapatokra na
gyon kedvező volt. Fényűzése és 
pazarlásai arra kényszerítette, hogy 
az üres pápai kincstár számára a bű- 
csu-levelek árulását vegye igénybe, 
mint jövedelmi forrást, ami aztán 
Luthert a küzdőtérre hívta. V.ö. Her- 
genröther: Leonis X. pontificis maxi
mi regesta (eddig 8 k. 1884.—91.); 
Nitti: Leone X. e la sua politica 
(1892.). — XI. Leó (1525.) csak 27 
napig volt pápa. — XII. Leó (1823.- 
29.) 1824. évi encyklikájában kár
hoztatta a biblia-terjesztő társulato
kat; ez év végén jubilaeumi búcsút 
nyitott, s a katholikusok emancipati- 
óját Angolországban megindította. 
Az egyházi államban arra törekedett, 
hogy a közigazgatást és igazságszol
gáltatást megjavítsa, V. ö. Nielsen: 
Gescliichte des Papstthums im 19. 
Jahrhundert (2 k. II. kiad. 1880.). 
— XIII.Leó, eredeíilegPecciJoachim, 
szül. 1810. márcz. 2. Carpinetóban, 
1818-tól a viterboi jezsuita collegium-



bán nevelkedett, majd 1824.-től fog
va a collegium románamban bölcsé
szetet és tlieologiát tanúit. 1837. föl
szentelték, majd 1843. mint nuntius 
Briisselbe ment. 1040. perugiai püs
pök, 1853. bibornok s 1877. caiiier- 
lengo lett. Állítólag Pecci volt az 
egyedüli olasz főpap, aki 1870. acsa- 
latkozhatlansági dogmának ellene 
szavazott. 1878. febr. 20. IX. Pius 
utódjává választatott s ez év liusvét- 
jára bocsátotta ki első encyklikáját, 
melyben az egyházi állam visszaál
lítását követelte. Azon volt,, hogy az 
egyház és állam közti küzdelmet Po
roszországban, Belgiumban és Fran- 
cziaországban alkudozással egyen
lítse ki. Már 1870. megparancsolta, 
hogy a bölcsészeti tanítás alapjául 
Aquinoi Tamás vétessék, inig 1880. a 
Doctor Angelicust minden egyetem, 
akadémia és lyceum védszentjének 
nevezte ki, s ugyanez évben Rómá
ban akadémiát alapított annak ne
vére. Nagy érdemet szerzett Leó a 
történelmi s egyháztörténelmi kuta
tás terén az által, hogy a vatikáni le
véltárt megnyitotta minden feleke
zetű tudós előtt. Nagy fájdalmat oko
zott neki az 1889. Rómában tar
tott Brúnó Giordano ünnepély. V. ö. 
Nippold: Handbuch dér neuesten 
Kirchengeschichte (2 k. III. kiad. 
1883.), melyből a róla szóló rész 
„XIII. Leó, a béke pápája" ez. a. 
magyarul is megjelent (Spataki La
pok 1883.—4.); Smits: Leven van 
onzen glorievollen Paus-Koning Leó
XIII. (1887.); Brecht: Papst L. XIII. 
und dér Protestantismus (1887.); 
Füssy Tamás: XIII. L. pápa élete 
(1887.); Weinaud: L. XIII. (II. kiad.
1893.); Brandi: Die Politik des Paps- 
tes L. XIII. (1893.); Körösi László:
XIII. L. pápa (1894.). A.

Leoiltius (Byzanczi), 1. Byzan- 
czi Leoiltius.

Leopoldina explanatió, a

soproni 1081. évi vallásügyi törvé
nyeknek I. Lipót által 1691. ápr. 2. ki- 
bocsátott magyarázata,mely a protes
tánsokat vallásszabadságuknak ama 
törvények által biztosított utolsó rom
jaiból is kiszorította. Közölte Csc- 
csetka „Magyarhoni ev. egyházjog
tan" (1888.—92.) ez. müve 952—5. 
lapjain*.

Leopoldinum diploma, az a
hitlevél, melyet I. Lipót az erdélyi 
rendektől Bécsbe küldött Bethlen 
Miklós szorgalmazására 1090. okt. 
10. irt alá s 1691. decz. 4. adott ki. 
Erdély belügyei másfélszázadnál to
vább intéztettek e diploma alapján, 
mely a vallásügyben a bevett négy 
felekezet jogainak, tulajdonainak és 
kiváltságainak épségben tartását 
Ígérte, de már magában véve is, kü
lönösen pedig az 1693. ápr. 9. ki
adott pótlék-diplomával együtt csak 
arra való volt, hogy a kath. egyház
nak a többi rovására kedvezményeket 
nyújtson, később meg érvényben léte 
mellett se volt alkalmas a protestán
sok elleni számtalan visszaélést sem 
megakadályozni, sem orvosolni. V. ö. 
Szász Károly : Sylloge tractatuum .. . 
históriám . . . diplomatis Leopoldini 
. . . illustrantium (1833.).

Lépcső-imák, amelyeket mi
se kezdetén a miséző s a ministrans 
az oltár legalsó lépcsőjén énekel.

Lépes Bálint, kath. főpap, szül. 
1565. körül. Pappá lévén, 1593. esz
tergomi kanonok, 1008. nyitrai, 1619. 
győri püspök s kalocsai ez. érsek 
lett. Mh. 1623. máj. 6. Kiváló siker
rel működött a politikai téren sok 
évig viselt kir. kanczellári hivatalá
ban, s e mellett az egyli. irodalmat 
is művelte. Imakönyve s két, elmél
kedéseket tartalmazó terjedelmes 
munkája jelent meg.

Lessing Gotthold Efraim, a 
német nemzeti irodalom mükritikusa 
és reformátora, szül. 1729. jan. *22.



Kamenzbep. 1746-tól a lipcsei egye
temen bölcsészetet, nyelvészetet és 
mennyiségtant hallgatott. Miután 
1752. magister lett Wittenbergben, 
többféle állásban működött 1770-ig, 
amikor a wolfenbütteli könyvár igaz
gatói állását foglalta el, melyben 1 781. 
febr. 15.Braunschweigban történt ha
láláig megmaradt. Valóságos typusaaz 
igazság fáradhatlan kutatásának s az 
igazul megismert melletti hősies küz
delemnek. Azon munkásság nélkül, 
melyet L.a„ Wolfenbütteli töredékek “ 
kiadásában s ezzel kapcsolatban Gő
zével folytatott vitájában kifejtett, az 
újabb vallásbölcsészetnek és tlieolo- 
giának jóformán lehetetlenség lett 
volna megalakulnia. Némely vonat
kozásaiban egyenesen úgy tűnik fel, 
mint Schleiermacher és Hegel előfu
tára, igy istenfogalmát és az egyé
niség s fejlődés felöli felfogását illető
leg, noha alaptételeiben még egészen 
a „felvilágosodás" (1. e.) talaján áll. 
Az egyéniség megbecsülése azonban 
nem terjed nála annyira, hogy apo- 
sitiv vallásokban épen azt ne tün
tesse fel tévedésnek, ami jellemző 
vonásukat képezi (Bölcs Náthán). É- 
gyébként L. nagyhatású prófétája 
volt a legnemesebb humanismusnak ; 
ez a tény s nagyszerű Ízlése és Íté
lőképessége bizonyos mértékben kor
szakalkotóvá teszi a prot. theologia 
történetében. V. ö. Schwarz : L. als 
Theolog (1854.); Daubai\ton: L. etla 
theologie allemande au 18.-mesiécle 
(1878.); Mitrovics Gy u 1 a : L. m i n t th e o - 
logus (Spataki Fűz. 1869.}; Bartók 
György: L. mint theologus (Egyli. 
Reform 1872.); Müller: L. und seine 
Stellung zum Christentum (1881.); 
Beinkens: L. iiber Toleranz (1883.).

Lethenyei István, ev. esperes, 
szül. Császtán. Honi tanulmányainak 
befejeztével 1609. nov. 22. a wit
tenbergi egyetemre iratkozott be, 
melyről hazatérve, előbb (1614. kö

rüljárván rektor, később (1617.) lö
vői, majd csepregi lelkész lett, hol már 
1628. egyúttal mint egyik Sopron
ul egyei egyházmegye esperese mű
ködött. 1641. után halt meg valami
kor. Müvei: 1. Az kálvinisták ma
gyar harmóniájának meghamisítása. 
Csepreg, 1633. 2. Az szentirásbeli 
hitünk ágainak rövid összeszedése 
(Hutter L. után latinból ford.). U. o. 
1635. Az ágostai hitvallást magyarra 
fordította, de e munkája nem maradt 
fenn. Megírta ipja, Zvonarics Mi
hály élete történetét latin versek
ben (Csepreg, 1625.). Irt még ma
gyar és latin paraenesist a Zvona
rics György „Rövid felelet Pécseli 
Imrének" (1 626.) ez. müve olvasójá
hoz, előszót a Csepregen 1629. ki
bocsátott imakönyv s latin verseket 
a Zvonarics Mihály „Magyar postilla" 
(1627.—8.) ez. müve elébe, mely 
utóbbit sógoraival, a szerző fiaival 
együtt ő rendezett sajtó alá. Az 
„Evangéliumok és epistólák" csepre
gi 1631 .-iki kiadása^szintén az ő javí
tásaival és pótlásaival jelent meg.

Leusden (olv. Löszden) János, 
holland orientalista, szül. 1624. ápr. 
26. Utrechtben, , ahol 4650. rk., 
1653. r. tanára lett a bibliai nyelvé
szetnek az egyetemen. Mii. 1699. 
szept. 30. Magyar hallgatóit különös 
gondban és figyelemben részesítette, 
amit azok bizalommal és hálával 
viszonoztak. A gályákra hurczolt ma
gyar ref. lelkészek szenvedéseiket 
a Burmáimon kívül hozzá intézett 
levélben panaszolták el a hollandok
nak. „Philologus hebraeo-mixtus" 
ez. müve II. kiadását Teleki Mihály
nak, a Ill-at özvegyének s gyerme
keinek ajánlotta, a „Compendium 
biblicum “ czimüneklll.kiadását pedig 
Apafi Mihálynak. Ezeken kívül még 
számos jeles müvét bocsátotta közre.

Lévai ref. egyházmegye, a
barsinakrégebbennéhahasználtneve.



Lévay Lajos, ref. lelkész, szül.
1851. szept. 8. Felsőbányán. A gim
náziumot szülőföldjén és Máramaros- 
Szigeten, a tlieologiát 1871.—5. Bu
dapesten végezte. Egyévi katonás
kodás után 1870. őszén külföldre 
ment s két semestert az edinburgi, 
egyet a jénai egyetemen töltött. Ha
zatérve, 1878. febr. budapesti káp
lán, 1880. jul. sárkereszturi léikész 
lett. Egyházmegyei tanácsbirós 1890. 
óta egyházkerületi aljegyző; a buda
pesti zsinatnak póttagja volt. Buzgó 
munkása a belmisszió ügyének. Iro
dalmi téren is szorgalmasan mükö- 
dik. Czikkeit és kisebb dolgozatait ao

Prot. Egyh. és Isk. Lap s a Prot. 
Pap közölte. Önállóan egy pár al
kalmi (beköszöntő, a közalap ügyé
ben tartott stb.) prédikáczióján kívül 
a köv. müvei jelentek meg: l.Egyh. 
beszédek. Budapest, 1888. *2. A sár
kereszturi ref. egyház múltja és je
lene. U. o. 1890. 3. Vegyes egyházi 
beszédek. U. o. 1894. 4. Kis hitok
tató. U. o. 1895..

Levellerek, 1. Independensek.
Le v iát lián, a bibliában egy 

nagy tengeri állat neve.
L éviták , Lévinek, a Jákob Be

ától született fiának utódai. A Pen- 
tateuch a Lévi törzsnek, melyhez Mó
zes és Áron tartozik, védelmére 
bízza a szentélyt, ezt választja ki az 
áldozati szertartás és a többi isten- 
tiszteleti csejekvények végzésére s 
ezért sátorát a frigy sátora mellett 
tartozik feláll [tani. Azért Józsua köny
ve az ország felosztásában mellőzi e 
törzset, mert „Jelróva áldozata az ő 
birtoka.“ Bizonyos, hogy az e mellé 
függesztett azon rendelkezés, mely 
nekik az egész országban szétszórva 
48 várost ad a hozzájok tartozó lege
lőkkel együtt, sohasem volt fogana
tosítva. Ha a későbbi törvényhozás
nak mindeme, részben tisztán eszmei 
határozataitól eltekintünk, úgy lát

szik, hogy a Lévi törzsnek az ország 
elfoglalásakor kevés szerencséje 
volt. E vagyontalanság még a Jákob 
áldásában átok gyanánt szerepel és 
magyarázatát a Simeon törzséhez ha
sonlóan egy az őskorban elkövetett 
gyilkosságban találja(I. Mózes XLIX. 
5—7.). Ennek folytán a 1. főleg a 
papi foglalkozásnak szentelték ma
gokat és annak jövedelméből éltek. 
Később különösen kívánták őket is
tentisztelet végrehajtására és aitóbi, 
silói, bersabai, gibeai, dáni papságok 
kimutatni iparkodtak a Lévi vei való 
rokonsági összeköttetést. Midőn pe
dig később a jeruzsálemi nemzeti 
szentélynél a Czadok papi családja 
kerekedettfelül, a Józsiás alatt emelt 
magaslatok papjai lettek, de a cza- 
dokitákkal szemben alárendelt vi
szonyba jutottak és 1. neve alatt a 
te m p 1 o m i sz o 1 gá k s aj áto s r e n dj é v é 1 e t- 
tek, kiknek a papok kiváltságos rend
jével szemben való kötelességeit az
után részletesen a papi codex álla
pította meg. A kath. egyházi nyelv
ben 1.-nak nevezik azon klerikuso
kat, kik az oltári szolgálatot teljesítő 
papoknak segédkeznek; a magyar 
ref. egyházban azokat a leányegyhá
zakban működő tanítókat, akik isten
tiszteletet rendszeresen végeznek,né
hol pedig a lelkésztanitókat is. Ráez

L ev itic ilS , 1. Pentateuch.
Libanon (fehér hegy), Palesz

tina északi részén 22 mértföldnyi 
hosszúságban elvonuló, a szemközt 
fekvő Antilibánontól a Leontes által 
elválasztott, kelet felé meredeken, 
nyugat felé a tengerre fensikszeriien 
lejtős hegyvonal, melynek ormai a 
tenger felett 3000 méternyire nyúl
nak. Most druzok és maroniták lak
ják, sokat veszített ószöv. híres szép
ségéből és a főleg Salamon templom
építése által híressé vált czédruser- 
dőjéből már csak szegényes marad
vány áll fenn. Rácz



Libelli pacis, ahitvállók által
a „lapsi“ részére kiállított ajánlóle
velek a végre, hogy vezeklési idejök 
megrövidíttessék s a gyülekezetbe 
ismét felvétessenek. Cyprianus korá
ban a hitvallók eme jogukból kifolyó
lag messzemenő, szinte a püspöki 
jogkörig emelkedő kiváltságokat igé
nyeltek magoknak.

Liber cliurnus Ronianoruni
pontificum, a pápai iroda részére 
készült gyűjteménye a különbözőfor- 
mularéknak, mely 625, és 83 7. kö
zött lassanként állott elő s a kelet
kezési időhöz képest két fő részre 
oszlik. Ezek a fórmularék azokra a 
fontosabb cselekvényekre vonatkoz
nak, melyek az akkori római curiá- 
nak működési körébe estek, mint p. 
o. püspöki ordinatiók, kiváltságok 
adományozása stb. A 1. d. egész a
11. századig használatban volt. Leg
újabban Sickel (1889.) adta ki, aki 
tört. bevezetést is irt hozzá.

Liberius, pápa (352.—366.), 
Constantius császár parancsára, mint
hogy az áriusi vitákban Athanasius 
mellett nyilatkozott, Milanóba a csá
szár elé vezettetett s vizsgálat után 
355.Beroeába(Thracia)számüzetetts 
Gsak 358. térhetett vissza Rómába, 
miután késznek nyilatkozott Atha
nasius kárhoztatására. V. ö. Belles- 
heim: Zűr Ehrenrettung des Paps- 
tes L. (Die Katholik 1884.). A.

Liber pontificalis (Gesta 
pontificum Romanorum), a pápáknak 
egy, Pétertől VI. Istvánig terjedő 
története, melyet több szerző irt kü
lönböző időkben. A sokáig egyedüli 
szerzőnek tartott Anasztáz könyvtár
noké legfeljebb a 827. s 867. közti 
pápák története lehet. Kétes, hogy 
a fenmaradt szövegek közűi me
lyik az eredeti, s hogy melyik része 
a legrégibb? Legújabban Duchesne 
(3 k. 1886.—93.) adta ki az egészet. 

Libertinusok, a Csel. VI. 9.

szerint azok a zsidók, kik a római 
rabszolgaságtól felszabadultak. Ké
sőbb igy neveztettek annak a pan- 
theistaantinomistikus szektának a hí
vei is, melyet 1529. a lille-i Coppin 
alapított s amely a Navarrai Margit 
udvarában talált otthonra. Mikor e 
szekta apostola, Pocquet Genfbe 
ment, Kálvin hevesen megtámadta. 
Ezekkel a libertinusokkal csak név- 
leg, de nem tanra nézve egyeznek 
meg azok a genfi 1., kik politikai, 
társadalmi és hierarchia-ellenes okok
ból Kálvin személyét s szigorú er
kölcsi fegyelmét gyalázták s támad
ták, mígnem 1555.-iki felkelésük 
meghiúsult s részben elmenekültek, 
részben kivégeztettek. V. ö. Schmiclt: 
Les libertiin spirituels (1876.). T.

Libri poenitentiales, utasí
tások a gyóntatóatyák részére, külö
nösen az iránt, hogy az egyes bűnö
kért minő vezeklést szabjanak a gyó
nókra. Legfontosabb a „poenitentia- 
le romanum," mely a 8. századból 
való.V.ö. Schmitz: DieBussbiicher und 
die Bussdiszipliü derKirche (1883.).

Licentiatus, 1. Akadémiai 
fokok.

Liedemarm Márton, ev. lelkész, 
szül. 1767. Iglón. Tanulmányait Lő
csén s Pozsonyban végezte, honnan 
külföldre menvén, 1788. nyarán a 
jénai, 1791. a göttingai egyetem 
hallgatói közé lépett. Külföldről böl- 
csészetdoktori oklevéllel térve haza, 
1793. igazgató-tanár lett Lőcsén, hol 
magán nevelő-intézetet is alapított. 
1815. lelkésznek ment Kolozsvárra, 
hol egyházának templomot építtetett. 
Mh. 1837. ápr. 14. Marosvásárhelytt. 
Irodalmi téren is buzgón munkálko
dott. Művei: 1. Nachricht von dein in 
Leutschau befindlichen Erziehungs- 
Institut für prot. Jiinglinge. H. és év
n. 2. Versuch einer Lösung dér Auf- 
gabe: wie lassen sich friihzeitige 
Todesfálle mit dér Giite und Weisheit



dér göttlichen Weltregierung verei- 
nigen? Lőcse, 1812. 3. Literárischer 
Naclilass des ehemaligen ersten Pro- 
féssors und Rektors am Leutschauér 
ev. Gymnasium (Több dolgozatból 
áll). U. o. 1815. 4. Zwei Predigten in 
Bezug auf den Bau eiues neuen Bet- 
hauses. Kolozsvár, 1816. 5. Jubel- 
rede am 28. Dec. 18 1 7. Bécs, 1818.
6. Reden fiir Beförderuug richtiger 
Ansicbtén über die erbabenen Zwecke 
des heiligen Fiirsten-Bundes. Kolozs
vár, J 820. 7. Über einige Mángel des 
öffentliéhen Unterrichts.Lőcse, 1823. 
8. Predigt in Bezug auf die neuegrös- 
sere Glocke dér Klausenburger ev. 
Gemeinde.Kolozsvár, 1827.9. Ágnes, 
die standliafteDulderin oderdieKraft 
dér Religion. Lőcse, 1828. 10. Briefe 
über die Freiheit des menschlichen 
Willens. Neustadt an dér Orla, 1833. 
— továbbá gr. Bán ffy György és Mé
hes Sámuelné Benkner Karolina fe
lett tartott német halotti beszédei. 
E gy ik ki adó j a v o 11H e r m a n n J á n o s h á t - 
ráhagyott prédikácziói I. kötetének 
(1809.). A felette Hintz Györgytől 
elmondott beszéd ki van nyomtatva.

Liguori Alfonz Mária, a ligu- 
oriánusok vagy redemptoristák ala
pítója, szül. 1696. szept. 27. Maria- 
nellában. Nápolyban jogot végzett s 
10 évig iigyvédeskedett. 1723. 
a theologia tanulmányozásához fo
gott s 1726. pappá lett, majd 1732. 
pápai engedélynél megalapította a 
legszentebb megváltóról nevezett 
cóngregatiót, melynek tagjai a tehe
tetlenek és elhagyatottak szolgála
tára szentelték magokat. 1743. „rec- 
tor major “-rá választatott s bár 1762. 
Santa Agata de’ Goti püspöke lett, a 
pápa beleegyezésével megmaradt 
ama méltóságában is. Püspökségé
ről 1775. lemondva a Nocera de’ 
Págani zárdába vonult vissza. VI. Pi- 
us 1780. a redemptoristákat a ná
polyi királyságban minden kiváltsá

guktól megfosztotta s az egyházi ál
lamban külön superiort adott nekik. 
Az ezáltal bekövetkezett szakadás to
vább tartott L. életénél, ki zárdájá
ban 1787.aug. l.mh. L., aki aMária- 
tiszteletnek újabb lendületet adott,
1816. boldoggá, 1839. szentté avat
tatott: aug. 2. az emlék napja.. 1871. 
az „egyetemesegyház tanítójáénak 
nyilvánították. Fő műve a „Theolo
gia morális“, mely életében 9 kiadást 
ért s legutóbb 1881. jelent meg 8 
kötetben. Összes müvei 68 kötetben 
1839-en kezdve jelentek meg. V. ö. 
Tannoja: Della vita ed instituto di S. 
A. M. de L.(ujkiad. Chilettitől 1857.); 
ÍHlgskron: Lebeii des heil. Bischofs 
und Kirchenlehrers A. M. de L. (2 k. 
1887.); Várnai Sándor: L. szent A. 
(Magyar Sión 1884.). T.

Liguorianusok, 1. Redemp
toristák.

Limborcli (Van) Fiilöp, kiváló 
remonstrans theologus, szül. 1633. 
jun. 19. Amsterdamban, ahol, vala
mint Utrechtben theologiát és bölcsé
szetet hallgatott. 1657. goudai, 1667. 
amsterdami lelkész lett, de már 1668. 
theol. tanárságra ment át a remon
strans kollégiumhoz. Mh. 1712. ápr.
30. Munkái közül legfontosabb: In- 
stitutiones theologiae christianae ad 
praxin pietatis et promotionem pacis 
christianae unice directae (V. kiad. 
1735.). V. ö. Des Amorie v. cl. Hoeven: 
De J. Clerico et Philippo a L. (1845.).

Limbus (lat. =  valaminek a 
széle), aróm. kath.tanfogalom szerint 
az elköltözött lelkek tartózkodási he
lye az alvilágban. Két részből áll: 1. 
patrum, mely Abrahám kebelének is 
neveztetik s amelyben az ószövetség- 
szent emberei a pokolra szállásig 
tartózkodnak; 1. infantum, a meg 
nem keresztelt gyermekek helye. T.

Limina sanctorum Aposto
lomul, Péter és Pál apostolok sir ja. 
V isita tio  Liminum Apostolo-



rum a püspökök azon római útja, me
lyet V. Sixtus 1585-iki rendelete ér
telmében minden püspök tartozik 
időnként megtenni. Az olasz,görög, 
korsikai és dalmát püspökök minden 
3 évben, a német, franczia, spanyol, 
portugall, belga, cseh; magyar s an
gol püspökök minden 4 évben, Euró- 
patöbbi népeinek püspökei, az észak- 
afrikai s az amerikai szárazföldön 
inneni szigeteken lakók minden 5 év
ben, végre az összes többi püspökök 
minden 10 évben tartoznak eként Ró
mába menni. Akadályoztatásuk ese
tén helyettesről kell gondoskodniok.
V. ö. Luciái: De visitatione sacro- 
rum liminum (II. kiad. 3 k. 1878.). T.

Linberger István Károly, ev. 
lelkész, szül. 1825. decz. 21. Sopron
ban, ahol tanulmányait is végezte.
1846. külföldre ment, hol a tiibingai, 
jénai s hallei egyetemeken egy-egy 
évet töltött. Hazatérvén, 1849. sop
roni gimn., 1853. eperjesi tlieol. ta
nár, 1859. dobsinai lelkész, 1865. 
felsőlövői igazgatótanár, 1871. ele
jén pedig késmárki lelkész lett s 
mint ilyent a hat szabad kir. városi 
esperesség 1895. ideiglenes espe
ressé választotta. Irodalmi téren a 
„Prot. Jahrbücher für Österreich* 
1858. és az ,,‘Evang. Glaubensbote 
für Österreich* 1855. évi folyamá
ban közölt egyháztört. tanulmányain 
kiviil a köv. munkákkal adta jelét 
működésének: 1. Feierstunden im 
Hause des Herrn (Ünnepi prédiká- 
cziók). Kassa, 1857. 2. Gebetbüch- 
lein zum háuslichen Gebrauch. Pest, 
1860. 3. Gesch. dér Schulanstalt zu 
Oberschiitzen. Bécs, 1870. 4. Gesch. 
des Evangeliums in Ungarn und 
Siebenbürgen. Budapest, 1880. 5. A 
VI szabad kir. városi ág. hitv. ev. 
esperesség vázlatos történelme. Kés
márk, 1882. 6. Lelkészbeiktató be- 
szédEperjesen.Eperjes, 1896. A most 
folyó biblia-revisióban ő is részt vesz.

Linczi béke, ismételten meg
szakadt hosszas tárgyalások után 
1645. deci?. 15. lett hivatalosan el
fogadottnak nyilvánítva, I. Rákóczy 
György és III. Ferdinánd közt. A 
bécsi békéhez képest nagy haladást 
mutat fel annálfogva* hogy a vallás
gyakorlat teljes szabadságát a job
bágyokra is kiterjeszté. Ezenkívül 
elrendelte a háború alatt jogtalanul 
elfoglalt prot. templomok visszaadá
sát, a többi függőben levő vallásügyi 
kérdéseket pedig a legközelebbi or
szággyűlés elé utalta. Az országgyű
lés 1647. jun. iktatta törvénybe, sem
misnek nyilvánítva a katli. klérus til
takozásait. V. ö. Zsilinszky Mihály: A 
linczi békekötés és az 1647.-iki vallás
ügyi törvényczikkektörténete(1890.)

Linus, pápa, állítólag Péter 
utódja volt (II. Tini. IV. 21.). Pápa
sága idejét 11, 12, sőt 14 évre is 
teszik. Neve alatt egy apokrifus könyv 
létezik az apostoli cselekedetekről.A.

Lipcsei colloquium, 1539. 
jan. 2. tartotta Bucer, Melanchthon 
és Carlowitz György.

Lipcsei ílisputatió, 1. Luther. 
Lipcsei interim, 1. Interim.
Lippái Sámuel, ref. lelkész, 

szül. 1622. Erdélyben. Hazai tanul
mányainak befejeztével külföldre 
ment, hol 1647. Utrechtben, u. a. évi 
aug. 3. Franekerben, 1648. decz. 5. 
pedig Leidenben iratkozott be az 
egyetemre. Hazájába 1650. tért visz- 
sza s előbb sárospataki lelkész, 1656. 
odavaló tanár, egy év múlva nagy
károlyi pap, 1659. pedig debreczeni 
tanár lett. Részt vevén a presbyteri- 
anus mozgalmakban, ily irányú né
zetei miatt Lóráutffy Zsuzsámul párt
fogása daczára a hivatalos egyháztól 
neki is szenvednie kellett. Müvei: 1. 
Dissertatio de príma elevatione panis 
et vilii in coena Domiui. Sárospatak, 
1654. 2. Desperata causa prioris ele- 
vationis panis et vilii in sacra coena,



in quibusdam ecclesiis usitatae. U.
o. 1655.

Lipsius Richard Albert, német 
prot. theologus, szül. 1830. febr. 14. 
Gerában. A theologiát 1848.—51. 
„Lipcsében hallgatta, hol 1855. annak 
in. tanára lett. Miután 1850. u. o.
rk. tanárrá lépettek), 1864. r. tanár
ságra hívták Becsbe, innen 1865. 
Kielbe. végül 1 87 1 .Jenába, hol 1 884. 
egyli. titkos tanácsossá neveztetett 
ki. Részt vett az első osztrák prot.
zsinaton (1864.). Mb. 1892. aug. 19. 
írói működése kiváló becsű. Szer
kesztette a „jahrbücher tűr. prot. 
Theologie* (1875.-től) ez. folyóiratot 
s a „Theologischer Jahresbericht" 
(1886.-tól) ez. évkönyvet. Számos je
les munkája közül legfontosabbak : 
„Lehrbuch dér evangelisch-protes- 
tantiseben Dogmatik “ (III. kiad. 
1893.) és „Die apokryphen Apostel- 
gescbicbten und ApostellegendenM 
(2 k. II. kiad. 1893.-tól). A Holtz- 
mann-féle ,,Handkommentar“-ban a 
galatákhoz, rómaiakhoz és Philippi- 
beliekhez irt leveleket dolgozta ki.

Liptói ev. esperessé^, a ti
szai egyházkerületben, már a 16. 
században is létezett, a zsolnai zsi
nat a bittsei kerületbe osztotta be, a 
rózsahegyi a dunáninnenibe, amikor 
egyúttal hozzácsatolta a csorbái és 
vázseczi egyházakat, melyek addig 
a felsőpoprádi esperességhez tartóz
lak. A budapesti zsinat utolsó ülés
szakán a tiszai egyházkerületbe tette 
át. Jelenleg 16 anyaegyháza van, va
lamennyi Liptómegyében ; lélekszá
mú 34000 körül. Legjelentékenyebb 
egyháza a werbicza-szentmiklósi.

Liszkay József, ref. lelkész, 
szül. 1809. okt. 18. Balaton-Kisszőlő- 
sön.Tanulmányait Szentgálon kezdte 
s 1820.-tól Pápán folytatta, hol 1831. 
végezte a theologiát. Etttől fogva egy 
évig kollégiumi köztanitó, három évig 
ószőnyi akad. rektor volt, 1835.-től

egy ideig nevelősködött, majd Felső- 
Őrsön káplánkodott. 1837. a bécsi 
tlieol. fakultásra ment, honnan félév 
múlva tlieol. h. tanárnak hívták Pápá
ra. 1838. őszén újra külföldre ment s 
miután egy évet a berlini egyetemen 
töltött, Madi lelkész, 1843. pedig Pá
pán tlieol. tanár lett. 1848. u. o. lel- 
készszé választatott, mig 1855. ha
sonló minőségben Győrbe ment, de
1873. elejétől ismét pápai lelkész volt.
1877. nyugalomba lépett s Budapest
re költözött, hói 1888. máj. 13. mh. A 
Prot.Egyh.ésIsk.Lapban közölt dolgo
zatain kívül köv. műveijelentek meg:
1. Emlék Széki Béláné Tóth Apollónia 
erényeinek (Sirbeszéd). Pápa, 1845.
2. A nagy győri ev. ref. egyház múltja 
és jelene. Győr, 1868. 3. A pápai 
ref. egyház levéltára. Pápa, 1875. 4. 
Tóth Ferencz dunántúli superinten- 
dens életrajza (A „Nagy papok élet- 
rajzásban). Budapest, 1877. Három
szor rendezte sajtó alá a helvét hit
vallás magyar fordítását. Ipjának, 
Tóth Ferencznek kéziratait a nem
zeti múzeumnak, könyvtárát pedig 
a pápai főiskolának ajándékozta.

Liszkay Sámuel, ref. esperes, 
szül. 1762. decz. 24. Magyar-Izsépeu 
(Zemplénin.). Sárospatakon tanult 
1770.—1782., amikor málezai lel
kész lett. Innen 1799. Palágyra, 1804. 
Bezőre, 1806. Nagykaposra, 1810. 
Abarára ment. Az ung-felsőzempléni 
egyházmegye ugyanez évben espe
ressé választotta. Mh. 1831. febr. 15. 
A ref. énekeskönyvet, melyben a 
224. és 232. dicséret az ő szerze
ménye, némi kihagyásokkal tótra for
dította az egyházmegyéjében levő 
tótajkú gyülekezetek számára (Sá
rospatak, 1824.). Megjelentek még 
ama prédikácziói, melyeket Kazinczy 
Istvánná Jósa Mária (1815.) és Ka
zinczy István (1828.) temetésén, va- 
lamiut a salamoni templom felava
tásán tartott. Kéziratban is marad-



tak művei, melyek közül az egyház
megyéje beli eklézsiák története a 
legfontosabb.

Lisznyai Incze Ferencz, ref. 
lelkész, erdélyi születésű ki Nágye- 
nyeden végzett tanulásaután külföldre 
ment s 1735. aug. 2. az oderafrank- 
furti, 1 737. az utrechti egyetemre 
iratkozott be. Hazatérve, először Bar
csai Gergely udvari papja, azután 
dévai lelkész lett. Mint ilyent, 1755. 
a hunyadi egyházmegye esperessé, 
1769. pedig az erdélyi egyházkerü
let főjegyzővé választotta. Mii. 1772. 
Müvei: 1. Desinapi parabolico. Odera- 
Frankfurt, 1736.2. De epistola Christi 
mystica ad II. Cor. III. 3.U. o. 1736.
3. Halotti beszéd Kendefi Gábor fe
lett. Kolozsvár, 1748. 4. Halotti be
széd gr. Gyulai István felett (1758.). 
Nagyeuyed, 1771.

Lisznyai Kovács Pál, ref. ta
nár, szül. Lisznyón (Háromszék). Ta- 
nulásátErdélyben kezdte,dél 663.-tól 
Sárospatakon folytatta. Innen 1667. 
Kassára ment tanárnak, 1671. az ül
dözések beálltával pedig külföldre 
indult, hol a groningeni és leideni 
egyetemek hallgatójavolt. 1678. tért 
vissza hazájába, hol katonáskodásra 
kényszerítették, de a debreezeniek 
kikérték s 1679. kollégiumuk taná
rává tették. Talán 1695. halt meg. 
Szorgalmas irói működést fejtett ki. 
Munkái: 1. Professionum scholasti- 
cariim pars I—III. (3 k.) Debreczen, 
1683.—90. 2. Magyarok krónikája. 
U. o. 1692. 3. Origó gentium et re- 
gnorum postdiluvianorum.U. o. 1693.
4. Chrouologia sacra in septem aeta- 
tes mundi distributa. U. o. 1693. Irt 
továbbá gyászverset a Nógrádi Má
tyás halálára s üdvözlő verset a Dré- 
gelypalánki János „Via salutis“ ez. 
müve elé.

Litania (a gör.lité-től=kérés), 
a templomi nagy könyörgés, mely
ben bizonyos egyhangú folytonos

ságban mindaz fel van sorolva, ami 
a gyülekezetnek szükségeit képezi, 
különösebben a róm. kath. egyház
ban olyan könyörgés, melyet különös 
esetekben, péld. körmenetekuél fel
váltva a pap,esetleg egy előimádkozó* 
és a gyülekezet mond vagy énekel. 
Van nagy és kis 1. A bekezdés : „Ky- 
rie eleison", a befejezés: „Istennek 
báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
könyörülj rajtunk. “ V. ö. Meyer F .: 
Litaneienbüchlein (1881.). T.

Literae formatae, 1. Epistö-
lae formatae.

Liturgia (gör.), az athéneiek- 
nél bizonyos nyilvános szolgálat, me
lyet a polgárok személyesen és a 
költségek fedezése mellett teljesítet
tek. Az újszövetségben a 1. szó álta
lában jótékonyság gyakorlását, sző
kébb értelemben a lelkészi hiva
talt s istentiszteletet jelenti. Ma 1. 
alatt minden rendszeresített isten- 
tiszteleti cselekvény fogalmát értik s 
a pap ebben az értelemben liturgus. 
Közelebbről a 1. egy formulare vagy 
könyv, mely a nyilvános istentiszte
leteknél teljesítendő rituális dolgo
kat tartalmazza, tehát — agenda. A 
régi egyházban nem volt liturgiái 
egyformaság, nem tekintve az áldo
zati eszmemindent átható elvét (1.Űr- 
vacsorája), a titkos istentiszteletet, 
(1. Arcani disciplina) s a missa cate- 
chumenorum és missa fidelium (1. 
Mise) elválasztását. Mihelyt azonban 
a nagy központi lielyek vezető sze
repet játszottak, csakhamar gon
dolni kezdtek rá, hogy egyformasá
got hozzanak be az istentiszteletekbe, 
és a zsinatok, nyugaton pedig a pá
pák kiadták az e végett szükséges 
rendelkezéseket. A római birodalom 
feloszlásával tartós szakadás állt be a 
Lterén is,amennyiben keleten a nagy 
Vazulra és Chrysosthomusra visz- 
szave^etett konstantinápolyi 1. min
den mást kiszorított (mostani alakja



700. körül létesült) s a görög egyház
ban még ma is használatban van. 
Nyugaton is sok volt a liturgikus 
könyv, melyek közül (officia) a római 
diadalmaskodott úgy a francia, mint 
a milánói és többi felett. A tridenti 
zsinat a 1. rendezését is a pápa jogai 
közé sorozta. A reformátorok a litur
giát a bibliaolvasásra, imádkozásra 
és éneklésre korlátozták. Luther so
kat megtartott a kath. egyház szo
kásaiból, de mellőzte a latin nyelvet, 
a magán misét, a cultus fő részévé az 
egyh. beszédet tette, az irás-magya- 
rázást nagy tekintélyre emelte, az 
úrvacsoráját két szín alatt osztatta 
s ehhez a gyónást előkészületül kí
vánta. A ref. egyház még alaposab
ban szakított a kath. liturgiával. 
Mindkét egyháznak elve, hogy gyü
lekezet nélkül nincs istentisztelet. 
V. ö. a Cultus ez. a. irodalmat. T.

Liturgika (gör. — egy ház szer
tartástan),a kér.istentiszteletről szóló 
elmélet; az a tlieol. tudomány, 
mely a cultus rendjére és beosztá
sára vonatkozó alapelvekkel foglalko
zik. Nevezetesebb liturgikák aHenke 
(1876.), Bassermann (1888.), Krauss 
(1890.), Achelis (1891.) ily irányú 
művei. Magyarul újabban Tóth Mihály 
(1873.),Hörk József (1882.) és Csiky 
Lajos (1892.) irt liturgikát.

L iu d g er (Ludger), szent, való
színűleg 744. szül. Frieslandban. 
Utrechtben és Yorkban az Alkuin ve
zetése alatt tanult, mig 1777. előtt 
fölszentelték. Előbb honfitársait té- 
rítgette, majd 784. Rómába ment. 
802. után eiső münsteri püspök lett 
s 809. márcz. 26. mh. Megírta Ger
gely, utrechti apát életrajzát. V. ö. 
Hiising (1878.) és Pingsmann (1879.) 
róla szóló müveit.

LociComimmes,alatin bölcsé
szeti nyelvben az alapfogalmak s ma
goktól értendő igazságok. Ezt a czi- 
met adta Melanchthon 1521. kiadott

dogmatikai fő munkájának s ameny- 
nyiben a luth. dogmatika mintegy 
ehhez csatlakozott, előállott a Loci 
theologici fogalma, mint a dogmatika 
fő fejezete. T.

Lodensteyn (Van) Jodocus, a 
ref. pietismusnak voltaképen való 
megindítója, szül. 1620. Delftben. 
Miután Utrechtben Voetius, Frane- 
kerben Coccejus idejében theologiát 
hallgatott, 1644. soetemeri, 1650. 
sluysi, 1652. utrechti lelkész lett, hol 
1677. mh. Az egyházból L. nem lé
pett ki, jóllehet mystikus és as- 
cetikus életeszménye, a megigazulás 
tanát ignoráló szentté lenni törek
vése és az egyházról ehhez képest 
berendezett tana erre szinte kénysze-

potát annyira sötét színben látta, 
hogy az emberiségre nézve kevésbbé 
gonosznak tartotta a pápaság alatt 
való maradást. A törvényszerű töké
letességre való törekvést quietistikus 
önmegtagadásig fokozta. Munkái kö
zűi a legelterjedtebbek: Beschou- 
wiuge van Zion (uj kiad. 1839.); 
Wegschaale dér onvolmaaktheden 
(1664. s gyakrabban); Vervallen 
christendom (II. kiad. 1742.). V. ö. 
Heppe: Gesch. des Pietismus und dér 
Mystik(l 879.);Proosí:J.vaii L.( 1880.)

Log’OS (gör. — ige), a herakli- 
tusi bölcsészetből származó, később 
a stoikusoknál a legszélesebb fej
lődésre jutott iskolai fogalom, melyet 
különösen Philo fejtett ki, hogy eb
ben megtalálja az egyszerűen meg
fejthetetlen isten mellett a nyilván
valóvá lett, világteremtő és kormány
zó, magát az okos emberiségben ki
jelentő isten ellenképét. így ez az 
alexandriai 1. a végtelen és véges 
határvonalán áll, nem időben előál
lott, mint a teremtmények, de nem 
is örök, mint az isten. Mindamellett 
a Philo-féle 1. nem jut személyes lé
tezéshez és olyast mondani, hogy „a



1. testté lett44 (Ján. I. 14.), a szellem 
és test oly elvont ellentétbe helye
zésénél, aminő e rendszert jellemzi, 
tökéletesen lehetetlen lett volna. Ez 
eszmével csak a 2. század közepe 
táján barátkoztak meg egyes kér. 
gondolkozók, mint Justinus, ami 
aztán a negyedik evangéliumban 
népszerűsítve jelen meg, mint kife
jezési eszköze a Krisztus személyé
ben levő emberfeletti elv képzetének. 
Ez vált aztán azon jegeczedési pont
tá, melyhez a dogmatika többi része 
hozzátapadt. V. ö. Heinze: Die Lelire 
vöm Logos in dér griechischen Phi- 
losophie (1872.); Révület.: La doct- 
rine du L. (1881.). Rácz

Lollkardok (a holland „lol- 
len“ igétől =  dúdolni), betegápolás 
és a halottak eltemetése czéljából a
14. században egyesületként léptek 
fel Németalföldön, hol patronnsukról, 
szent Elekről alexianusoknak nevez
tettek. A papság nemsokára eretne
keknek kezdte őket tekinteni s Ang
liában a Wiclif követőit e miatt épen 
1.-nak hívták.

Loman Ábrahám Dirk, holland 
lnth. theologns, szül. 1823. szept. 16. 
Hágában. Miután Amsterdamban és 
Heidelbergben theologiát végzett,
1 846. maastrichti, 1849. deventeri 
lelkész lett, majd 1856.-tól Amster
damban a lnth. lelkészképezdében,
1877.-től pedig az egyetem theol. 
fakultásán tanárkodott. 1894. nyu
galomba lépett s 1897. ápr. 17. mh. 
Az evangéliumi történetek jelképi 
felfogásának Pierson (1. e.) után leg
erősebb harczosa s úgy e nézete mel
lett, mint általában a bibliai tudomá
nyok terén számos müvet irt. Mint a 
németalföldi régi egyh. zene törté
netének kutatója szintén kiváló érde
meket szerzett.

Lombard (Szentábrahámi) Mi
hály, 1. Szentábrahámi Lombard 
Mihály.

Lombard Péter (Petrus Lom- 
bardus), híres scholastikus, novarai 
születésű, a theologiát Reimsban és 
Párisban hallgatta, mint Abaelard és 
Hugó tanítványa. Párisban azután 
tanár, 1159. pedig érsek lett. Mh. 
1160. jul. 20. „Sententiarum libri 
quatuor* ez. leghíresebb munkája, 
mely a „magister sententiarum“ ne
vet szerzé meg neki, kürűlbelül 250 
magyarázóra talált. Akik az ő sen- 
tentiái nyomán dolgozták ki a theo- 

. logiát, sententiariusoknak neveztet
tek. Müveit legújabban Migne (Pa- 
trologiae latinaeT.CXCI—CXCII) ad
ta ki. V. ö. Protois: Pierre Lombard 
(1881.); Hccrnack: Lehrbuchder Dog-1 
mengesch. (III. k. II. kiad. 1890.).

Lonovics József, katli. főpap, 
szül. 1793. jan. 31. Miskolczon. Pap
pá levéli, 1829.-től egri kanonok 
volt s az 1833,-iki országgyűlés val
lásügyi tárgyalásaiban vezérszerepet 
játszott. Mint 1834.-től Csanádi püs
pök, 1841. Rómában járt a vegyes 
házasságok kérdésében engedménye
ket kieszközölni. 1848. egri érsekké 
neveztetett ki, de székét nem fog
lalhatta el, a szabadságharcz után 
pedig lemondásra kényszeríttetvón, 
előbb a möl ki kolostorba, később 
Pécsbe lett internálva. 1860. amasiai 
érseki czimet kapott s Pestre költö
zött. 1866. kalocsai érsek lett, deszé- 
kének elfoglalása előtt 1867. márcz.
13. mh. Kiváló irói működésének 
fontosabb termékei: A prot. refor- 
máczió his tori áj a Angliában és Irl an d - 
bán (ford. 1832.), A josephinismus 
(1851.), Népszerű egyházi archaeo- 
logia (IV. kiad. 1870.). V. ö. Ipolyi 
Arnold: L. J. emlékezete (Kisebb 
munkái V. k.); Marczali Henrik: L. 
küldetése Rómába (Bpesti Szemle
1890.).

Loos Kornél, 1. Boszorkányok.
Lorántffy Zsuzsán na, erdélyi 

fejedclemasszony, L. Mihály és Ze-



leméri Borbála leánya, szül. 1600. 
körül. 1616. ment nőül Rá/kóczy 
Györgyhöz, ki 1630. Erdély fejedel
me lett. L. Zs. a magyar protestan- 
tismus történetének egyik legfénye
sebb alakja, kinek a ref. egyház kö
rűi szerzett érdemei szinte elősorol- 
hatatlanok. Különösen a sárospataki 
kollégium felvirágoztatását hordta 
szivén. Jeles tanárokkal látta el, a 
szegényebb tanulóknak tápintézetet 
létesített, a végzett ifjaknak külföldi 
egyetemeken való tovább képzését 
nagyban elősegítette. Hathatós támo
gatásban részesítette még a többi 
akkor létező ref. collegiumokat is. A 
lelkészek fizetéséhez, templomok épí
téséhez nagy adományokkal járult. 
Az egyli. írókat müveik kiadásában 
hathatósan segítette s könyveiket 
mindenfelé terjesztette. A hitviták 
iránt melegen érdeklődött, vallása 
védelmére maga is irt egy munkát 
„Mózes és a próféták“ (Gyulafehér
vár, 1641.) czimmel, melyre Széche
nyi György, a későbbi prímás egy 
„Nova Transsylvanica" ez. névtele
nül megjelent gunyirattal a legsér
tőbb módon válaszolt. Férje halála 
után L. Zs. Zsigmond fiával Sáros
patakra vonult vissza, hol majdnem 
kizárólag a jótékonyságnak és egy
házának szentelte napjait. 1650. Sá
rospatakra hívta a collegium újra
szervezésére Comeniust, ki ott négy 
évig működött. Buzgó pártfogójok 
voltapresbyterianusoknak, ami miatt 
az episcopalisták sok bántalommal il
lették. Mh. 1660. ápr. 18. V. ö. Szi- 
Idyyi Sándor: L. Zs. emlékezete 
(1872.); Tóth Pál: L. Zs. (1885.;; 
Farkas József: L. Zs. (1895.).

Loreto(Lauretum)hires búcsú- 
járó hely Ankona mellett. Szentségét 
egy pompás, 1464.— 1587. készült 
templomban levő kunyhó adja meg, 
melyben a monda szerint Mária az 
angyal jövendölését vette (casa sán

ta). Az angyalok e kunyhót 1291. 
Názáretből elhozták s 1295. egy 
Laureta nevű özvegy nő birtokán tet
ték le. Nagyobb látogatottsága 1400. 
táján kezdődött el; a pápák kiváltsá
gokkal ruházták fel s a világi feje
delmek is drágaságokkal halmozták 
el a templomot. — Magyarországon 
is van ilynevii bucsujáró hely (Sop
ron m.J, melynek temploma 1644. 
épült s 1787.-ig a serviták kolosto
rával volt összeköttetésben. V. ö. 
Vuillaume: La sainte-maison de Lo- 
rette preuves authentiques du mirac- 
le de sa translation (1884.); Mohlk.: 
Dér GnadenortL.inUngarn(l 894.). T.

Losonczi István(Hányoki), ref. 
tanár, szül. 1709. Szilasbalháson. 
Nagykőrösön s 1729.-től Debreczen- 
ben tanult, ahonnan 1737. rektornak 
ment Czegíédre. 1739. külföldre in
dult s a köv. évi jun. 22. az utrechti 
egyetemen tlieol. doktorságot szer
zett. 1741. tért visza hazájába, hol a 
nagykőrösi gimnázium igazgatója 
lett. Miután ez intézetet virágzásra 
emelte, 1769. nyugalomba lépett. 
Mh. 1780. márcz. 29. írói működése 
több irányú; egyli. művei: l.Dispu- 
tatio theologica ad Jesaae LIV. 2. 
Éneklésben tanító mester. Pozsony, 
1754. 3. A szent históriának summá
ja. Pozsony, 1771. („Hármas kistü
kör" ez. a. roppant elterjedt és sok 
változtatáson keresztűlmenve szám
talan kiadást ért.) 4. Halotti énekek 
egynéhány zsoltárokkal. Pozsony és 
Pest, 1791. (Nagy részben ma is 
használatban van.) Bővítve kiadta 
Osterwaldnak „A szent históriának 
summája" (Pozsony, 1773.) ez. Ma- 
róthy György által fordított művét. A 
magyarországi ref. énekeskönyv 18 
énekét tartalmazza. Kéziratban is 
több műve maradt, melyek közűi a 
Helmeczi István felett tartott „pero- 
ratióját" a Czelder Figyelője (1882.) 
közölte.



Lót, Ábrahám unokaöcscse és 
Kanaánba költözésekor útitársa. A 
monda hozzá, feleségéhez (a sóosz
lop) és leányaihoz bizonyos emléke
ket fűz a Holttenger előállását és a 
hébereknek az ammonitákkalésmoa- 
bitákkal való rokonságát illetőleg, 
mely utóbbiaknak eredete a nemzeti 
gyülölség szellemében vérfertőzésre 
vitetik vissza. Rácz

Lötze Rudolf Hermán, német 
bölcsész és physiologus, szül. 1817. 
máj. 21. Bautzenben, mii. 1881. jul. 
1. Berlinben, miután 18-49.-tód kevés
sel halála előttig bölcsészettanár volt 
Göttingában. Eredetileg orvosnak ké
szült, de egy csomó munkájával, 
különösen „Mikrokosmus“-ával (3 k.
IV. kiad. 1884.—8.) egy világnéze
tet alkotott, mely a Leibniz-féle mo- 
nas-tannal rokon realistikus plurális- 
musból kiindulva, idealistikus monis- 
musfelé törekszik. Amennyiben emez 
egy öntudatos istenség fogalmában 
csúcsosodik ki, amely Imiiden egyes 
lénytköriilfogés magában tart s illet
ve törvényes összekapcsolódásukat 
és kölcsönhatásukat előidézi, annyi
ban Lotze az u. n. speculativ theis- 
mus képviselőihez tartozik, amint 
ezt a halála után megjelent „Grund- 
züge dér Religionsphilosophie (II. 
kiad. 1882.) ez. müve is tanúsítja. 
A vallásos meggyőződés kifejleszté
sére és megtartására egyetlen indok
ként szerepel a lelkiismeret kije
lentése, amelyet a vallásos ember 
isten szavának tekint, minthogy előt
te az egyes véges szellemek is nem 
természeti productumok, hanem isten 
gyermekei s a világ folyása isten 
országának a megvalósulása. Egy 
pár bölcsészeti müve magyarul is 
megjelent. V.ö.Pfleiderer : L. s. philo- 
sophischeWeltanschauung nach ihren 
Grundziigen (II. kiad. 1882.). A.

Lourdes, híres búcsujáró hely 
Hautes-Pyrénées franczia départe-

mentban. A legendás előadás szerin 
1858. többször megjelent itt az isten 
anyja egy gyenge elméjű, 14 éves 
pásztorleánynak, Soubirous Berna
dettének. Ugyanekkor a barlangban 
egy forrás is fakadt, csodás hatású 
vízzel. A barlang szikláján Mária ha
tározott kívánságára pompás templo
mot építettek, melyet 1872. óta óri
ási tömegek látogatnak, még idegen 
országokból is. V. ö. Laserre: Unsere 
liebe Frau von L. (III. kiad. 1874.; 
magyarra ford. Talabér János 1873.) 
Hérits Márton: A lourdes-i kegy
hely (1875.). T.

Low church,l. Anglikán egyház. 
Lowtll (olv. lót) Róbert, hír

neves anglikán theologus, szül. 1710. 
nov. 27. Winchesterben. 1741.-től 
a költészet tanáraként működött 
Oxfordban, mig 1750. winchesteri, 
1760. st.-davidsi, majd oxfordi s 
1 777. londoni archidiakonus lett. Mh. 
1787. nov. 3. Fulhamben. Fő mun
kái : Praelectiones de sacra poési 
Hebraeorum (1753.; még 1821. is 
megjelent) és Ezsaiáshoz irt com- 
mentarja (1778.; 13. kiadása 1842.)

Loyola Ignácz, eredetileg Don 
Inigo Lopez de Recalde, a jezsuita 
rend alapítója, szül. 1491. a spanyol- 
országi Loyola kastélyban. Ifjúságát 
Katii. Ferdináud udvarában mint ap
ród, később mint katona töltötte, mig 
1521. egy ütközetben jobb lábára 
nehéz sebet kapott. Gyógyulása alatt 
a szentek legendáinak olvasása köz
ben vallásos rajongóvá lévén, 1522.- 
től a manresai dominikánus kolostor
ban egészen az önkinzásnak és con- 
templatiónak szentelte magát. 1523. 
Palesztinába zarándokolt megtérí
teni a mohammedánokat, de 1524. 
visszatért Barcelonába s latinul kez
dett tanulni. Két év múlva az alcalai, 
majd a salamancai egyetem hallga
tója lett, mig 1528. tanulmányai 
bevégzésére Párisbament, hol 1534.
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Laynez, Salmeron, Faber Péter, Xa- 
Veri Ferencz és mások társaságában 
elkészítette egy uj rend szervezeté
nek tervét, mely teljesen a pápa ren
delkezésére álljon. L. 1535. vissza
tért Spanyolországba, de 1537. újra 
találkozott Velenczében társaival. 
Innen Rómába mentek, hol terveik 
tisztasága felől erős kételyekkel kel
lett megkiizdeniök. Mindamellett III. 
Pál pápa 1540. megerősítette sza
bályzatukat azzal a megszorítással, 
hogy a rend 60-nál több tagból nem 
állhat. Miután L. 1541. az első rend
főnökké neveztetett ki, 1543. a fel
tétlen megerősítést is megkapta 
rendje. L. élete hátralevő részét ke
gyes foglalkozásokkal s jótékony és 
nevelő intézetek szervezésével tölté. 
Mh. 1556. jul. 31. V. Pál 1609. bol
doggá, XV. Gergely 1622. szentté 
avatta ; napja jul. 31. Rendje eonsti- 
tutióin kívül még „Exercitia spiri- 
tualia* ez. művet irt. Leveleit Calre 
Mir és De la Tőrré (6 k. 1874.—89.) 
adta ki. V. ö. Rietschel: Martin Luther 
und I. von L. (1879.) ; Baumgarten: 
I. von L. (1880.); Gothein: I. von
L. (1885.); Nieuwenhoff: Leven van 
de h. I. van L. (2 k. 1892.—3.); 
Bartoli: St. Ignace de L. (2 k. 1893.)

Loyson Károly, 1. Hyacinthe.
Lühe János Konrád Vilmos, a 

restaurált német lutherismus vezére, 
szül. 1808. febr. 21. Fiirthben. Mi
után 1826.-tól Erlangenben, 1828.-tól 
Berlinben theologiát hallgatott, s h. 
lelkészi minőségben 1831.— 1837. 
több helyen működött, neiulettelsaui 
lelkész lett, hol 1872. jan. 2. történt 
haláláig széleskörű és nagyhatású 
munkásságot fejtett ki úgy a bel- 
misszió, mint az irodalom terén. Leg
nevezetesebb müvei: „Drei Biicher 
von dér Kirche* (III. kiad. 1883.) 
és „Rosenmonate heiliger Frauen“ 
(1860.), melyekben némileg a katho- 
licismushoz közeledett. Munkái álta

lában nagyon elterjedtek. V. ö. T)ern- 
zer: L. s Leben (3 k. 1874.— 1892.)

Löl'incz, a Symmachus (1. e.) 
ellenpápája.

Lőrincz (Szent), spanyol szü
letésű, 257. diakónus lett Rómában. 
A legenda szerint a keresztyéneknek 
egy üldöztetése alkalmával felszólít- 
tatván az egyház kincseinek átadá
sára, ilyenekül a gyülekezet szegé
nyeit s betegeit mutatta be, mire 
vasrostélyon elevenen megsütötték. 
Napja aug. 10.

Löscher Bálint Ernő, a német 
luth. orthodoxia kiváló képviselője, 
szül. 1673. decz. 29. Sondershausen- 
ben. Wittenbergben hallgatta a the
ologiát s 1698. jiiterbogki esperes 
lett, hol 1701. a legelső theol. folyó
iratot alapította. Ugyanez évben de- 
litzschi esperes, 1707. pedig witten
bergi theol. tanár lett. Itt kezdett a 
pietismus ellen harczolni, mit drez
dai esperesi hivatalában (1709.-től) 
is folytatott, főleg Lángé Joachim- 
mal szemben. Küzdött a katholicis- 
inus ellen is, 1723.-tól fogva azonban 
különösen a Wolff és Leibniz bölcsé- 
szetét támadta, amelyből származ
tatta kortársainak minden vallási kö
zönyét. Barátságos viszonyban volt 
ellenben a herrnhutiakkal. Mh. 1749. 
febr. 12. V. ö. Engelliardt: V. E. L. 
nacli seinem Leben und Wirken (II. 
kiad. 1856.).

Lublóiev.esperesség, az el-
lenreformácziót megelőzőleg 1541.- 
től Felsőmagyarországon létezett es- 
perességek egyike.

Luccai Tolomeo, 1. Egyház- 
történet.

Lucianus (Samosatai), 1. Sa- 
mosatai Lucianus.

Lucifer (latin), a hajnalcsillag 
neve, az egyházi atyáknál Ezs. XIV.
12. (Luk. X. 18.) alapján a sötétség 
fejedelmének jelzője, mivel e helyen 
a sátánnak az égből lebukására talál-



tak czélzást, inig a hajnalcsillag alatt 
Babylon bukott királya értendő. Rácz

Lucifer (Cagliari), 1. Cagliari 
Lucifer.

Luciferianusok, a Cagliari 
Lucifer szakadár követői, kik mes
terük elvétannyira túlhajtották, hogy 
a világgal s az elvilágiasódott nagy 
egyházzal minden érintkezést, vala
mint annak javaiban és tisztségei
ben való minden résztvételt kárhoz
tattak. Ilyenek nemcsak Sardiniában, 
hanem Spanyolországban s a keleten, 
sőt még Rómában is laktak, hol épen 
külön püspökük volt. Miután Theodo- 
sius császár 384. igazhitüeknek nyil
vánította őket, teljesen eltűntek.

Lucius, pápák neve. I .  Lucius 
(253.—4.), Rómából száműzték, de 
később megengedték, hogy visszatér
jen. Nem áll némelyek azon állítása, 
hogy vértanuságot szenvedett. — II. 
Lucius (1144.—5.), sok küzdelme 
volt Roger siciliai királylyal és a régi 
köztársaság visszaállítását követelő 
rómaiakkal.— III.Lucius [\ 181.—5.), 
a rómaiak száműzték. Veronában
1194.1. Frigyes császárral eredmény 
nélkül tárgyalt.V. ö. Scheffer Boicliorst: 
Kaiser Friedrichs I. letzter Streit mit 
dér Kűrié (1866.). A.

Ludmilla, Csehország első kér. 
herczegének, Borsivojtiak felesége, 
az általa nevelt szent Venczelnek 
nagyanyja, férjével együtt 871. vette 
fel a keresztséget Szvatopluk, morva 
fejedelem udvarában. 927. szept. 15. 
pogány menye meggyilkoltatta. Mint 
Csehország védszentjének, emlék
napja szept. 16. V.ö. Kapp: Die Chris- 
tianisierung dér Böhmen (Zeitschrift 
für die historische Theologie 1867.).

Lugosi gör. katli. püspök
ség, 1 853. alakult s Teines-, Toron- 
tál-, Hunyad- és Krassószörényme- 
gyéki;e terjed ki, összesen 159 plébá
niával. A gyulafehérvár-fogarasi ér
sekség alá tartozik.

Lukács evangélista, máskép 
Lucanus, Pál által keresztyénségre 
térített pogány, azután ennek apos
toltársa és sok évig utitársa. Egyéb 
életkörülményeiről csak annyit tu
dunk, hogy orvos volt (Kol. IV. 14.). A 
legenda a 8. század óta azt is mondja 
róla, hogy festő volt (pl. Mária-képe- 
ket festett), minélfogva a festők véd- 
szentjöknék választották. A görög és 
katli. egyház okt. 15.-ét szenteli neki. 
Utazásaikról egy tudósítása a Csele
kedetek könyvében van feldolgozva 
s ezért e mű, valamint az ugyanazon 
szerzőtől származó harmadik evan
gélium is L. neve alatt ismeretes. 
Legújabban magyarázta Gödét (fran- 
cziául 1888.—89.). Rácz

Lukács (Borosnyai) János, 1. 
Borosnyai Lukács János.

Lukács (Borosnyai) Simon, 1. 
Borosnyai Lukács Simon.

Lukács Ödön,ref. esperes, szül. 
1843. aug. 15. Sályiban (Szatmárm.). 
Tanult Kocsordon s 1852.-től Sáros
patakon, hol 1864. esküdtdiák, 1865. 
s. tanár, 1867. senior lett. 1869. 
Zsurkra ment káplánnak, 1870. pe
dig Nyíregyházára lelkésznek. Itt 
1875. tanácsbiróvá, 1880. esperessé 
választotta a felsőszabolcsi egyház
megye, melynek képviselője volt úgy 
a debreczeni, mint a budapesti zsi
naton. A tiszántúli egyházkerülcti 
egyházi értekezlet 1894. megalakul
ván, őt választotta elnökévé. Mh. 
1896. márcz. 1. A költészeti, törté
neti és gyakorlati lelkészeti irodalom 
terén munkálkodott. Egyli. érdekű 
müvei a Prot. Egyh. és Isk. Lapban 
s a Sárospataki Lapokban megjelent 
számos czikkén kívül a következők:
1. Egyh. beszédek. Budapest, 1877.
2. Vasárnapi ünnepi és alkalmi imák. 
Nyíregyháza, 1882. 3. Nyíregyháza * 
szabad, kiváltságolt város története. 
(2 k.). U. o. 1886.—7. 4. Temetési 
beszédek és imák. U. o. 1891. 5. Köz-
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napi imádságok templomi használat
ra. U. o. 1804. 6. Papi hivatás, papi 
jellem. Budapest, 1 895.; továbbá a 
nyíregyházi uj templom alapkőleté- 
teli, úgyszintén felavatási ünnepé
lyén, a Litkei Péter, buji lelkész 
emlékére s a nagy káliéi, egyház há
la- és örömünnepén tartott prédi- 
kácziói.

Lul Ius,angolszász hittérítő, bri- 
tanniai származású, Bonifácz tanít
ványa. Rómába zarándokolásá köz
ben súlyosan megbetegedvén, Német
országba ment Bonifáczhoz s ott kü
lönféle egyli. tisztségeket viselt, inig 
752. chorepiscopus lett. 754. a main- 
zi érsekségben utódjává szentelte Bo
nifácz, de L. csak 780. táján kapta 
meg az érseki palliumot. Mh. 78G. 
(785?) okr. 16. Összegyűjtötte a ma
ga és Bonifácz leveleit. V. ö. Göp- 
fert: L. (1880.); Halni: Bonifaz und 
Lul (1883.).

Lullus Ráiniunclus, sehol as- 
tikus hittérítő, szül, 1235. körül Ma- 
jorca szigetén. Udvari szolgálatba 
lépve, könnyelmű életet folytatott, 
mig 1265. hirtelen megtérve, vagyo
nának legnagyobb részét elajándé
kozta s szülőföldjének egy hegységé
ben remetéskedni kezdett. 1271.-től 
kizárólag a hitetlenek megtérítésé
nek szentelte magát. Ehhez egy kü
lönleges módszert talált ki, mely le
hetővé tette, hogy a legnehezebb 
problémákat a legegyszerűbb embe
rekkel is gyorsan megértesse és őket 
a saját vallásos nézeteik helytelen
ségéről meggyőzze. „Ars magmá
ját gyakorlatilag megvalósította ama 
missziói útjaiban, melyeket 1202., 
1300. és 1315. a saracénokhoz tett. 
Ez utolsó útja után nemsokára mh. 
Állítólag 1000-nél is több müvet irt, 
de eddig csak 45 jelent meg (8
k. 1721.—42.). V. ö. Hclfferich: 
R. L. (1858.).

Llit h<U'dt Kristóf Ernő, német

luth. theologus, szül. 1823. márcz. 22. 
Maroldsweisachban. A theologiáfc
1841.— 5. Erlangenban és Berlinben 
hallgatta. 1847. müncheni gimn. ta
nár, 1851. erlangeni theol. m. tanár,
1854. marburgi rk. tanár, 1856. lip
csei r. tanár lett s 1887. egyli. tit
kos tanácsosi czimet kapott. Számta
lan munkája van, melyek közül leg
jobban elterjedtek: Apologetische 
Vortrage iiber die Grundwahrheiten 
des Christentums (IX. kiad. 1880.; 
m agy ar ul „ A kér esz ty énség v é d el m e “ 
ez. a. Csiky Lajos fordításában 1888. 
jelent meg), Apologetische Vortrage 
iiber die Heilswalirheiten des Chris
tentums (VI. kiad. 1800.), Vortrage 
iiber die Morál des Christentums 
(IV. kiad. 1889.; magyarra ford. 
Csiky Lajos 1806.), Kompendium 
derI)ogmatik(IX. kiad. 1893.), Gesch. 
dér cliristlicheu Ethik (2 k. 1888.—-
03.),továbbá számos prédikácziós kö
tete. A Strack-Zöckler-fele bibliai 
kommentárba a János szerinti evan
géliumot, a Jánosról nevezett három 
levelet s a rómaiakhoz Írott levelet 
dolgozta ki. Szerkesztője az „Allge- 
meine luth. Kirchenzeitung" (1868.- 
tól) és „Theologisches Literaturblatt“ 
(1880.-tól) ez. lapoknak s szerkesz
tője volt a „Zeitschrift für christliche 
Wissénschaft und kirchlichesLeben“ 
(1880. -80.) ez. folyóiratnak. Elő
szóval látta el Borbis János „Die 
evang.-luth. Kirche Ungarns in ihrer 
gesch. Ent\vickelung“ (1861.) ez. 
munkáját. V. ö. Winter: Christoph 
Ernst L. (1880.).

Luther Márton, a német refor- 
máczió megindítója 1483 nov. 10. 
szül. Eislebenben. Gyermekkorát 
Mansfeldben élte le, 1497. Magde- 
burgba, egy év múlva Eisenacba 
ment tanulni, mig az 1501. nyári 
félévben az erfurti egyetem hallga
tója lett. Atyja kívánságára a jogban 
akarta magát kiképezni, de előbb ál-
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talános ismereteket igyekezett sze
rezni. Ez alatt jó viszonyt kötött az 
Erfurtban élő humanistákkal. 1502. 
baccalariusi, 1505. magisten czimet 
kapott a bölcsészeti tudományokból. 
Midőn egy 1505. jul. 2. történt vihar 
hatása alatt fogadást tett, hogy szer
zetes lesz, kétségen kiviil régóta ter
vezgetett szándéka, érlelődött elha
tározássá. 1505. jul. 17. belépett az 
erfurti ágostonrendi kolostorba, hol 
1507. máj. 2. áldozárrá lett szen
telve. Luther a kolostorban fáradha
tatlanul olvasá a szentirást s a leg
nagyobb buzgalommal feküdt újra 
neki tanulmányainak. Am cellája ma
gányában mélységes bánat és kétség- 
beesés vett rajta gyakran erőt. A fo
nalat, mely lelki harczainak labyrin- 
thusából végre kivezeté, egy öreg- 
szerzetes adta kezébe, ki a bünbocsá- 
natról szóló hittételhez utasitá. Stau- 
pitz, a rend tartományi főnöke szin
tén fejleszté sejtelmeit, melyek az 
isteni kegyelem felől ébredezni kez
dettek benne. Ehhez járult még, hogy 
bibliai tanulmányai lassanként fölébe 
kerekedtek a scholastikus theologiá- 
nak, melyet nominalista alakjában fo
gadott volt el. Amit igy kiküzdött ma
gában, nem sokáig tarthatta meg kizá
rólagos sajátjának. Staupitz ugyanis 
az 1508. iskolai év téli felében a wit
tenbergi egyetemre tanárnak hivatta 
meg. 1509. márcz. 9. bibliai bacca- 
larius, 1512. okt. 4. licentiatusa, 
kevéssel azután doktora lett a theo- 
logiának. Időközben— 1509.-nek va
lószínűleg őszétől az 1511. évi hus- 
vétig — Erfurtban működött s 1511. 
őszén az Ágostonrend megbízásából 
Rómába utazott. Bár irtózatot feltett 
benne az ottani nép roppant romlott
sága s a papság elvilágiasodottsága, 
még nem ébredt föl benne a Róma 
elleni liarcz eszméje. Tovább tanul
mányozta a zsoltárokat és a pali le
veleket, főképen a galatákhoz és ró

maiakhoz írottakat, melyekről ekkor 
előadásokat is tartott. 1516. alapvo
nása letttheol.álláspontjának,hogy az 
Isten kegyelmében érdem nélkül hit 
által részesül az ember. Ez a felfo
gása szolgál előzményéül reformá- 
tori működésének. Nézetét, kivált 
miután 1515. a meisseni és thürin- 
giai ágostonrendi konventek kerületi 
vikáriusává választatott, igyekezett 
megkedvelteim rendjével is, amely 
aztán ennek következtében a Tezel- 
lel folytatott vitájában tüstént védel
mére kelt.

Tezel volt ugyanis, akinek a 
búcsúval egészen a tulságig- űzött 
visszaélései Luthert harczra szólíták. 
Midőn az búcsuárusi minőségében 
Wittenbergnek közvetlen szomszéd
ságában, Jiiterbogkban felüté sátrát, 
Wittenbergben 1517. nov. 1-jérea 
vártemplom fölszentelési ünnepélye 
volt kitűzve. Az ilyen napokat szo
kás volt a templom ajtajára is ki- 
szegzett hirdetésekkel magasztalni, 
így tett az ünnepélyt megelőző na
pon Luther. A kifüggesztett, szám 
szerint 95 tétel a megszokott nézet 
változtatása iránti felhívással kezdő
dött s a bünbánat fogalmának abból 
a megkülönböztetéséből indul ki,hogy 
ez bibliai értelemben belső, erkölcsi 
folyamat, az egyház tanában pedig 
áldozatók, cselekedetek képezik. 
Egyedül istennek, nem pedig a pápá
nak van joga a vétket s a.bűnt. meg
bocsátani, és az meg is bocsátja va
lamennyi bűnbánó keresztyénnek 
mindenbúcsuczédula nélkül. Tételei
nek sikere őt magát is meglepte. 
Ám 1518. aug. idézést kapott Ró
mába. A helyett azonban, hogy az 
ott X. Leótól rendelt hitbirák előtt 
igazolja magát, okt. 12— 14- Agos- 
tában Cajetanus, pápai követtel érte
kezett, aki előtt a kívánt egyszerű 
visszavonulást megtagadta, de a 
„rosszul értesített pápától a jobban



értesítendő pápához“ felebbezett. 
Ezt 1518. nov. 28. zsinathoz való fe- 
lebbezés követte. 1519. jan. Miltitz 
Károly, pápai kamarás Aítenburgban 
fegyverszünetre iparkodott rávenni. 
Luther meg is Ígérte, hogy tételei 
tárgyáról hallgatni fog, ha az ellen
párt is elhallgat. Ezt az egyezséget 
a pápás theologus, Eck János szegte 
meg először, ki előbb Írásban, majd 
élőszóval is vitára kelt vele. E hit
vita 1519. juii. 27. és jul. 10. közt 
Lipcsében folyt le, melyben Karl- 
stadttal a szabad akarat tanáról, Lut
herrel a pápa elsőségéről vitatkozott 
Eck. Az alapelvek tekintetében köz- 
tök létező teljes ellentét ekkor tűnt ki 
nyilvánosan. Bátran haladt ezen az u- 
ton Luther tovább, először az egyete
mes papságnak, azután a keresztyén 
szabadságnak, végül az egyéniség jo
gának eszméjéhez. Rendkívül termé
keny irói működését már előbb el
kezdte volts fáradhatatlanul folytatta. 
Hogy az egyháznak múlhatatlanul 
kelljen földi fejének is lenni, azt 
1520. a római pápasággal foglalkozó 
müvében határozottan tagadta. Plzu- 
tán jött meg a jun. 15.-i átokbulla. 
Az őt eltöltő uj eszmék egész hord- ' 
erejét kifejté s az uj alapelv ösz- 
szes következményeit nyilvánosan 
előadá Luther 1520. nyarán, illetőleg 
őszén megjelent reform,átori nagy 
müveivel, melyeket „A németnemzet 
kér. nemességéhez a keresztyénség 
állapotának javításáról“ és „Az egy
ház babyloni fogságáról“ irt. Ezeket 
még „A kér. ember szabadságáról“ 
szóló értekezése követte, mintegy az 
átokbulla ellen intézve, melyet Lut
her decz. 10. Wittenberg egyik ka
puja előtt a pápai decretalisokkal 
együtt megégetett. E három fő mun
kája közül az első egyházpolitikai, a 
második dogmatikai tárgyú, mig a 
harmadik erkölcstani talajon mozog. 
Az „Antikrisztus bullája ellen“ irt

munkája zárja be e nagyjelentő
ségű évben kifejtett irodalmi mun
kásságát s ugyancsak e bulla kime
rítő czáfolata nyitja meg az 1521. 
év eseményeit. Márcz. 26. kapta meg 
a császár és a birodalmi gyűlés elé
be Wormsba idéztetését, minek foly
tán ápr. 2. el is indult Wittenbergből. 
Ápr. 16.-án érkezett oda. Másnap je
lent meg első Ízben a birodalmi gyű
lés előtt, mely fényével olyan hatást 
tett reá, hogy ama kérdésre, ha váj
jon kész-e műveit, illetőleg azok tar
talmát visszavonni — alázatosan gon
dol kozási időt kért. Második kihall
gatása a köv. napon, ápr. 18. történt, 
amikor aztán kijelenté, hogy nem tud 
s nem akar semmit se visszavonni, 
mert lelkiismerete ellen tenni veszé
lyesnek tartja. Beszéde végén felki
áltott: „Isten engem úgy segéljen. 
Amen“. Miután még sikertelen ma
radt az a tárgyalás, melyet ezután a 
birodalmi gyűlésnek egy bizottsága 
vele folytatott, ápr. 26. elhagyta 
Wormsot. Luthert útja közben az ő fő 
védelmezőjének, bölcs Frigyes, szász 
választófejedelemnek az intézkedé
sére 1521. május 4. álarezos lovasok 
Wartburgba vitték, hol 1522. márcz. 
1.-ig tartózkodott. A birodalmi szám
űzetést 1521. máj. 26. mondták volt 
ki reá. Ő azonban uj röpiratokkal lep
te meg a világot, belekezdett „Deut
sche Kirchenpostille" ez. müvébe, 
1521. decz. pedig az újszövetség né
met fordításába.

Ez alatt Karlstadtareformácziót 
a gyakorlat terére is átvinni igyeke
zett Wittenbergben. 1521. szept. meg
kezdték a két szili alatti urvacsorá- 
zást, de megkezdődtek aztán decz. 
a zwickaui proféták-okozta zavargá
sok is. S midőn maga Melanchthon 
is ingadozni kezdett a tennivalók 
megállapításában, már a választó- 
fejedelem is alig tudta, mit tevő le
gyen. Luther,ki minden radicalismus-



uak ellensége volt, saját elhatározá
sából odahagyta Wartburgot s mi
után márcz. 6. Wittenbergben ter
mett, nyolcznapi prédikálásával le- 
csendesíté a vihart. Ettől fogva fel
tétlenül ő volt a helyzet ura, a fana
tikusok neki engedték át a tért. A 
reformáczió fejlődését 1522. aug. 
újra veszélyeztette Sickingennek és 
a birodalmi lovagoknak a fölkelése, 
kik bár magán érdekből nyúltak 
fegyverhez, ügyöknek mégis azt a 
színezetet adták, mintha az evan
gélium útját akarnák egyengetni. 
Újból 'megkezdett wittenbergi mű
ködése folyamán ezután a belső
leg teljes szabadságon alapuló, kül
sőleg azonban csak lassan, de bizto
san haladó reformátori mű fejleszté
sén munkálkodott s a 20-as években 
először az istentiszteletet, templomi 
éneklést, a szentségek kiszolgálta
tását, majd az iskolázást és egyház
alkotmányt is felölelte, melyekre 
vonatkozólag több munkát adott ki, 
köztök 1524. az első német énekes
könyvet. A legbecsesebb ajándék 
azonban a nagy közönségre nézve a 
német biblia volt és maradt; az új
szövetséget már 1522. az ót pedig 
1534. fejezte be, amikor aztán együt
tesen adá ki a kettőt. E közben több
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irodalmi vitája volt VIII. Henrik, an
gol királylyal s Karlstadttal, ki ellen 
1525. kezdetén a képek kérdését s 
az úrvacsorája tételét conservativ 
szellemben tárgyalta. Ez utóbbira 
nézve egyfelől közte, másfelől Karl- 
stadt és a svájczi reformáczió között 
az ellentét mindinkább előtérbe lé
pett. A Karlstadtéhoz hasonló hévvel 
támadta meg LuthertMünzer Tamás, 
ki 1524. decz. a pórlázadás vezére 
lett. Vele 1525. ápr. s máj. Luther 
saját személyét állítá szembe Tliürin- 
giában, a fejedelmeket és urakat 
pedig irodalmilag szólítá fel, hogy 
enyhén és tapintatosan bánjanak a

j r
lazadókkal. Am amidőn a pórok ret
tenetes öldökléseiről és gyújtogatá
sairól értesült, kiirtásukra hivá fel 
a felsőséget. Miután a barátcsuhát 
házánál már 1523.-ban, nyilváno
san pedig először 1524. okt. 9. le
tette, 1525. jun. 13. házasságra lé
pett Bora Katalinnal, égy volt apá- 
czával. Az ezutáni években az ő köz
vetlen befolyása alatt szilárd és tar
tós alapon jött létre a szászországi 
uj egyház szervezése. 1528. okt. — 
1530. jan. személyesen vett részt az 
egyházlátogatásban, melylyel az uj 
egyház első jelét adta önálló létének. 
Eközben 1529. márcz. jelent meg 
nagy katechismusa, nehány hónap
pal később pedig a kicsi, mely éne
keivel együtt évszázadokra létévé 
alapját a protestáns népnevelésnek. 
Ugyanez évben történt a svájcziak- 
kal való végleges szakítás, melyet a 
marburgi colloquiumon (okt. 1.—4.) 
őmaga tett teljessé. E colloquiumelső 
napján Oecolampadius, Melanchthon 
és Zwingli szükebbkörű értekezletet 
tartottak Lutherrel. A második és 
harmadik nap nyilvános eszmecse
réin első sorban Luther és Zwingli 
vett részt, ez utóbbinak rokonszen
ves és békiilékeny magatartását amaz 
folyton rideg visszautasitással viszo
nozván. Zwinglinek és barátainak 
óhajára mindamellett is 15 czikket 
szerkesztett ama tételekről, amelyek
re nézve egyetértés jött közöttük 
Marburgban létre. Ezekben az úgy
nevezett „Marburgi czikkekben" ha
tározottan ki van fejezve, hogy csak 
is a Krisztus testének és vérének 
valóságos jelenléte fölött nem egyez
tek meg. Ezeket a czikkeket még
1529. az úgynevezett „Schwabachi 
csikkekké* dolgozta át Luther, még 
pedig olyképen, hogy a Zwingliéktől 
való eltérését sokkal élesebben hang
súlyozta. így történt, hogy az 1530. 
évi ágostai országgyűlésen a szász és



délnémet rendek külön-külön hitval
lással léptek fel. Luther mint szám
űzött az országgyűlésen nem lehe
tett jelen, hanem az alatt Koburg 
várában időzött s onnan nemcsak bá
mulatos irói tevékenységet fejtett ki, 
hanem tanácscsal és buzdítással ma
go is beleelegyedett a nehézkesen 
folyó tanácskozásokba. Itt Bucer is 
meglátogatta, hogy az úrvacsorája 
felől még egyszer értekezzék vele. 
Az ez iránt tovább folytatott tárgya
lások azzal végződtek, hogy 1536. 
máj. a legelőkelőbb délnémet tlieo- 
logusok uj eszmecserére gyűltek ösz- 
sze vele Wittenbergben, hol az u. n. 
„Wittenbergi egyezség" jött létre. 
Vezérszerepet játszott Luther ezután 
is ama végnélküli theologiai, egyházi 
és politikai tárgyalásokban, melyeket 
úgy a hozzá csatlakozott államférfiak
kal és fejedelmekkel, mint némely 
theologussal, kivált az őt mérsé
kelni törekvő Melanchthonnal foly
tatnia kellett. E törekvéssel szem
ben irta Luther J 536. a schmalkaldi 
czikkeket.

f

Allaudóan Wittenbergben tar- 
*• tózkodott s itt ezrével látogatták 

hívei és a kiváncsiak. Egyházközsé
gének fáradhatlanul viselte gondját, 
buzgó és kedvelt prédikátor volt. 
Munkaerejét még gyakori testi szen
vedései sem tudták megtörni. Pré- 
dikáczióit, értekezéseit, hitvallásait 
mindig egyfolytában dolgozta k i; ha 
tollához nyúlt, teljes egészet terem
tett. Mesterileg kezelte anyanyelvét. 
Az irály, a dialektika és a meggyő
ződés ereje egyesült müveiben. Vita
irataiban hatalmas szellem éspáratlan 
humor nyilvánul. 1545. -benjelent meg 
már előbb Írott müve „az ördög szer
zetté római pápaság ellen." Ugyanez 
évben bizonyítá be „a szent sacra- 
mentumról való rövid hitvallása", 
hogy a reformátusokkal szemben is 
ugyanaz maradt, ami 20 év előtt volts

a „Wittenbergi egyezség" által nagy 
nehezen helyreállított békeséget újra 
megtöré. Azonban nehány héttel ha
lála előtt Melanchthonnal beszélget
ve, engesztelékenyebb hangon nyi
latkozott az úrvacsorája kérdéséről 
is. Utolsó dolga engesztelés akart 
lenni: a mansfeldi grófok kibékítése. 
E végre 1546. jan. 23.-tól febr. 16.-ig 
utazás és e vállalata foglalta el ide
jét. Eislebenben betegen szállott meg 
a vendéglőbe, s ezt jelnek tekinté, 
mely szerint ahol született, ott is fog 
meghalni. De azért négyszer prédi
kált még. Febr. 17. ágyban fekvő 
beteg lett s másnap csöndesen el
aludt. Emlékét Wittenbergben (1821.) 
és Wormsban (1868.). érczszoborral 
örökíté meg az utókor. Levelei, asz- 
talbészédei s némely művei külön is 
megjelentek, viszont összes munkái
nak nevezetesebb kiadásai: a Walch- 
féle hallei (24 k. 1740.—53.; uj kiad.
1881.-től), az Irmischertől stb. Er- 
langenben megjelenő (eddig 100-nál 
több k. 1826.-tól), a Knake és Ka- 
werau-féle „Kritische Gesamtaus- 
gabe" (1883.-tól). Magyar nyelven 
kis kátéja terjedt el nagyon, külön
böző időkben egyesektől számtalan
szor kiadatván; „Vasárnapi és egy
házi beszédei" Zábrák Dénes fordí
tásában 1896. jelentek meg. Gya
kori érintkezésben állott a magyar 
protestantismus egyes kiválóbb alak
jaival, Honterhoz (Jena, 1712.) és 
Révai Ferenczhez irt levele (Witten- 
berg 1754.) ki is van adva; 1542. 
jan. B. kelt végrendeletét (1881.) és 
egy másik ismeretlen iratát (1887.) 
Doleschall S. E. bocsátotta közre. V. 
ö. a rá vonatkozó roppant gazdag iro
dalomból Préssel: L. von Eisleben bis 
Wittenberg 1483.— 1517. (1883.); 
Eltér: L. und dér Wormser Reichstag 
1521. (1886.); Rákosi György : L. 
Wormsban (1891.); Grimm: Kurz- 
gefasste Gescli. dér lutherischen Bi-
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beliibersetzung (1884.); Láng H. :
M. L. (1870.); Köstlin Gy. : M. L. 
sein Leben und seine Schriften (2 k.
IV. kiad. 1889.) és L. s Theologie 
(2 k. II. kiad. 1889.); Baur A. : M.
L. ein Lebensbild (II. kiad. 1883.); 
Kolde: M. L. eme Biographie (2 k.
1884.—93.); Kulin : L. sa vie et són 
oeuvre (3 k. 1883.—4.); Bayne : M.
L., his life and work (2 k. 1887.); 
Harnack T .: L. s Theologie (2 k. 
1862.-- 86.); Harnack A. : M. L. in 
seiner Bedeutung für die Geseh. dér 
Wissenschaften und dér Bildung 
(1883.); Rombauer Emil: Miként lett
L.M. reformátorrá(1883.); Doleschall
S. E .: M. L. (1883.); Bőrös György:
L. M. (Kér. Magv. 1882.); Schneller 
István: Zárbeszéd a pozsonyi ev. 
egyet, theol. akadémia L. ünnepé
lyén (1883.); Szldvik Mátyás : Lut- 
herképek a modern pápás történet
írásból (Prot. Szemle 1891.); Grcítz 
Mór : Képek L. M. életéből (1883.); 
Krupecz István: Adatok a L.-káté ma
gyarhoni irodalmának történetéhez 
(1894.); továbbá a Kuzmány Károly 
(1844.), Moczkovcsák K. H. (1880.), 
Farkas Géza( 1889.), Gyurátz Ferencz 
(1888.), Szeberényi L. Zs. (1889.), 
Török József (1889.) és Masznyik 
Endre (1888.) által irt életrajzokat, 
valamint Lepsényi Miklós: Válasz 
Masznyik Endre „L. életea ez. mun
kájára (1889.).

Luther-alapítvány, a 400 é-
ves Luther-jubilaeum alkalmával Né
metországon alapították, azzal a czél- 
lal, hogy a szegény prot. lelkészeket 
és tanítókat gyermekeik taníttatásá
ban segélyezze. Székhelye Berlinben 
van s 19 fő- és 171 fiók-egyletből áll, 
melyek már 1893. mintegy 22000
frtot osztottak szét 163 lelkész- és

• • , •  #

349 tanitó-gyermek közt.
Lutherani comburantur, ere

detileg az 1524. évi pesti ország- 
gyűlésen meghozott, de törvénynyé

csak az 1525 évi rákosi országgyű
lésen lett vallásügyi czikk rövidítése. 
Magyarul a maga egészében igy 
hangzik: „Az összes lutheránusok 
kiirtassanak az országból és akárhol 
találtatnak, nemcsak egyházi, hanem 
világi személyektől is szabadon meg
fogassanak és megégettessenek." E 
határozat tényleg alkalmazásba is 
volt véve, noha meghozatalának in
doka nem annyira a reformáczió el
leni elfogultságban, hanem inkább 
az udvarnál levő németek iránti gyű
löletben, másfelől pedig a pápa se
gélyének megnyerésére irányuló tö
rekvésben keresendő. Nem is sokáig 
volt érvényben, mivel az ezt meg
újító és pótlólag a kivégzettek vagyo
náról is rendelkező hatvani ország- 
gyűlésnek (1525. j'ul.) összes végzé
seit megsemmisítette az 1 526. évi rá
kosi országgyűlés. V. ö.Zoványi Jenő: 
A reformáczió Magyarországon a 
mohácsi vészig (Prot. Szemle 1891.).

Lutheránusok, eredetileg a 
gúnyneve Luther követőinek, melyet 
Eck, Erasmus, VI. Adorján pápa és 
a kath. polemikusok eretnekségük 
jelzéseként használtak,inig Schwenk- 
feld, Bucer és Capito a reformátor
nak feltétlenül hódolókat nevezték 
igy. Később a reformátusokkal szem
ben megkülönböztető neve lett a lut
heri pártnak. V. ö. Képpé: Ursprung 
und Gesch. dér Bezeichnungen „re- 
formierte" und „lutherische“ Kir- 
che (1859.).

Lutheri egyház, a reformá
tussal ellentétben az a vallásközön
ség, mely a Luthertől kezdett német 
reformáczióban az ágostai hitvallást 
fogadta el alapul és Szászországból 
tovább terjeszkedve, ezen kívül ural
kodóvá lett Hannover és Poroszor
szág nagy részében, Braunschweig- 
ban, Oldenburgban, Mecklenburgbau, 
Wiirttembergben, Badenben, aliesse- 
ni választófejedelemség és nagyher-



czegség egy részében, továbbá Dán-, 
Svéd és Norvégországban s a keleti 
tenger melletti orosz tartományok
ban. Európa többi részében, főleg 
Ma gy a rorsz ágo n, u gy sz i n té n az ész a k- 
amerikai egyesült államokban s Ka
nadában is szép számmal vannak, 
úgy hogy összes számuk legalább 30 
millió. Hitvallási irataik az u. n. con- 
cordia-könyvben vannak összegyűjt
ve. V. ö. Ritschl: Die Entsteliung dér 
lutherischen Kirche (Zeitschrift für 
Kirchengesc'h. 1877.).

Luther társaság. Luther szü
letésének négyszázéves fordulóját a 
magyarországi ev. egyház a L.-t. ala
pításával örökítette meg, melynek 
czélja az egyli. irodalom minden ágá
ra kiterjedő müvek kiadása. 1896. 
végéig 23 jelent meg, magyar, német 
és tót nyelven; ugyanakkor több mint 
10000 frt alaptőkéje s mintegy 450 
tagja volt.

Lutteroth Ascanius Henrik Tó-
f

dór, a franczia „Eglise librea előkelő 
világi férfia, szül. 1802. Lipcsében. 
Francziaországban nevelkedett, hol 
az újraéledő prot. hitéletnek buzgó 
előmozdítója lett. Mh. 1889. Több 
folyóiratot szerkesztett, egy csomó 
intézménynek a megalapításában vett

M íiassen Frigyes BernátKeresz- 
tély,osztrákkath. egyházjogász, sziil.
1823. szept. 24. Wismarban. A jogot 
Jenában, Berlinben, Kiéiben és Ros
tockban hallgatta, mely utóbbi helyen
1847. ügyvédi irodát nyitott. Miután 
1851. áttért a kath. vallásra, 1855. 
rk. tanárnak neveztetett ki a pesti, 
s még ez évben az innsbrucki egye
temre, melyen 1857. r. tanár lett. E 
minőségben 1860.-tól Grazban, 1871.- 
től Bécsben működik, hol 1885. az 
urakházának örökös tagja lett. Nagy
számú munkái közül jelentékenyeb
bek: Dér Prímát des Bischofs von

részt s számos munkát irt, melyek kö
zül legelterjedtebb: „Chants chréti- 
ensu (X. kiad. 1880.).

Luxeuili Eustasius (Szent),
burgundi származású hittérítő Német- 
őr s z á g d é 1 k e 1 e t i r é s z é n. M i n t a C o 1 u m - 
banus-alapítottaluxeuili kolostor tag
ja, azt rendesen elkiséré missziói út
jaira, 613. pedig utódja lett az apát
ságban. Egy frank zsinat kívánságára 
állítólag a bajorok közé ment hitté
rítőnek. Visszatérve Luxeuilbe, ott 
mh. 628. Napja márcz. 29.

Lyoni zsinatok, 1. Zsinat.
Lyra Miklós (Doctor planus et 

utilis), középkori jeles bibliai theolo- 
gus, lyrái születésű, 1291. ferencz- 
rendi lett s később tlieol. tanár volt 
Párisban, hol mint 1325.-től provin
ciális, 1340. okt. 23. mh. Héber és 
rabbinikus ismeretei miatt sokan zsi
dó eredetűnek gondolták. Müvei kö
zűi „Postillae perpetuae in Vetus et 
Nóvum Testamentum" (utoljára 1634. 
jelent meg 6 k.) ez. bibliai cominen- 
tarját Luther is használta. V. ö. Fi- 
scher: Des Nikolaus von L. „Postil- 
lae" in ilirem eigeutümlichen Unter- 
schiede von dér gleichzeitigenSchrift- 
auslegung(Jahrbücherfürprot. Tlieo- 
logie 1889.).

Rom und die altén Patriarchalkirchen%

(1853.), Gescli. dér Quellén und dér 
Literatur des kanonischen Reclites 
(I. k. 1870.), Neun Kapitel iiber freie 
Kirche undGe\vissensfreiheit( 1876.), 
Unser Eherecht und das Staatsgrund- 
gesetz (1878.), Concilia aevi Mero- 
vingici (1893.).

Mabillon (olv. mabijon) János, 
tudós franczia benezés, szül. 1632. 
nov. 23. St. Pierremont bán. 1653. 
a maurinus congregatióba lépve, kü
lönböző kolostorokban tartózkodott, 
mig 1664. a párisi apátsághoz külde
tett. Itt halt meg 1707. decz. 27.

é



Munkái közűi kiválóbbak: Acta san- 
etorum ordinis Benedicti (II. kiad. 
1733.—40.), Annales ordinis Bene
dicti (6 k. 1703.—39.), De re diplo- 
matica libri VI. (2 k. III. kiad. 1789.), 
melylyel megalapítá az oklevéltan 
tudományát. V. ö. Jadart: Jean M. 
(1 87 §.)-,Baüwer: JohannesM. (1892.); 
Horváth Árpád: M. J. (1885.).

Mac-All-misszió, az evange- 
lisatiónak Francziaországban egyik 
leghatalmasabb orgánuma, melyet 
Mac-All Whitaker Róbert (szül. 1821. 
mii. 1893.), előbb sunderlandi és lei- 
cesteri tevékeny congregationalista 
lelkész alapított, ki 1871. Párisba köl
tözött s a belleville-i munkás népnek 
az evangéliumot kezdte hirdetni. Je
lenleg 42 helyen tartanak időszakon
ként esteli összejöveteleket, imával, 
énekkel s vallásos kérdésekről szóló 
előadásokkal. Az országnak még több 
nagy városában, egészben véve 57 
helységben nyert talajt emissziói vál
lalat, mely 1889. mintegy 250000 
irtot adott ki.

Macarius (ifj. vagy szülőföld
jéről alexandriai), hirneves asceta, 
ki csak 40 éves korában keresztel- 
kedett meg s lett presbyter, de ekkor 
a pusztába vonult, hol miután Valens 
császár üldözései alatt hitvalló volt, 
404. mh. Egy szerzetes-szabályzaton 
kivűl állítólag a léleknek a testtől való 
megválásáról is irt egy beszédet. Mü
veit Migne(Patr. graecae T. XXXIV.) 
adta ki.

Macarius (Nagy vagy egyp- 
tomi), állítólag szent Antal tanítvá
nya, ki talán 300. körül Felső-Egyp- 
tomban szül. s 330.-tól egy barát
társaság elnökeként a pusztában élt 
391. (390.) bekövetkezett haláláig. 
A neki tulajdonított homiliákat és le
veleket Migne a Patrologiae graecae 
XXXIV. kötetében adta ki. V.ö. För- 
ster: M. von Aegypten (Jahrbiicher 
fiir deutsche Theologie 1873.).

Macarius Mágnes, valószínű
leg azonos azzal a magnesiai püspök
kel, aki a Chrysostomustól ephesusi 
püspökségbe helyezett Heraklides el
len működött. Egy apológiát irt „A- 
pokritikosj (kiadta Blondel 1870.) 
cziinmel. V. ö. Duchesne: De Macario 
Magnete et scriptis ejus (1877.). 

Mace<lonianusok,l. Szentlélek.
Madarász Márton (Damankos), 

ev. lelkész, szül. Eperjesen, ahonnan 
iskolái elvégzése után az odavaló ev. 
egyház költségén külföldre is elláto
gatott. 1626. már lelkésze volt az 
eperjesi magyar egyháznak s az ma
radt haláláig, mi valamikor 1653. 
után következett be. A valláserkölcsi 
élet emelésére buzgón közremunkált 
szorgalmas irói működésével, mely
nek termékei a következők: 1. Lut
her kisebbik katechismusa (Ford.). 
Lőcse, 1629. 2. Eperjesi magyar ek
lézsia mindennapi felfegyverkedése. 
(Imakönyv). U. o. 1629. 3. Meisner 
sz. elmélkedésinek a vasárnapi evan
géliumokba magyar nyelvvel való 
megajándékozása (Ford.). U. o. 1635.
4.Elmélkedések az esztendőnként va
ló főbb ünnepi evangéliumokba (Meis
ner után ford.). U. o. 1641. 5. A jó 
vagy kegyes élet és boldoghalál mód
járól Sennert elmélkedési (Ford.). U.
o. 1643. 6. Sz. Bernárd atyának szép 
ájtatos elmélkedési. U. o. 1649. (Új
ra kiadta Ács Mihály Kassa, 1710.).
7. Kegyes élet gyakorlása (Gerhard 
után ford.). (U. o.) 1650. körűi (csak 
egyetlen,csonka példánya ismeretes). 
Gyászverset irt 1653. a Dürner Sá
muel halálára,

Madonna(olaszul asszonyom), 
szűz Mária szokásos elnevezése. 

Magángyónás, 1. Gyónás. 
Magánmise, 1. Mise. 
Magáréi ev. surrogatia, 1.

Surrogatiák.
Magaslatok (héber: bamoth), 

a zsidóknak régi ima- és áldozati



helyei, amelyek egyszersmind azon 
ősi képzetnek tanúi, melyszerint az 
égben lakó istenséghez a hegyen 
közelebb hitte magát az ember. E 
fajta magaslatok még a nemzeti szen
tély mellett is fennállottak Jeruzsá
lemben. Ezékiás korától kezdve, hogy 
a Jáhve-tisztelet a bálványimádással 
ellenőrzés hiányában össze ne ve
gyüljön. a magaslatokat ellentétben 
állóknak tekintették az igazhitű isten- 
tisztelettel s lassanként teljesen el
törölték ; innen van, hogy inig az 
ősibb történeti források az országban 
szétszórt különféle szentélyekről még 
egész elfogulatlanul beszélnek s azo
kon isteni jelenéseket s az ősatyák 
életéből más fontos eseményeket tiin
tetnek fe l: addig a későbbi történet- 
írás, legalább Salamon templomépí
tése óta a magaslatokat törvényel
leneseknek tekinti. Rácz

3Iagdebui*gi centuriák, 1.
Egyháztörténet.

Magdebupgi
mystikus hangulatú 
1212. Magdeburgban, hol 1235. be- 
guina lett. Mint ilyen, kijelentéseket 
veit, melyek a többi közt szigorú 
büntetéssel fenyegették az alásülyedt 
papságot. E visiók közzétételéért ül
dözőbe vették, végre 1270. körül 
kénytelen is volt elhagyni Magdebür- 
gotsa helftai cistercita kolostorba lé
pett be, hol Hackeborni Gertrud apát- 
nősége alatt, a Nagy Gertrud és Hac
keborni Mechthildis körében 1280. 
táj áig ólt. A Dante „Di vina comoediau- 
jában szereplő Mateldának többnyire 
őt tartják. „Das fiiessende Lidit dér 
Gottheit* ez. apokalyptikus művét a 
soiesme-i benedekrendiek a „Revela- 
tionesGertrudianaeetMechtildianae*4 
(II. k. 1877.) közt adták ki. V. ö. a 
Hackeborni Mechthildis a. említett 
munkát ésPretjei vUeb er d as u liter d em 
Nameu dér Mechthild von Magdeburg 
jüugst herausgegebeneWerk (1869.).

Jlechthildis,
beguina, szül.

Magdolna (Mária Magdaléna 
=  magdalai Mária), Jézushoz csatla
kozott, mikor hétgonosz lelket kiűzött 
belőle (Luk. VIII. 2.). Mindenik evan
gélium a sírnál megjelent nők közt 
tünteti fel. A későbbi monda szerint 
Rómába utazott, Galliában hirdette 
az evangéliumot és Ephesusban halt 
vértanúi halált. A katli. egyház azon 
bűnbánóval azonosítja, aki Luk. VII. 
36—50. szerint Simon házában Jézus 
lábait megkente (nem oly általánosan 
a Mát. XXVI. 6— 13. és Márk XIV.
3—9. asszonyával, akit Jáu. XII. 3. 
csak Máriának mond), és .emlékére 
jul. -22 -ét szenteli. így M., mint bán
kódó bűnös a festők (Correggio, Ri- 
bera, Rubens) kedvencz tárgya lett s 
a középkor papi színdarabjaiban szin
tén nem csekély szerepet játszott. Em
léke jótékonyan hatabelmisszió azon 
ágában, mely abukott nők megmenté
sén az ő neve alatt fáradozik. Rácz

Magister sacri palatii (lat.), 
eredetileg a pápai udvar hivatalno
kainak prédikátora, a 16. század ele
jétől a Rómában megjelent könyvek 
censora s a pápának dogmatikus kér
désekben tanácsaival segélyére levő 
házi theologusa, kinek mindig domi
nikánusnak kell lennie.

Magnificat (lat.), 31 ária által 
a Zakariás házában (Luk. 1.46. —55.) 
mondott dicsének kezdő szava. Ve- 
csernyéken szokás énekelni a kath. 
templomokban.

Mágusok, eredetileg egy papi 
törzs, melynek J ’éje, Rab-Mag a ba- 
byloni királyok udvarához tartozott 
(Jer. XXXIX. 3, 13.). Miután Babylo- 
nia a csillagászat hazája, a m. is az 
időjósok, csillagvizsgálók, igézők és 
varázslók közé számíttatnak, akikkel 
Jerémiás és a babyloni Ezsaiás fog
lalkozik; Dániel könyvében a m.„Ba- 
bylon bölcsei“, kik itt kháldoknak is 
neveztetnek. Az ujszöv. görög-római 
nyelvhasználat igy nevezi az egész



csiliagásztestiiletet, pl. Máté II. 1-12. 
a később u. n. bárom királyt (1. e.). 
Amennyiben a m. foglalkozásukat a 
tömeg előtt bizonyos tüntetéssel űz
ték, hamar lesiilyedtek a varázslók, 
jövendőmön dók és szemfényvesztők 
sorába; ebben az értelemben az ős 
kér. irodalom sokat beszél Simon 
„mágus “-ró 1 és a „magia“ a varázs
lás általános fogalma alá kerül. De 
a történet mágusai Mediában és Per- 
siában Zoroaster vallását ejtették 
liatalmokba s az eme papság kezei 
alatt lényegesen átalakult. A persa 
vallás szent könyve (Avesta) még 
nem ismeri őket. Rácz

Magyari István, ev. esperes, 
Wittenbergben tanult s 1590. utána 
Nádasdy Ferencz udvari lelkésze lett 
Sárváron. Egyike volt azoknak, kik
1598. kiadott nyilatkozatukkal állást 
foglaltak a ref. elvű Beytlie ellen. 
Már 1600. esperesnek mondjamagát. 
Utoljára 1604.-ből van róla adat, a- 
mikor még mindig, előbbi állásaiban 
működött. Munkái : 1. Kézbeli köny
vecske az jól és boldogul való meg- 
lialásnak mesterségéről (Beust Joa- 
cliim után ford.). Sárvár, 1600. 2. Az 
országokban való sok romlásoknak 
okairól és azokból való megszabadu
lásnak jó módjáról. U. o. 1602. (Ez 
ellen irta Pázmány a legelső pole
mikus művét.) 3. Nádasdi Ferencz- 
nek teste felett és temetésekor lett 
kétprédikáczió.Keresztur, 1 604. Sajtó
alákészen állott még egy nehány, szin
tén e gyászeset alkalmával tartott 
prédikácziójas Pázmány művére Írott 
felelete, melyeket azonban nyomta
tási költség hiányában nem adott ki.
V.ö.Zimányi József: M. I. (1888.)

Magyarországi prot. egy
let, 1. Protestáns egyletek.

Magyar ösvallás (A) még
fő vonásaiban is jóformán földerítet- 
len. Hpgy fő lény ismerete nélkül az 
ősmagyarok sem voltak, mutatja a

pogány eredetű isten szó. E fő lényt 
(Hadúr) fegyveresen képzelték (isten 
nyila). Különbén bálványimádó po- 
gányok voltak, kik a természet erőit 
és jelenségeit imádták. Hittek jó és 
rossz szellemekben (Ördög, Manó, 
Tündér, Sellő stb.), kiket bálvány 
alakjában tiszteltek s akiknek áldoz
tak is, különösen lovakat. Nagy ese
mények alkalmával „áldomást* tar
tottak, a holtak emlékét torral és 
gyászdalokkal ülték meg. Hittek a 
tulvilági életben, hol harczaikat foly
tatni fogják („hadak utja“, „égi há
ború*). Voltak papjaik (táltosok), jó
saik és jósnőik, kik az áldozati barinak 
b e 1 s ej é b ő 1 j ö v e n d ő t m o n d t, a k. V. ö. o - 
/yiArnold: Magyar mythologia( 1854.); 
Kállay Ferencz • A pogány magyarok 
vallása (1862.); Csengery Antal: A 
magyarok ős vallásáról (Tört. tanul
mányok I. k. 1870.); Barna Ferdi-
n̂ án d : Ősvallásunk főistenei (1881.)

/ /

és Osvallásunk kisebb isteni lényei 
és áldozati szertartásai (1881.).

Magyar prot. irodalmi tár
saság alakítása iránt már a jelen 
század 60-as éveinek elején mozga
lom indult meg, sőt az alapszabály- 
tervezet Révész Imre kidolgozásában
1863. napvilágot is látott. A mozga
lom akkor eredménytelen maradt s 
csak negyedszázad múlva sikerült a 
társaságot létrehozni, de ekkor is 
csak másfél évig tartó vajúdás után. 
Működése 1889. indult meg s az 
1896. végéig lefolyt nyolcz munkaév 
alatt ugyanannyi évfolyamot adott ki 
folyóiratából, a „Protestáns Szemlé“- 
bői, 30 füzetet népies kiadványából, 
a „Koszorúdból, 6 kötetet egyház
tört. monographiákból, 2 kötetet for
dított theol. müvekből, úgyszintén 
több kisebb füzetet a társaság által 
tartatott felolvasásokból. A tagok szá
ma 1000 körül van s a társaság va
gyona mintegy 50.000 írt.

Maimbourg (olv. menbúr) La-



jós, franczia egyliáztörténész, szül. 
1610. Nancyban. 1626. a jezsuita
rendbe lépett, melyből a gallicanis- 
nms iránti rokonszenve miatt 1682. 
kizárták. Ekkor a st. victori apátságba 
vonult, hol 1686. mii. Müvei (14 k. 
1686.-7.)közül a legkiválóbb: Traité 
liistorique de rétablissement et des 
prérogatives de 1’ église de Romé et 
de ses évéques (legutóbb 1831. jelent 
meg), melyet a pápa 1685. elitéit.

Mai inon ides (voltaképen Mó
zes, a Maimon fia, arabul Abu Amran 
Musa ibn Abdallah), a középkori zsi
dóság legnagyobb tekintélye, szül. 
1135. márcz. 30. Cordovában, hon
nan 1159. Fezbe, majd Jeruzsálembe 
ment, végre 1165. Kairóban telepe
dett meg. Itt udvari orvosa lett Sala- 
dinuak; mh. 1204. decz. 13. Művei, 
melyeket arabul és héberül irt, a 
talmudi zsidóságnak az aristotelesi 
bölcsészet eszközeinek igénybevéte
lével való teljes kidolgozását s rend
szeres megalapítását foglalják ma
gokban. A szellemi és erkölcsi moz
zanatok kiemelése által jótékony és 
tartós befolyást gyakorolt a zsidóság 
belső átalakulására.Legnevezetesebb 
művét, a „Móreh nebuchim" ( =  té
velygők útmutatója) czimüt Klein 
Mór magyarra is lefordította; inig 
„A Mózes előtt létezett bálványimá
dásról “ szóló értekezését gr. Künn 
Géza tette közzé magyarul (Kér. 
Magvető 1897.). V. ö. ÉÉinz: Die 
Religionsphilosophie des M. und ihr 
Einüuss (1887.).

Maistre (De) (olv. dömesztr) 
József gr., a reactio és ultramontanis- 
mus hírnöke Francziaországban, szül. 
1754. ápr. 1. Chambéryben, a jezsui
ták nevelték. 1 788.piemonti senator, 
1799. sardiniai főkanczellár lett. 
1802. Sardinia rk. követéül Szent
pétervárra ment, hol bizalmas vi
szonyban állott a jezsuitákkal s pro
pagandát csinált a kath. egyház mel

lett. 1817.-től 1821. febr. 26. bekö
vetkezett haláláig turini miniszter 
volt. Számos müvet irt, melyek közül 
„Du pape“ (2 k. 1819. utólszor 1885.; 
magyarul 1867. „A pápáról" ez. a.) 
e tételeket védelmezi: „A pápa csa- 
latkozhatatlan" s „Pápa nélkül nincs 
igaz keresztyénség." „De l’église 
gallicane" (1821., uj kiadás 1870.) 
ez. munkája heves támadás a gal- 
licanismus ellen. Munkái (4 k.
1864.),posthumus munkái(4 k. 1864.) 
és kiadatlan munkái (1870.) legna
gyobb része németül is megjelent, 
mig magyarul a már említetten kí
vül csak „A papi nőtlenségről" szóló 
van kiadva (Pesti Növendékpapság 
Munkálatai XVIII. k.). V. ö. Moreau 
(1879.) és De Mar gerle (II. kiad. 
1889.) által fraueziául irt életrajzait. 

Majülus, 1. Clugny.
Major(eredetileg Meier) György, 

német luth. theologus, szül. 1502. 
ápr. 25. Nürnbergben. Miután Lut
hernek és Melanchthonnak tanítvá
nya volt Wittenbergben, 1529. a 
magdeburgi iskolához ment igazga
tónak, 1535. Eislebenbe lelkésznek, 
mig 1536. theol. tanár és lelkész 
lett Wittenbergben s kétszeri meg
szakítással, amikor merseburgi pap 
(1547.- 8.), illetőleg eislebeni es
peres (1550.—51.) volt, ott műkö
dött 1574. nov. 28. történt haláláig. 
Részt vett a regensburgi colloquium- 
ban (1546.) s a lipcsei interim iránti 
tárgyalásokban. 1551. vitába keve
redett Amsdorffal a hitnek a jó cse
lekedetekhez való viszonya felett, 
melyeket M. az üdvözüléshez szin
tén szükségeseknek tartott, mig el
lenfele arra épen károsaknak mondta 
őket. Mellette harczolt még Menius, 
ellene Flacius és Striegel is. Nézetét 
(„Opera necessaria ad salutem") 
később visszavonta, nehogy téves 
felfogásoknak szolgáljon alapjául. A 
concordiae formula mindkét ellenié-



tes véleményt elvetette. Egy mun
kája a magyarországi unitarismus 
ellen szól; ezt Dávid F. hosszasan 
czáfolgatta.

Major József, ref. lelkész, szül.
1779. Berencsen (Abaujm.). Tanul
mányait Sárospatakon elvégezve, 
külföldre ment, hol 1804. okt. 27. 
a jénai egyetemre iratkozott be. A 
köv. évben szepsii, 1810. pedig sá
toraljaújhelyi lelkész lett. Mint ilyet, 
a tiszáninneni egyházkerület később 
főjegyzőjévé választá. Mh. 1 830. nov. 
10. Eredményes lelkipásztori műkö
dése mellett irodalommal is foglal
kozott. Fő műve : Hiibner biblia' éli 
históriái (Adler F. F. IV. kiadása 
szerint ujrádolgozta)2 k. Sárospatak, 
1825. Még egyh. beszédei jelentek 
meg, igy újhelyi beköszöntő prédi- 
kácziója s a reformáczió háromszá
zados emlékünnepén, valamint Szír- j 
may Apollónia, Fáy Mihály, Domon
kos Sámuel, Láczai Szabó József és 
Rozgonyi József temetésén tartott 
beszédei.

Májunké Pál, német kath. the- 
ologus és publicista, szül. 1842.jul.
14. Gross-Schmograuban (Szilézia). 
Miután 1861.—66. theologiát és jo
got hallgatott Boroszlóban, 1867. 
fölvevé az egyh. rendet s rövid meg
szakítással 1871.-ig káplánkodott, 
amikor Berlinben a „Germania,v szer
kesztője lett s az volt 1878.-ig.
1 87J.-tői képviselőskÖdött,mig I 884. 
létevén mandátumát, hochkírchi plé
bános lett. Munkái közül legelterjed
tebb a „Geschiclitslügenu (XII. kiad.
1894.) s leghirhedtebb a Lutherről 
szóló, ennek főleg öngyilkos voltát 
bizonyítgató négy műve, melye
ket „Gesammelte Lutherschriften" 
(1894.) ez. a. együtt is kiadott.

Májusi törvények,1. Egyház-
politikai viszály.

Makarismák (gör. =  boldog
nak nyilvánítások), a hegyi beszéd-

nek (Mát. V. 3-- 12) elején hét vagy 
nyolez (kath. magyarázat szerint s 
helyesen véve tiz) mondat. Ezek úgy 
a római, mint a görög egyház ka- 
techetikai hagyományában szerepet 
játszanak. Rácz

Makkabaeusok, papi család, 
melynek vezetése alatt a zsidó nép 
lerázta magáról asyrigát(K.e. 167.). 
A Makkab ( =  kalapács) név erede
tileg Matathiász harmadik fiának, a 
vitéz Judásnaka neve volt kizárólag, 
aki atyja halála után 166. a kegyes 
honfiak élére állott és 161. Elasza, 
vagy Adasza melletti csatában bekö
vetkezett haláláig oly hősiesen küz
dött, aminőt keveset tud rajta kívül 
emlitni a történelem. Testvérei to
vább folytatták s befejezték munká
ját és megalapították a Hasmonaeu- 
sok dynastiáját.

A Makkabaeusok két  köny
v é t a  prot. egyház apokrifus köny
veknek, a kath. kanonikusoknak tart
ja. Az első könyv a 175.—135. kö
zötti időt foglalja magában ; szerzője 
egy palesztínai zsidó volt s valószinű- 
leg kevéssel Hyrkanus János halála 
után szerkesztette, eredetileg hébe
rül, de korán görögre fordították. A 
második könyv a 1 7 6.— 161. év törté
netét öleli fel, de sok mesés van 
benne ; az elsőnél valamivel később, 
de még Philo előtt Írták, eredetileg 
görögül. Még egy harmadik és ne
gyedik könyv is van, görögül, még
K. ti. 70. előttről, melyek közül az 
előbbi IV. Ptolemaeus -egyptömi ki
rálynak a templom-elleni meghiúsult 
gaztettét s e miatt a zsidók elleni 
boszúállását beszéli el, az utóbbi 
pedig, melyet tévesen Josephus Fia-, 
viusnak tulajdonítanak, lényegileg 
Eleazár vértanuságának ismeretes 
történetét (II. Makk. VII.) folytatja. 
Legújabban Keil (1 875.) magyarázta. 
A Makkabaeusok ünnepé t  a 4. 
századtól az Eleazár anyjának és hét



fiának emlékére aug. 1. ünnepelték, 
de a 12. században elhagyták. Rácz

Makiári János, ref. lelkész, 
tanult Sárospatakon, hol 1780. főisk. 
seniorságot viselt. Miskolczon volt 
káplán, mig 1785. jan.— 1789. febr. 
Kassán, ettőlfogva 1 807. ápr.-ig Fel- 
sődobszán, azután Bőcsön lelkészke- 
dett, hol 1815. mh. 1799. egyházme
gyei jegyző volt. Becses és közked- 
veltségii müveket irt: 1. Reggeli és 
estvéli imádságok. Kassa, év n. (II. 
kiad. u. o. 1788. III. u. o. 1806.) 2. 
Keresztyén oskola (De Losea müve 
németből ford.). Pozsony, 1793. 3. 
Lelki jó illattétel. Kassa, 1 794. (Igen 
sokszor, még 1863. is megjelent.)
4. Újabb két hétre való köznapi tem
plombeli imádságok. Kassa, 1794. 
Van egy tört. irányú müve is.

Makiári Pap Lajos, ref. lel
kész, szül. 1816. jun. 1. Giczén (Gö- 
mörm.). Tanulmányait 1823.-tól Lo- 
sonczon, 1826.-tól Sárospatakon vég- 
zé, hol miután a németnyelv kedvé
ért közben Késmárkon is időzött, 
1841. végezte a theologiát. Ekkor 
segédül ment lelkész-atyja mellé 
szülőföldjére, hol a köv. évben an
nak helyére r. lelkészszé választot
ták. Innen 1854. a berzétei egyház 
hívta meg, melyben 1869. máj. 25. 
történt haláláig működött. A gömöri 
egyházmegyének fő-, a tiszániniíeni 
egyházkerületnek aljegyzője volt. 
írói téren is szorgalmas munkássá
got fejtett ki. Kisebb dolgozatait a 
Prot. Egyh. és Isk. Lapban s a Sáros
pataki Füzetekben tette közzé, ha
lotti énekeit pedig az Ivánka-féle 
Temetési énektárban. Önállóan meg
jelent munkái: 1. Bibliai egyezmé
nyes szótár. Pest, 1855. 2. Konfir- 
mácziói káté. Rozsnyó, 1867. 3. Te
metési egyh. beszéd-vázlatok. Deb- 
reczen, 1870. Kéziratban is marad
tak müvei.

Makói ref. egyházmegye,

a békésinek, különösen a 17. szá
zadban gyakran használt neve.

Ma laki ás (héberül: Malöáki 
=  az én követem) a kánonban elfog
lalt helyénél fogva s valószínűleg 
időrendben is utolsó az ószöv. prófé
ták közt. Művének tartalma (az isten- 
tiszteleti törvények áthágása miatti 
fenyegető beszédei kapcsolatban az 
ítélet napja elközelgetésének hirde
tésével) körülbelül Nehémiás korára 
mutat. Magyarázta Reinke (1856.) 
és Köblei* (1865.). Rácz

Maian, 1. Momier-k.
Malaszf, a magyar katholiku- 

sok műszava a kegyelem (1. e.) kife
jezésére.

Máltai rend, 1. Johannita-rend.
Manassé, József második fiá

nak és Izráel tőle származott nép
törzsének a neve ; igy hívták dudá
nak azt a királyát is (695., illetőleg 
685.—641. K. e.), aki Jáhve tiszte
lőinek fanatikus üldözésében tűnt ki, 
de e miatt fogságba esett és Baby- 
lonba hurczoltatott. Az a feljegyzés 
(II. Krón. XXXIII. 13.), hogy ott 
megtért, alkalmat adott egy, a „Ma- 
nassé imádsága“ czim alatt ismert 
bűnbánati ének keletkezésére, me
lyet a protestánsok apokrifusnak tar
tanak, sőt a katli. egyház sem tisz
teli meg kanonikus névvel. Rácz

Mandaeusok, 1. Sabiusok. 
Mandata de providendo, 1.

Várandóságok.
Mandrita (a gör. „maiidra" =  

zárda szótól), szerzetes, barát. E szó 
főleg az archimandrita czimben ma
radt fenn.

Manes (Mani), a manichaeusok 
felekezetének alapítója, kinek élet
rajzát keleti és nyugati források elté- 
rőleg adják elő. Az utóbbiak, főleg a 
320. körül szerzett „Acta disputatio- 
nís Archelai et Manetis" szerint a 
manichaeismus ősatyja valami Scy- 
thianus nevű gazdag saracen keres-
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kedo az apostolok korában, aki úgy 
hazai, mint görög kiképeztetésben 
részesült. Tanítványával, Therebin- 
thus-szal leíratott négy könyvet, me
lyek ennek halála után egy öreg öz
vegyasszonynak, majd egy emez által 
felszabadított rabszolgának, Corbici- 
usnak a birtokába jutottak. Ez a köny
vek szerzőségét M. név alatt magá
nak tulajdonította, miután azokat 
egyes pótlékokkal kiegészítette. A 
persa udvarnál tekintélyhez jutott, 
mely azonban csak addig tartott, mig 
egy királyfinak általa biztosan meg- 
igértgyógyulása másképen nem ütött 
ki. Fogságra vetették, hol a keresz
tyének iratait tanulmány ozgatta, föl
tette magában, hogy a parakletosra 
vonatkozólag bennök levő Ígéreteket 
a maga és vallás-alapítása érdekében 
felhasználja. Kiszabadulása után Me- 
sopotamiában telepedett meg s első 
sorban a keresztyének közt keresett 
tanítványokat, amiArchelaus, kaskari 
püspökkel disputatióba keverte, mely
ben teljesen leveretett. Nem sokkal 
ezután a persa király ki végeztette. A 
közvetlenebb s nagyobb hitelt érdem
lő keleti, nem kér. források, jelesen 
Abulfaradza 988. irt arab műve sze
rint M. egy előkelő persa volt, kit Fa- 
tak nevű atyja déli Babyloniában a 
mandaeus hitben nevelt. Ismételt ki
jelentések folytán hivatva érezte ma
gát I. Sapores persa király udvará
ban egy uj vallás alapítójaként lépni 
fel (242.). Az uralkodó ellenséges in
dulata az ország elhagyására kény- 
szeríté, de tana érdekében mint „az 
igaz isten követe“ annál nagyobb 
propagandát kezdett. I. Sapores utol
só éveiben 270. körül visszatért Per- 
siába, hol a mágusoknak 276. sike
rült I. Baliram királyt kivégezteté
sére s követőinek üldözésére ráven
ni. M. sok művet és levelet irt, me
lyek azonban mind elvesztek. V. ö. 
a Manichaeusok a. irodalmat.

Manichaeusok,aManes köve
tői. A 4. és 5. században különösen 
keleten elterjedt manichaeismus az 
ó babyloni szellemen alapuló világ
vallás, de amely parsista és keresz
tyén, sőt talán buddhista elveket is 
vett magába s némi rokonságot mu
tat fel a gnosticismushoz. A m. rend
szerét a legkifejlettebb dualismus 
jellemzi, amennyiben két örökké 
egymás mellett létező, mindenben 
ellentétes alaplénynek, egy jónak 
s egy rossznak előfeltételén nyug
szik, melyek a világosság és sötét
ség két végtelen, de egyik oldalukon 
érintkező országát képezik. A sötét
ség országának ura, a sátán betör 
a világosság országába, melynek vé
delmére ennek istene az „ősembert* 
teremti. A harczban a sötétség el
rabol ettől némi világosságot s e 
kettő keverékéből állanak elő a je
lenlegi, látható világ elemei, melyek 
a világosság istenének parancsára 
teremtettek. A keverékből kiszaba
dult világosság-parányok gyiühelyei- 
iil a nap és hold képződött. Az ember 
teremtése pusztán a sátánra vezethe
tő vissza, hogy az gyermekeket 
nemzvén, mindig legyenek uj testek, 
melyek világosság-parányokat zárja
nak magokba. Mig a sátán arra törek
szik, hogy daemonai által,melyek azsi- 
dóság és pogányság ál vallásait létre
hozták, az embereket elcsábítsa s a 
sötétségbe zárja: a világosság szel
lemei azon iparkodnak, hogy prófé
táik (Noé, Abrahám, Jézus, Buddha, 
Zoroaster) megtanítsák amazokat az 
eszközökre, melyekkel a sötétségből 
kiszabadulhatnak. Utolsó s legna
gyobb próféta gyanánt Manes lépett 
fel, aki mint a világosság küldöttje 
a tökéletes ismeretet közvetíti. A m. 
teljesen elvetették az ószövetséget, 
s az újat is csak részben fogadták 
e l ; legtöbbre a Pál leveleit becsül
ték. Erkölcstanuk a legszigorúbb as-
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cesist ajánlta, melyet azonban a ma
ga egészében csak a „perfectus“-ok 
érhettek el. Istentiszteletük egyszerű, 
de hierarchiájok ötfokú volt. India 
határaitól Eszak-Afrikáig és Spanyol- 
országig hamar elterjedtek ; a római 
császárok s különösen a vandalok

t

hevesen üldözték őket. Eszakafrikai 
vezetőik közül Milevei Faustus ma- 
gaslik ki, aki a kath. egyház ellen 
vitára kelt; őt Ágoston czáfolta, ki 
egyideig szintén közéjük tarto
zott. Még I. Gergely korában is 
voltak Italiában s úgy itt, mint ke
leten csak későbbi szekták keletke
zésével pusztultak ki. Némi összefüg
gésben a priscillianisták és paulicia- 
nusok, valamint a katharosok vol
tak velők. V. ö. Geyler: Das System 
des Manicháismus (1875.); Kessler : 
Mani, Forschungen über die mani- 
cháische Religion (1889.).

Manning Henrik Ede, angol 
bibornok, anglikánnak szül. 1808. 
jul. 15. Totteridge-ben. 1827. theo- 
logiát kezdett hallgatni Oxfordban, 
hol később egyetemi prédikátor volt. 
1834. lavingtoni lelkész, 1840. chi- 
chesteri archidiakonus lett. Mint ilyen 
a puseyitákhoz csatlakozott, 1851. 
apr. 20. pedig a kath. egyházba lé
pett át. Kevéssel ezután fölszentel
tetvén, 1854.-ig theológiát hall
gatott Rómában. 1857. westminsteri 
nagyprépost s 1865. odavaló érsek 
lett. Részt vett a vatikáni zsinaton, 
hol a csalatkozhatlansági tan legha
tározottabb védői közé tartozott.
1874. egy kath. egyetemet alapított 
London egyik külvárosában, Kensing- 
tonban. Mh. 1892. jan. 14. Lon
donban. Számos munkája közül több 
kisebben kívül ezek jelentek meg 
magyarul: Bízzál Istenben (1878.), 
A szentszék fiiggetlensége( 1878.), Jé
zus szeretete abünbánók iráut(l 878.), 
Korunk négy fő hibája (1879.). A 
vatikáni zsinat hü története (1878.)

és Az örök papság (1885.), melyek 
közül a négy elsőt Molnár János, a 
két utolsót Haudek Ágost fordította.
V. ö. Bellesheim (1892.) német és 
Hutton (1892.) angol müvét.

Mansi János Domokos, jeles 
olasz kath. theologus szül. 1892. 
febr. 16. (17.) Luccában, hol 1708. 
szerzetes, később pedig Nápolyban 
theol. tanár lett. Miután egy ideig a 
luccai érseknek házi theologusa volt, 
1765. u. o. maga lett érsek. Mh. 
1769. szept 27. Hírnevét leginkább 
a Baronius munkájának becses jegy
zetekkel ellátott kiadása és folyta
tása (38 k. 1738.—59.) és „Sacro- 
rum conciliorum nova et amplissima 
collectio“ (31 k. 1759.—98.) ez. sa
ját müve alapította meg, de az utóbbi 
értékéből sokat levon a számtalan 
sajtóhiba. Vannak még más munkái 
és kiadványai is. V. ö. Zatta : Com- 
mentarius de vita et seriptis J. D.
M. (1772.).

Máramarosi ref. egyház
megye, kezdettől a máramarosugo- 
csainak (1. e.) megalakításáig léte
zett. A 17. század elején 6, a 18. 
század elején 7, közepe táján 8, vé
gén ismét 7 anyaegyházból állott.

Máramaros-ugocsai ref.
egyházmegye, a tiszántúli kerü
letben, a generális konvent (1. e.) 
alakította meg 1821. a máramarosi 
és ugocsai egyházmegyék egybekap
csolásával. Két gondnok választá
sára is felhatalmazta, kiknek egyike 
az egyik, másika a másik megye
beli egyházak fölött álljon. E jogot 
azonban nem sokáig vette igénybe 
az egyházmegye, mely akkor 36 
egyházat foglalt magában. Ma már 
csak 31 egyházból áll, ugyanannyi 
lelkészszel, kik 20,000 lelket gon
doznak. Legnevezetesebb egyháza 
Máramarosszigeten van, hol ref. fő
gimnázium és jogakadémia is létezik.

Marbach János, a straszburgi



utheránusok vezetője, szül. 1521. 
ápr. 14. Lindauban. 1539.-től Witten- 
bergben theologiát hallgatott. 1541. 
jénai diakónus, 1543. isnyi prédiká
tor, 1545. straszburgi lelkész lett. 
Itt 1549.-től egyszersmind r. tanár, 
1552.-től a Hedio halála után az egy
házi konvent elnöke volt. A praede- 
stinatio felett a ref. Zanchi tanárral 
1561. kitört vitája 1563. ennek az 
eltávozásával végződött. Az eredeti 
bűnre nézve Flacius tanát védte, inig 
Andreae más véleményre nem bírta. 
A concordiae formula részére meg
nyervén a város papságát, 1577. a 
ref. istentisztelet Straszburgban tel
jesen megszűnt. Mh. 1581. márcz. 
17. Számos munkája van. V. ö. Hor- 
ning: Dr. Johann M. (1887.)

Marburgi colloquiuni, 1.
Luther.

Marburgi czikkek,l. Luther. 
Marburgi Konrád, hírhedt

eretnek-üldöző, a 12. század utolsó 
harmadában szül. Marburgban. Való
színűleg világi pap volt, ki a pápa 
megbízásából 1214.-től a keresztes 
háborút prédikálva utazta be Német
országot. 1225. szent Erzsébet gyón- 
tatója lett. Miután IX. Gergely rop
pant megdicsérte az eretnekek 
nyomozásában tanúsított buzgalmá
ért s teljhatalommal ruházta fel az 
inquisitio gyakorlására, 1231.-től 
számtalan gyanúsított egyént adott 
át a lángoknak, a nélkül, hogy vé
delmüket meghallgatta volna, mig 
végre egy Marburgba való útjában 
nehány gyanúsított nemes 1233. jul. 
30. megölte. V.ö. Hciusrath: Dér Ket- 
zermeister K. von Marburg (1861.); 
Kaltner: K. von Marburg und die 
Inquisition in Deutscliland (1882.).

Marca (De) Péter, kiváló fran- 
czia egyházjogi iró, szül. 1594. jan. 
24. Béarnban. Előbb városi hivatal
nok volt Béarnban s Párisban, majd 
felesége halála után pappá levéli,

XIII. Lajos conferans-i püspökké ne
vezte ki. Ám a gallicanismus érde
kében még világi korában irt s az 
indexbe került „De concordia sacer- 
dotii et imperii seu de libertatibus 
ecclesiaeGallicanaelibri VIII “ (1641.) 
ez. híres müve miatt csak a tévely
gőknek jelzett nézetei visszavonása 
után kaphatta meg a pápai megerő
sítést. 1652. toulouse-i érsekké ne
veztetett ki, de ekkor meg a janse- 
nismus vádja alól kellett magát tisz
táznia. Mint párisi érsek halt meg 
1662. jun. 29. Említett müvén kiviil 
még számosat irt.

Marcellinuspápa(296.—304.), 
hogy a Diocletianus alatti üldözések 
idejében a pogány isteneknek áldozott 
volna, ép oly kevéssé van igazolva, 
mint az, hogy vértanúként halt meg.

Marcellus, 1. Márczel. 
Marchica confessio príma.

(Confessio Sigismundi), János Zsig- 
mond, brandenburgi választó fejede
lem és őrgróf parancsára 1614. a con
fessio augustana variata szellemében 
készült s 16 czikkből álló hitvallás, 
mely azonban az úrvacsorájára néz
ve a lutli. felfogást nem fogadja el, a 
praedestinatio kérdésében pedig köz
vetítő álláspontra helyezkedik.

Marcion, egy, a paulinismust 
erősen hangoztató gnostizáló párt 
alapítója, ki Sinopeban született s 
gazdag hajótulajdonos volt. 140. kö
rül Rómába költözött, ahol miután 
az ottani gyülekezetnek általa mun
kába vett reformja nem sikerült, 144. 
szakított azzal s külön gyülekezetét 
alapított. Ettől kezdve mindenfelé 
utazgatott tanait terjeszteni s köve
tőiből több róla nevezett gyülekeze
tét szervezett. Mh. 165.—170. kö
rül. „ Antithesisek“ ez. munkájában 
fejté ki hitelveit. A gnosis és egy
szerű hit közti különbséget elveté s 
az alakulóban levő kath. egyházzal 
szemben a paulinismust annyira élére
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állítá, hogy egy szerető jó istenen 
kívül, mely a Krisztus kora előtt tel
jesen ismeretlen volt, még egy csu
pán igazságos, haragvó, a Demiur- 
gos-szal azonos istent fogadott el, s 
az ószövetséget ez utóbbira vezeté 
vissza. Az újszövetségből 10 páli 
levelen kívül az ő rendszere szerint 
átdolgozott Lukács-féle evangéliumot 
tekintette hitelesnek. Krisztus M. 
szerint a jó isten követe, ki Tiberius 
uralkodásának 15. évében látszóla
gos testtel a kapernaumi zsinagógá
ban lépett fel s akit a Demiurgos ke
resztre feszíttetett. A „perfectusu- 
októl a katechumenusokkal ellentét
ben nőtelenséget, illetőleg elválást, 
valamint az ételektől s élvezetektől 
való tartózkodást követelt. A 100. 
tájára már az egész kér. világban 
elterjedt marcioniták közt több iskola 
keletkezett, melyeknek alapítói, vagy 
mint Prepon, a bárom princípium 
(jó isten, igazságos Demiurgos, rossz 
isten) tanáig haladtak, vagy mint 
Apelles, az egy isten bitéhez tértek 
vissza. Justinustól Origenesig szinte 
minden egyh. iró Marciont támadta, 
sőt némelyikük a sátán elsőszülött
jét látta benne. V. ö. Harnack : Lehr- 
buch dér Dogmengesch. (I. k. II. kiad.
1888.); Hilgenfeld: Die Ketzergescb. 
des Urchristentums (1884.); Meybo- 
om: M. en de Marciönieten (1888.).

Marcus Eugenicus, ephesusi
érsek, a ferrara-florenzi zsiuaton he
ves ellensége volt az ott sürgetett 
uniónak s kivált a „filioque“-t nem 
akarta elfogadni. Az 1439. létrejött 
unio-formulától meg is tagadta az 
aláírását. Ephesusba visszatérve, a 
görög egyházat szakadatlanul a la
tinnal szemben való ellenségeske
désre ingerelte.

Márczel (Marcellus), pápák 
neve. I. Márczel (307.—9.), a Dio- 
cletianus-féle üldözések alatt a római 
egyházban oly szigorú egyházi fe

gyelmet gyakorolt a „lapsus“-okkal 
szemben, hogy fölkeltek ellene, mire 
Maxentius száműzte. — II. Márczel 
(1555.) csak 22 napig uralkodott.

Márczel, ancyrai püspök, lel
kes Ilivé a homousiának, amely mel
lett a nicaeai zsinaton erősen har- 
czolván, a konstantinápolyi Athana- 
síus-ellenes párt püspökei által 336. 
letétetett. A római (341.) s a sardi- 
cai (343.) zsinat igazhitűnek nyil
vánította, de nem sokára feszültség 
állott be közte és Athanasius közt, 
mivel M. az egylényegűségből azt a 
következtetést vonta ki, hogy az Atya 
s a Logos személyileg sem különbö
ző. Valószínű, hogy M. 346. rövid 
időre ismét elfoglalta püspöki székét. 
Állítólag 373. vagy 374. halt meg. 
V. ö. Zahn: Marcellus von An- 
kyra (1867.).

Maresius (Des-Marets) Sámuel, 
ref. theologus, szül. 1599. Oisemont- 
ban (Picardia). A theologiát Saumur- 
ben és Géniben hallgatta. 1620.-tól 
lavy-i, 1624.-től falaise-i lelkész, 
1625.-től sedani theol. tanár volt, 
miután a doktorságot előbb Leiden- 
ben megszerezte. 1631. Bouillon her- 
czeget mint udvari papja Németal
földre követte, hol 1632. maastrichti 
lelkész, 1636. hertogenbusehi főisk. 
tanár, 1643. groningeni theol. tanár 
s 1652. az odavaló vallon egyház
nak prédikátora lett. Mh. 1673. máj. 
18. Rengeteg sok polémiája volt: 
Voetius, Coccejus, Comenius, Alting, 
Cartesius, Labadie stb. ellen. Dudicli 
András és mások müvei ellen „Biga 
fanaticorum eversa“ (1664.) ez. mun
kát irt. Szathmári Baka Péternek, 
ki az ő elnöklete alatt 1648. két 
magyar studens által tartott magyar 
vonatkozású értekezéseket (Quaes- 
tionum aliquot theologicarum decisio 
academica) „Defensio simplicitatis 
ecclesiaea ez. dolgozatával 1649. 
megtámadta, „Populáris ad popula-



rém sive Irenaéi Simplicii Philadel- 
plii epistola partim increpatoria, par
tim apologetica“ ez. munkájával fe
lelt, de ennek válaszával a vita abban 
maradt. Szintén magyar egyh. ügyek
ről szól „Ad epistolam R. D. N. N. ex 
Transsylvania nuper seriptam Brevis 
responsio, sive judicium libérián et 
consilium tlieologicum ac christianum 
de controversiis in ecclesiis Trans
sylvaniáé et Hungáriáé ab aliquo 
tempore agitatis, praesertim cirearé
gimén ecclesiasticum et illarum com- 
ponendarum recta ratione“ (1649.) 
ez. értekezése. „Lasainte bibié fran- 
eaise (3 k. 1669.) ez. magyarázatos 
bibliája nagy tekintélyre tett szert. 
Számos müve közül még a „Collegi- 
um tlieologicum sive breve systema 
universae theologiae“ (1645. s az
után sokszor) említendő.

Margit (boldog), IV. Béla ma
gyar király ésLaskaris Mária leánya, 
szül. 1242. jan. 27. Klissában. Már 
1246. a veszprémi apáczák nevelése 
alá került, mig 1254. a Nyíllak (ma 
Margit) szigetén alapított zárdába 
lépett, hol 1261. az ünnepélyes fo
gadalmat is letevén, a legféktelenebb 
önsanyargatással töltötte 1271. jan. 
18. befejezett életét. Szentté avatá
sát több ízben sürgették, de mindig 
hiába ; a gyakorlat azonban a boldo
gok közé sorozta, még hivatalosan 
is. V. ö. Némethy L. és Frankói V. : 
Adatok Arpádházi boldog M. törté
netéhez (1885.); Demkó György: 
Boldog M. élete (1895.).

Margitai L. Péter, ref. püs
pök, 1596. a wittenbergi egyetemre 
iratkozott be s 1599. gönczi iskola- 
mester volt. 1616. mint debreczeni 
lelkész működött, a köv. évi aug.- 
ban pedig a debreczeni egyházme
gye esperessé tette. E tisztét 1619. 
máj.-ig viselte, amikor a kisvárdai 
lelkészségre távozott, de itt kevés 
ideig maradt, amennyiben már 1620.

nyarán nagykállói lelkészül emlitte- 
tik. Innen 1624. táján Szatmárra 
ment, hol egyszersmind esperes is 
volt. 1628.-tól Huszton folytatta lel- 
készi s szintén esperesi munkássá-

piispök lett, e hivatalában azonban 
kevés ideig működhetett, amennyi
ben ugyanazon év őszén mh., állító
lag mint már ismét szatmári lelkész. 
Szorgalmasan munkálkodott az iro
dalom terén ; megjelent müvei a köv. 
prédikácziós könyvek : 1. A minden
napi könyörgő imádságnak magya
rázatja. Debreczen, 1616. (II. kiad. 
u. o. 1 624.) 2. Az isten törvényének 
a szentirás szerint \aló magyará
zatja. U. o. 1617. 3. Jónás próféta 
könyvének a szentirás szerint való 
igaz magyarázatja. U. o. 1621. 4. 
Az apostoli credonak a szentirás sze
rint való igaz magyarázatja. U. o. 
1624. 5. Temető prédikácziók (Kö
rösszegi Hermán István adta ki). U. 
o. 1632. (II. kiad. „Temetéskorra 
való prédikácziók“ ez. a. u. o. 1644.) 
Irt még epigrammát Grawer Albert 
ellen a Gönczi István Panharmoniája 
és ajánlólevelet a Kecskeméti Elek 
János „Dániel könyvének magyará- 
zata“ elébe.

Marheineke Fülöp Konrád, 
német prot. theologus, szül. 1780. 
máj. 1. Hildesheimban. 1798.-tól 
theologiát és bölcsészetet hallgatott 
Göttingában, hol 1804.— 5. repetens 
is volt. Ekkor theol. rk. tanár lett 
Erlangenben, 1807. Heidelbergben, 
hol 1809. r. tanárságra lépett elő. 
1811. az akkor alapított berlini egye
temre ment át, hol kivált Hegel ha
lála után központját képezte az azt 
követők egyik és pedig orthodox 
csoportjának. 1820. egyúttal lelkész, 
1821. főegyháztanácsos lett. Mh. 
1846. máj. 31. Leghíresebb munkái: 
System des Katholicismus in seiner 
symbolischen Eníwickelung (3 k.



1810.— 13.),Gfesch.der deutschenRe- 
formation(II.kiadok. 1831.—4.), In- 
stitutionessymbolicae(III.kiad. 1830.) 
és Theologische Vorlesungen (4 k. 
1847.—9 ), melyet Matthies és Vatke 
adott ki. V. ö. Weber: Le systéme dog- 
matique de M. (1857.).

Mária, Jézus anyja, az egyh. 
nyelvben „beata virgo“ =boldogsá- 
gos szűz, szent szűz, a francziáknál 
Notre Dame,az olaszoknál beatissima 
vergine vagy Madonna. Az evangéli
umi történet a názáreti ácsmesterrel, 
Józseffel jegyezteti el, de a Szentlé
lek Messiást ad méhébe, kit Betlile- 
liemben hoz a világra. Máté egysze
rűbb alakban közli e történetet, de 
Lukács már megpótolja a M. értesí
tésének dogmai és művészies tovább
képzésével. A synoptikus evangéliu
mokban különben M. csak egyszer 
Kapernaumban jelen meg, ahova 
Jézus testvéreivel megy, mivel a csa
lád kebelében azt tartják Jézusról, 
hogy „eszétől eltávozott* (Márk. III. 
21.), amiért Jézus egyszerűen eluta
sítja őket (Márk. III. 21., 31—35; 
Mát.XII.46—50; Luk. VIII. 19—21). 
Később fiának keresztje alatt állva, 
az Jánosnak ajánlta, legalább János 
XIX. 25—27. szerint, amely már 
II. 1— 11. a kánai menyegzőnél is 
említést tesz róla. Ezen evangéliumi 
tudósításokon kívül az egyházi ha
gyomány még számtalan másról is 
tud. A legkoraibb apokrifusokban M. 
a Joakhim leánya, akit neje Anna 
hosszú, gyermektelen házasság után 
késő korban szült s ez által az ég 
adományául tekintetve már zsenge 
ifjúságában isten szolgálatára szen
teltetett a templomban. József csak 
mint idős férfi jegyezte el magának, 
csak hogy szűzeségét a házasság ál
tal megóvja. Mikor József a M. szű- 
zeségében kételkedni kezdett s el 
akart tőle válni, csoda által értesült 
az igazi tényállásról. Jeruzsálemben

még ma is mutogatják a M. sírját a 
zarándokoknak. Egy legenda szerint 
sírja felett az apostolok három napig 
mennyei zenét hallottak és mikor 
holttestét Tamásnak meg akarták mu
tatni, aki nem volt ott temetésénél, 
test helyett liliomot találtak. Az ebből 
vont azon következtetés, hogy M. 
mennybe ment, főleg a művészet be
folyása alatt lett dogmává. Adatokat 
és alkalmat nyújtott e fejlődésre Luk. 
I. 26—56 ; XI. 27. Az egyház maga
M.-val kiilönösenaNestorius-féle vita 
óta foglalkozik dogmai szempontból. 
E vitából az a nézet került ki győz
tesen, hogy M. fájdalom és emberi 
segítség nélkül szült s a szűzeség jel
legét megtartotta,és hogy isten-szülő- 
nek(Theotokos) kell nevezni. Különö
sen elvetették azt a véleményt, mely- 
szerint M. Jézus után még más gyer
mekeket is szült volna és hevesen 
megtámadták az antidikomarianiták 
(— M.-nak ellentmondók) pártját, 
akik azt Márk. VI. 3. Máté XIII. 55, 
Csel. I. 14. alapján a 4. század vége 
felé állították. A prot. orthodoxia is 
vallja az előtétéit, hogy M. az Urat 
mint szűz szülte s ezzel neki az em
beriség körén belül teljesen kivált
ságos helyzetet tulajdonít. De a kö
vetkeztetéseket csak a kath. egyház 
vonta le. Itt M. mint örökké szeplőte
len szűz az összes szentek közt a leg
első helyet foglalja el, ő az ég király
nője s istennél a leghatalmasabb 
szószóló, akihez különösen a hivők 
imája (Ave M.), az olvasó, a boldog- 
ságos szűz ünnepei és a loretoi litá
nia hatnak fel. Védasszonyává lön 
sok országnak (Magyarországnak is), 
városoknak s egyleteknek, egy cso
mó ünnepet (1. Mária-ünnepek) szen
teltek neki, számos szerzetes- és apá- 
cza rend róla nevezte el magát s tisz
telete lovagias hódolat alakját vette 
fel. Végre kieszelték, hogy M. nem
csak maga büntelen, hanem fogan



tatása is szeplőtelen. Hogy a M.-ké
peknek csodatevő erejök van, azt a 
gör. és róm. kath. egyház már korán 
vallotta s számos Máriakép még most 
is nagy hírben áll. V. ö. Lelmer: Die 
Marienverehrung in den ersten Jahr- 
hunderten (II. kiad. 1886.). Rácz 

Jlária-cultus, 1. Mária és Má- 
ria-ünnepek.

MáriaMagdolna, 1. Magdolna.
Mariana Juan, spanyol jezsu

ita, szül. 1537. Talaverában. 1554. a 
jezsuita rendbe lépett; 1561 .-tői Ró
mában, 1565.-től Siciliában, 1869.- 
től Párisban tanítotttheologiát. Egész
ségi szempontból 1574. visszatért 
Spanyolországba, hol 1623. febr. 17. 
mh. Ezután jelent meg ama munkája, 
mely a rendfőnököktől gyakorolt des- 
potismuss általában a rendben elhara
pózott visszaélések ellen kelt ki. Többi 
müvei közűi legbecsesebb a „História 
de rebus Hispanicis“ (30 k. 1605.).

Marianusok, egyik neve úgy 
a német lovagrend tagjainak, mint 
a „fratres gaudentes“ közé tarto
zóknak.

Mária szeplőtelen foganta
tása. Mig a korábbi egyh. atyák 
egész elfogulatlanul beszélnek Mária 
különféle hibáiról, p. o. Kánában 
való hirtelenkedéséről s Jézussal 
szemben időnként kimutatott hitet-

t

lenségéről: addig már Ágoston vona
kodott az eredeti bűnről szóló taná
nak consequentiáját az „Isten szűz 
anyjára “alkalmazni, PaschasiusRad- 
bertus pedig „anyai testben szentté 
lett“-nek nyilvánítá őt. Később he
ves viták törtek ki a M. sz. f. kérdé
sében egyfelől az ezt tagadó ferencz- 
rendiek s a mellette küzdő domokos- 
rendiek közt, aschisma idejében pe
dig a franczia és római papság közt, 
amidőn is amaz a Ferencz-, ez a Do- 
mokosrend álláspontjára helyezke
dett. A bázeli zsinat s több pápái 
rendelet az egyetemes egyházra ki-

terjeszté a M. sz. f. ünnepét. Végre 
IX. Pius egybehiván Rómába a püs
pököket, négy ülésen tárgyalt velők 
e kérdés felől, melyet 1854. nov. 
24. kedvezően döntöttek el. Szent- 
irási alapjául I. Móz. III. 15. és Luk. 
I. 28. szolgál.

Mária tisztelet, 1. Mária és 
Mária-iinnepek.

Mária-íinnepek alatt a kath. 
egyházban a Jézus anyja tisztele
tére rendelt napokat értjük, ame
lyeknek alapja abban a nézetben rej
lik, hogy Mária istenszülő. Megkü
lönböztetik a nagyobb és kisebb Má
riáéin nepeket ; amazokat az egész 
egyház ünnepli, ezeket csak egyes he
lyek vagy egyes országok. A nagyob
bak közé ezek tartoznak: Má r i a  
s z e p l ő t e l e n  f o g a n t a t á s  á- 
n a k ü n n e p e (conceptio beatae 
Máriáé virginis, festum immaculatae 
conceptionis), melyet a 12. században 
a lyoni kanonokok kezdtek el s az 
1439. évi bázeli zsinat az egész egy
házra kötelezőnek mondott ki. A 
római egyház deez. 8., a görög decz.
9.ünnepli.(L.Mária szeplőtelen fogan
tatása.) K i s a s s z o n y  n a p j a  
vagy Mária születési ünnepe (Nativi- 
tas Máriáé), mely szept. 8-ra esik s a
7. században kezdett szokásba jőni. 
G y ü m ö l c s o l t ó  b o l d o g a s z -  
s z o n y (Annunciatio Máriáé) márcz. 
25-én,melyet Angliában és Skandiná
viában leginkább a „mi asszonyunk 
napjáénak neveznek, máraz ősegy
házban is szokásban volt az angyali 
üzenet emlékére aLuk.1.26—38. alap
ján. Sa r l ó s  b o l d o g a s s z o n y t  
vagy Mária látogatását (Festum visi- 
tationís Máriáé) jul.2-án,melyet szent 
Bonaventura, aFerenczrendiek gene
rálisa 1263. az egyházi gyakorlat 
alapján honosított meg, a bázeli 
zsinat 1441 .általános ünneppé emelte 
annak emlékére, hogy Mária meg
látogatta Erzsébetet (Luk.1.39—56.).



G y e r t y a s z e n t e l ő  b o l d o g -  
asszony vagy Mária tisztulásának ün
nepe (Festum purificationis Máriáé) 
febr. 2-án, annak az emlékére van 
szentelve, hogy Mária megjelent a 
templomban. Ezen a napon szokták 
az egyházi használatra szolgáló gyer
tyákat az egész évre megszentelni. 
A görög egyházban Hypante (talál
kozás) a neve Simeonnak Jézussal 
való találkozásáról (Luk. II. 25—27.). 
N a g y  B o l d o g a s s z o n y  vagy 
Mária mennybemenetele (Festum as- 
sumtionis Máriáé, dormitio, pausatio 
Máriáé) aug. 15-én, mely eredetileg 
Mária alvása nevet viselt s jan. 18. 
ünnepelték,Mária mennybemenetelét 
örökíti meg.

A kisebb Mária-iinnepek a 
következők : Mária nevenapja a kis
asszony napja utáni vasárnap, Mária 
bemutatása nov. 21., Boldogasszony 
eljegyzése jan. 23., Fájdalmas szűz 
a virágvasárnnp előtti pénteken, 
Havi boldogasszony aug. 5., Kármel- 
liegyi boldogasszony jul. 10.,Máriase- 
gitsége máj. 24., Rózsafüzér ünnepe 
okt. első vasárnapján, Boldogasszony 
oltalma a keleti egyházban okt. 1-én, 
a nyugatiban nov. 3. vagy 14. 
Luther ezek közül csak azokat tar
totta meg, amelyek Jézusra is vo
natkoztak, de idővel ezek is elma
radtak. A görög egyház ellenben 
még több ünnepet iil Mária emlékére, 
mint a kath., részben azonban csak 
helyi vonatkozásunkat. T.

Mari S (Har d asiri), 1. Ed essai Ibas. 
Marinus, 1. Márton pápák.
Márk, evangélista, zsidó nevén 

Jánoss innenJánosMárkmik is nevez
tetik, azon Máriának fia, akinek há
zában a keresztyének összegyűltek 
Jeruzsálemben, Barnabás unokatest
vére, kísérője volt Pál apostolnak 
első térítői útjában, de útközben el
vált tőle s miután Pál második té
rítői útjára nem akarta ismét magá

val vinni, Barnabással Cyprusba 
ment (Csel. XII. 12, 25, XIII. 5. 
13; XV.37—39.). AzI. Pét. V. 13-ból 
úgy látszik, hogy később Péterhez 
csatlakozott, de a'Kol. IV. 10., Phile- 
mon 24., II. Tini. IV. 11. ismét Pál 
körében mutatja fel. Az egyházi 
monda szerint Péter tolmácsa volt 
és Alexandriában kér. gyülekezetét 
alapított, amiért a koptok első ős- 
atyjokat benne tisztelik. Földi ma
radványai Velenczébe vitettek s ez
ért e város őt a köztársaság védnö
kévé választotta; emlékére szentelik 
apr. 25-ét. A neve alatti evangélium 
sok vonatkozásban magán hordja 
az eredetiség nyomait Jézusnak nem
csak szavaira, hanem élete és ha
lála történetére vonatkozólag is, és 
már az ó egyházban Péter közvetett 
művének tartották. Magyarázta Weiss 
(1872.) és Meyer (1 883.). Rácz

Márk, pápa (336.), csak jan. 
18.—okt. 7. uralkodott. Áthallá
si ussal folytatott levelezése az ál- 
izidoridecretalisok közt foglal helyet.

Marouiták, egy syriai kér. 
szektának a 8. században fölmerülő 
neve. A szekta a monotheletáknak 
egy csoportjából származott, mely 
680. körül a Libanon vidékén tele
pedett meg. Nevüket szent Maronról 
vették, akinek kiléte s szereplési 
ideje felől nagyon elágazó nézetek 
vannak. A m. az iszlám uralma alatt 
is meg tudták tartani politikai s egy
házi önállóságukat. Már a keresztes 
háború is közelebb hozta őket a ró
mai egyházhoz(l 182.),de csak 1445. 
jött létre a pápai székhez való csat
lakozásuk s csak 1736. vetették ma
gokat alá a tridenti zsinat dogmati
kus határozatainak. A syr liturgiát 
azonban továbbra is megtartották s 
papjaiknak a fölszentelés előtt sza
bad házasodniok. 1588. óta a portá
nak évi adót fizetnek, aminek fejé
ben egyébként teljes szabadságot él-



*

veznek. Számuk 1860. előtt 200000- 
nél több volt, de a drúzok által ez év
ben végbevitt mészárlás nagyon 
megapasztá őket.

Marosi ref. egyházmegye
az erdélyi kerületben, a reformáczió 
óta létezik s a 17. század közepe tá
jáig a mai görgényi egyházmegyét 
is magában foglalta. A 18. században 
56 anyaegyháza volt (1766-ban 
21230 lélekkel), mig ma 63 van, 
noha amazok közül Marosvásárhely 
most már püspöki vizsgálat alatt 
áll. Egyházai mind Marostordame- 
gyében feküsznek s népességök je
lenleg összesen mintegy 42000 lélek.

Marosi unit. egyházkor,
a 16. századtól fogva létezik s mi
után mintegy 10 egyháza idő foly
tán megszűnt, jelenleg 13 anyaegy
házat foglal magában, melyek mind
annyian Marostordainegyében van
nak. Népessége körülbelül 7000 lélek.

Marosvásárhelyi, 1. Vásár
helyi.

Marosvásárhelytt a protes-
tantismus korán gyökeret vert. A 
lutheránusok már 1556. elűzték a fe- 
renczrendieket, kiknek kolostora ek
kor prot. iskolává lettmagy templomuk 
szintén a katholikusok birtokából, 
áttérésük folytán került prot. kézre. 
A Kálvin-követők itt tartották legelső 
zsinatukat (1559. nov. 2.), melynek 
az úrvacsora felőli hitvallása csak
hamar megjelent. A város minden 
valószínűség szerint szintén kálvi
nista volt már ekkor, valamint 1 566. 
máj. 19., amikor egy unit. szellemű 
hitvallás készült az ott tartott zsi
naton, bizonyára hasonlóképen az 
unitarismussal rokonszenvezett már 
nagy része. Fenmaradt azonban a 
ref. egyház is, sőt nemsokára ismét 
túlnyomóvá lett. Básta elpusztítván 
iskolájokat, a ref. jellegű város más 
helyiségről gondoskodott a particula 
részére, mely 1718. a sárospatak-

gyulafeh érvári elűzött kollégium
mal egyesült. A kollégiumnak, mely
nél 1794. jogi tanszék is szerezte
tett, 1802—3. uj épülete emelke
dett, mig az egyház, melynek a 17. 
század első felétől kezdve két lel
késze volt, a 18. század közepe táján, 
tekintettel a kis templom szükségle
teire, háromra emelte azok számát. A 
theol. akadémia 1854. a jogakadémia 
pedig 1870. szűnt meg; de ez utóbbi az 
absolut uralom alatt is jóidéig zárva 
volt; ma már csak a főgimnázium 
van meg, ám ez virágzó állapotban. 
Mintegy harmadfélszázévi szünete
lés után 1895. újra alakult az unit. 
anyaegyház, mintegy 400 lélekkel. 
Ilyenforma népességű az ev. egyház 
is, mig a ref. mely 1766-ban 2164 
lelket számlált, ma körülbelül 8000 
lélekből áll, akiket azonban pár év
tized óta ismét csak két lelkész gon
doz. Ez egyház még két kántori ál
lást, elemi és polgári leányiskolát 
tart fenn. V. ö. Koncz József: A ma
rosvásárhelyi ev. ref. kollégium tör
ténete (1896.).

Maróthy György, ref. tanár, 
szül. 1715. Debreczenben, ahol 
1731-ig tanult is. Ekkor külföldre 
ments 1732. jun. 27. a bázeli egye
temre iratkozott be, mig a köv. évben 
mára zürichinek volt hallgatója. Mi
után még a berni egyetemet szintén 
meglátogatta, Németalföldre ment,
hol mint a groningeni egyetem növen
déke 1736. decz. Gerdesius elnök
lete alatt disputatiót tartott. Csak 
1 738. ápr. tért vissza hazájába, hol 
szülővárosa főiskolájában a történe
lem, irodalom és mennyiségtan ta
nára lett, mint ilyen „a tudományok
nak a keresztyének közti különböző 
viszontagságairól* tartván székfog
lalóját. A lángoló buzgalma, ritka
képzettségű ifjú tanár rövid, alig hét
évi működése alatt korszerű reform
jaival szellemileg teljesen átalakítót-



ta a főiskolát, melynek fejlődése még 
1744. okt. 16. bekövetkezett halála 
után is sok ideig az általa kijelölt 
irányt követte. „Opiniones" ez. mun
kálata egész csomó egyh. és isk. re
formnak lett meginditójas liatásaal 8. 
századbeli összes ref. tanügyi viszo
ny okrakiterjedt.írói munkásságaszin- 
tén jelentékeny s többoldalú volt; 
theol. munkái: 1. A szent históriának 
rövid summája(Osterwald utánford.). 
Debreezen, (?) (III. kiad. u. o. 1748.) 
2. A zsoltároknak négyes nótáik . . . 
a harmóniáé éneklésről való rövid 
tanítással együtt. U.o. 1 743.Üdvözlő 
verset irt Zágoni Józsefhez (1733.). 
Kéziratai Debreezen levél- és könyv
táraiban s a nemzeti múzeum könyv
tárában vannak. V. ö. Szilágyi Sá
muel felette tartott beszédét (Musae- 
um helveticum II. k.); Sinka Sándor : 
A debreczeni gimn. oktatásügy törté
nete 1 848.-ig (giinn. értesítő 1894-5.).

M árta ( =  úrnő), Lázár és Bet- 
lianiai Mária testvére, mint szorgal
mas háziasszony ismeretes, a legen
da szerint később Galliába ment s 
Tarasconban van eltemetve. Napja 
jul. 29.

Marténe Ödön, tudós franczia 
benezés,. szül. 1654. decz. 22. St. 
Jean de Lóne-ban. Tizennyolczéves 
korában a maurinusok közé lépett. 
1708.—24. számtalan könyvtárt bu- 
várolt át Franczia- s Németország
ban és Hollandiában, minek eredmé
nyéül több becses tört. müvet adott 
ki. Mh. 1739. jun. 20. St. Germain 
des Prés-ben.

Martensen János Lassen, dán 
theologus, szül. 1808. aug. 19.Flens- 
burgban. A theologját 1827.—32. 
Kopenhágában hallgatta, hol 1837. 
magán, 1838. rendkívüli, 1840. ren
des tanár lett a theol. fakultáson.
1 845.-től egyszersmind udvari pap,
1 854.-től pedig seelandi püspök volt. 
Mh, 1884. febr. 4. Számos munkája

van, melyek közül legnevezetesebb a 
„Kér. dogmatika" (IV. kiad. 1883.) és 
a „Kér. ethikau (VI. kiad. 1892.—4.). 
Magyarra le van fordítva „Erkölcs
bölcseleti rendszer alapvonalai" (Ha- 
berern J. és Molnár A. által 1864.)

t  '

ez. müve. V. ö. „Életemből" ez. em
lékiratait (3 k.), melyeket Láng Adolf 
rövid kivonatban magyarul is közölt 
(Czelder Figyelője 1884.—5.).

Martin Konrád, német kath. 
főpap, szül. 1812. máj. 18. Geismar- 
ban. Miután 1830.—34. theologiát 
hallgatott, 1836. fölszentelték, mire 
wipperfürthi iskola-igazgató, 1840. 
kölni gimn. vallástanár, 1844. bonni 
theol. rk., 1848. pedig r. tanár lett. 
1856. a paderborni püspöki székre 
lépett. Részt vett a vatikáni zsinat 
előmunkálataiban s azután buzgó vé
dője volt az ottani megállapodások- 

. nak. Az egyházpolitikai viszály fo
lyamán 1875. elvesztette püspöki 
állását s Weselbe lett internálva, 
honnan 1875. Hollandiába menekült. 
Innen 1876. kiutasíttatva, a Briissel 
ínellett levő mont-st-guiberti zárda 
prédikátora lett. Mh. 1879. jul. 16. 
Roppant sok munkája van, melyek 
közül a következők magyarra is le 
vannak fordítva: A kath. vallás tan
könyve (III. kiad. 1869.), Püspöki szó 
Németországprotestánsaihoz(1867.), 
Egyesüljünk! (1870.). V. ö. Stamm: 
IC. M. (1892.).

Martineau Jakab, angol unit.
vallásbölcsész,szül. 1805.apr.2 l.Nor- 
wichban. Miután 1821.—2. a mérnöki 
szakot tanulmányozta, 1822.-27. the
ologiát tanult Manchesterben. 1828.-
32. a presbyterianusok lelkésze volt 
Dublinban, 1832.—57. a prot. non- 
conformistáké Liverpoolban, 1852.- 
85.bölcsészet tanár aloiidoniManches- 
ter New-Collegeben, ennek 1869.-től 
igazgatója s egyúttal 1859.— 72. u.o. 
unit. lelkész. Számos müve közül meg- 
említendők: The rationale of reli-



gions enquiry, or the question stated 
of reason, the bibié and the church 
(IV. kiad. 1853.); Hymns fór the 
christian church and liome (XXIII. 
kiad. 1885.); Endeavours after the 
christian life (VIII. kiad. 1886.); A 
study of Religion its sources and con- 
tents (II. kiad. 2 k. 1889.; ismertette 
Prot. Szemle 1891 .)Magyarul nehány 
értekezése jelent meg a Ker.Magvető 
egyes évfolyamaibansegy^Imakönyv'' 
(1892.), melyet Derzsi K.forditott. A.

Martinus PolomisJ. Egyház- 
történet.

Mártok, 1. Baptisták.
Márton István (Máudi), ref. ta

nár, szül. 1760. nov. 23. Iszkaszent- 
györgyön. Tanulását otthon kezdte, 
Szentkirályszabadján, majd 1774.-től 
Kecskeméten folytatta s Debreczen- 
ben(1777.—86.) végezte.Ekkor Haj
dúnánáson akad. rektor lett,míg 1789. 
tavaszán külföldre ment s a göttingai 
egyetem hallgatói közé lépett. 1790. 
őszén a pápai gimnázium igazgatói 
állását foglalta el. Mint ez intézetnek 
főiskolává fejlesztője s egész tan
rendszerének ujjáalkotója halhatat
lan érdemeket szerzett. Mh. 1831. 
szept. 21. írói munkássága igen sok
oldalú volt. Az egyli. irodalomba vágó 
müvei: 1 .Kér. theologiai morál vagyis 
erkölcsi tudomány. Győr, 1796. (A 
benne nyilatkozó kantianus bölcsé
szeiért Budai Ferencz 1801. hevesen 
megtámadta.) 2. Kér. morális kis 
katechismus. Bécs, 1817. 3. Felelet a 
morális kis katechismusnak azon re- 
censiójára, mely a TudományosGyüj- 
teménynek a múlt 1817. észt. 10. kö- 
tetjébentaláltatik.H.n.1818.4.A„Ker. 
morális katechismus“-ra irtrecensiók 
az azokra tett feleletekkel (Csak rész
ben van tőle). Bécs, 1818. — továbbá 
Pázmándy József (1 810.),SiiljeKomá- 
romi Pál (1826.) és Tótpápai József 
(1827.) felett tartott halotti beszédei. 
V. ö. Szabó Károly: M. M. I. (1860.).

Márton, pápák neve. 1. Márton 
(649.—55.), szent, 649. egy lateráni 
zsinaton kárhoztatta a monotheletá- 
kat, amire II. Constans császár 653. 
a ravennai exarchával Konstantiná- 
polyba vitette s mint felségsértőt 
perbe fogta ; halálos Ítéletét Pál kon
stantinápolyi patriarcha kéréseire 
655.száműzetéssé változtatták.Szám
űzetése helyére, Chersonba érkezése 
után nemsokára mh. A római egyház 
vértanúként tiszteli, emléknapja nov. 
12. — II. Márton, tulajdonképen I. 
Marinus (882.—4.), Photiusra újra 
kimondta az átkot. — III. Márton, 
tulajdonképen II.Marinus (942.—6.), 
tevékenységét különösen a klérus és 
szerzetesség reformjára irányította, 
az egyház külső dolgait tekintve tel
jesen II. Alberichtől függött. — IV. 
Márton (1281.—5.), Anjou Károly 
befolyása emelte a pápai székre, s 
mint ennek készséges eszköze Palae- 
ologus Mihály görög császárt, továbbá 
a siciliai vecsernyében amaz és a 
francziák ellen 1282. felkeltsiciliaia- 
kat s az ezek által királylyá válasz
tott arragoniai Pétert átok alá ve
tette ; rövidlátó francziáskodó poli
tikájából származtatják a katholikus 
egyháztörténetirók a pápaság köv. 
századbeli megaláztatását és hanyat
lását. — V. Márton (1417.—31.), a 
konstanzi zsinat választotta pápává ; 
az általános egyházjavítás helyett 
csak egyes egyházaknak nyújtott a 
concordatumokban némi könnyebbí- 
tést. 1423. az egyház reformálása 
czéljából zsinatot hivott össze Paviá- 
ba, melyet azonban csakhamar Sie- 
nába helyezett át, ahol ez a nélkül, 
hogy valamit végzett volna, 1424.febr. 
26. berekesztetett. A szakadás, me
lyet az ellenpápa VIII. Kelemen 1424. 
az egyházban létre akart hozni, 1429. 
ennek a meghódolásával ért véget. A.

Márton(Tours-i),l.Tours-iMárton.
Martonfalvi Tóth György, ref.



V 1
tímár, szül. 1635. Erdélyben. Honi 
tanulmányai végeztével külföldre 
ment, hol 1655. okt. 6. Franekerben, 
ez év végén Utrechtben, 1657. szept. 
17. Leidenben, 1658. tavaszán újra 
Utrechtben s végül ismét Franeker
ben lett egyetemi hallgató. Miután ez 
utóbbi helyen 1659. jun. theol. dok- 
t o r s á g o t s z e r z e 11, v i s s z a t é r t h a z áj á b a, 
hol nagyváradi tanár lett, a városnak 
török kézbe jutása után, vagyis a 
köv. évben pedig a kollégiummal 
együtt Debreczenbe ment, hol áldá
sosán működött 1681. ápr. 23. tör
tént haláláig. A presbyteri elveknek 
barátja, de acoccejanismusnak ellen
sége volt. Kiváló buzgalmat fejtett ki 
az irodalmi téren is. Munkái: l.Dis- 
putatio theologica anti-bellarminiana 
de concilio. Utrecht, 1658. 2. Petri 
Rami Dialecticae libri duó . .. unga- 
rico idiomate . .. resoluti et illustrati. 
U. o. 1658.(II.kiad.Debreczen, 1664.)
3. De foedere Dei. Franeker, 1659.4. 
Keresztyéni ünneplés. Debreczen, 
1663. (Új kiad. Kolozsvár, 1700.). 5. 
Exanien logicum uudecim decadibus 
absolutum. Debreczen, 1664. 6. Ars 
concionandi Amesiana. U. o. 1666. 7. 
Exegesis MedullaeAmesianae(2k.)U. 
o. 1670.— 75.8. Orthodoxadiatribe de 
hodierna famosa peccatorum paresi. 
U.o. 1673.9.Tanítóésczáfolótheologia 
(Amesius és Wendelinus szerint).U.o.
1679. 10. Szent história (Kiadta Szi
lágyi Márton). U. o. 1681. Elnöklete 
alatt tanítványai többször értekeztek. 
Héber, görög, latin és magyar nyelvű 
üdvözlő verseket irt SzántaiPoóts Ist
ván, Debreczeni Gele János, Técsi I. 
Miklós és Tolnai F. István értekezé
seik s Diószegi Kis István „Kiosz
tatott talentum “ ez. miivé mellé. Kéz
iratban is maradtak munkái.

M arty r Péter, 1. Vérmigli.
M artyrium  =  maftyrság; 

úgyszintén valamely martyrsirja fölé 
épített templom.

Martyrok (gör. =  vértanuk), 
az ős egyházban azok, akik a keresz
tyén-üldözések alatt meggyőződésök- 
höz való hűségükért halált szenved
tek, eltérőleg a confessoroktól. Az 
egyház hamar kezdte ünnepelni a 
martyrok halálának évfordulóját, me
lyeket „Natalitia martyrum“-nak, 
vagyis az örök életre való születésök 
napjának nevezett. A templomokban 
felolvasták a nevöket és szenvedésük 
történetét (Acta martyrüm), sirjok 
fölé templomokat állítottak (Mar- 
tyria), ereklyéiket nyilvános tiszte
letre tették ki, amiből a m. segítségül 
hívása fejlődött ki. A martyr-hatály 
melyet vérkeresztségnek tekintettek, 
az esetleg még meg nem történt ke
resztelést az illetőknélhelyettesítette 
s tüstént a tökéletes üdvre vezetett, 
minélfogva a martyrium nagyon ke
resett dolog lett. A 4. században már 
annyira szaporodtak, hogy a keresz- 
tyénség megalkotta az összes marty
rok ünnepét, melyet a görög egyház 
pünköst utáni vasárnap, a katli. pedig 
mái. 13. és nov. 1. tart. Van ezen- 
kivűl a martyrologiumokban s kalen
dáriumokban főleg a görög egyház
nál még számos ünnepe egy egész 
sereg martyrnak, kik közül a tliebai 
légió, a sebastei (320.) negyven 
(inárcz. 9.) s a nikomediai (303.) tíz
ezer (márcz. 18.) martyr és a tizen
egyezer szűz (1. Orsolya) a legisme
retesebb. V. ö. Egli: Altchristliche
Studien (1887.).

Martyrologium, vértanuk és 
más szentek jegyzéke, többnyire 
hozzáadva élettörténetüks lialálmód- 
jok is. Már Jeromosnak is tulajdoní
tanak egy ilyen jegyzéket, de ezt 
egy compilator irta 440. körül (V. ö. 
Ducliesne: Les sources du martyrolo- 
ge hiéronymien. 1885.). A közép
korban Nagy Károly ideje óta egész 
sereg m. keletkezett. Különösen be
cses volt a 804. körül keletkezett M.



Gellonense. Nagy elterjedésnek ör
vendtek a Beda állítólagos martyrolo- 
giumai is, egyik versben, de ez hatá
rozottan hamis, a másik prózában, 
mely csak a Florus magister átdolgo
zásában ismeretes. XIII. Gergely 
1 586. Baroniusszal készíttetett egy M. 
Romanum-ot, mely minden ország és 
minden kor vértanúit s szentjeit ma
gában foglalta ; ezt azóta többször át
dolgozták, utoljára 1873.V. ö. Leim
mel': De martyrologio Romano parer- 
gon historico-criticum (1878.). T.

MasnicillS (Masznyik) Tóbiás, 
ev. lelkész, sziil. 1640. okt. 28. Kosz
tolnán (Nyitramegye). Illaván, Privi- 
gyén, Dubniczán, Kassán, Vágujhe- 
lyen, Bártfán, Msennán és Eperjesen 
tanult, mig 1668. szeniczi, 1669. illa- 
vai tanító, 1671. u. o. káplán lett. A 
pozsonyi delegálom judicium öt is 
megidézte s elitélte. Pozsonyi és 
nagyszombati rabsága után 1675.- 
ben 41-ed magával gályákra indítot
ták. Útközben Simonides Jánossal 
megmenekült s bár újra kellett fog
ságot is szenvedniük, prot. jóltevők 
pártfogásába s gondozásába jutván, 
nyomor és kínzás többé nem emészté 
őket. 1676. jan. 15. a wittenbergi,
1680. pedig a jénai egyetemre irat
kozott b e ; végre Zittauban talált 
hivatásának megfelelő állást. Hazá
jába 1682. tért vissza s ettől fogva 
kevés ideig ismét Illaván működött. 
Innen a köv. évbeli hitéért elüzetve, 
1683. Rlatniczán, 1685. Szentandrá- 
son, 1686. Hájon, végül pedig Zay- 
Ugróczon lelkészkedett, hol 1697. 
jul. 28. mh. Egyike volt a gyásztized 
legkiválóbb áldozatainak, ki irodalmi 
téren is jelentékeny munkásságot 
fejtett ki.Fogságának és szabadulásá
nak történetét különbözőczimek alatt 
több (latin, tót és német) nyelven 
megírta, kidolgozott egy szláv gram
matikát s tőle valók a köv. müvek is: 
Zittavia triplici P. P. P. Patre, Prae-

tore et Praeceptore coronata (1679.), 
Synopsis vitae et fatorum Andreae 
Sartorii (1680.), Isten választott sző
lőtője (tótul). V. ö. Krupecz István :
M. T. f o gs ága é s k i sz ab ad u 1 ás a (18 92.) 
s Az illavai bitvalló (1894.).

Massalianusok (Messalianu- 
sok, Euphemiták, Choreuták, Euche- 
ták, Euchiták), egy pogány mono- 
theista eklektikus vallási párt tagjai 
a 4. század közepén, de másfelől bi
zonyos rajongó szerzetes és kolduló
társulatok neve. Ezek a 4.—8. szá
zadok folyamán Kisázsiában, Meso- 
potamiában, Armeniában és Syriá- 
ban léteztek, enthusiasta eszméket 
tápláltak s igen tartós ellenzéket ké
peztek az egyházzal szemben. Véle
ményük szerint a minden emberben 
születésétől fogva bennelevő gonosz 
daemont sem a keresztség, sem a 
bojt ki nem űzi, csakis a folytonos 
imádkozás. A m. megvetettek min
den munkát, koldulva vonultak vé
gig az országokon. Ezekkel valószí
nűleg rokon a hasonlónevű szekta, 
melyet Thracia a l l .  században mu
tatott fel s amelynél az ima túlbe
csüléséhez még a bogomilok tanára 
emlékeztető dualismus is járult. Az 
egy istennek ugyanis két fiát vették 
fe l: Satanielt és Krisztust. V. ö. Ja- 
cobi: Ueber die Euchiten (Zeitschrift 
für Kirchengesch. 1888.).

Massilienses, a semipelagia- 
nusok egyik neve, főhelyükről, Mas- 
siliáról (Marseille).

jMassillon János, híres fran- 
czia egyh. szónok, szül. 1663. jun. 
24. Hyéres-ben. 1681. az oratorianu- 
sok közé lépett s 1696. egy párisi 
seminarium igazgatója lett. 1717. 
clermont-i püspökké neveztetett ki, 
1719. pedig az akadémia tagjául vá
lasztatott. Mh. I742.szept. 18. Nagy-

tettek szert. „Oeuvres complétes“ 
(3k.)utoljáral865.—7. jelentek meg.



Magyarul a Pesti Növendékpapság 
Munkálataiban volt közölve beszéde, 
úgyszintén Szalay Sándor az ő nyo
mán ad ki prédikácziókat. V. ö. Attaix: 
Etűdé sur M. (1883.); Therémin: De- 
mosthenes und M. (1845.)

Masznyik Endre, ev. theol. 
tanár, szül. 1857. szept. 24. Tisza- 
Földvártt. Tanulmányait szülőföldén 
kezdte, a szarvasi főgimnáziumban 
(1867.—75.) folytatta s a soproni 
(1875.—6.) és pozsonyi (1876.—9.) 
theol. akadémián végezte. Ettölfogva 
lelkész-atyja mellett káplánkodott, 
mig 1881. egy hosszabb külföldi 
utazás után a selmeezbányai ev. fő
gimnázium, 1885. pedig a pozsonyi 
theol. akadémia tanára lett, mely 
utóbbinak 1895. eleje óta igazgatója 
is.E minőségében szervezte a hittan
hallgatók Otthonát. 1882. bölcsészet- 
doktori oklevelet szerzett. A magyar 
prot. irod. társaságnak, melynek ala
kulásában fontos szerepet játszott, 
kezdettől fogva választmányi tagja, 
úgyszintén a Luther-társaságnak 
igazgatósági tagja, a pozsonyvárosi 
esperességnek jegyzője. Nagyszabá
sú Írói működést folytat; czikkeités 
kisebb dolgozatait az egyházi lapok
ban és folyóiratokban közölte, köv. 
müveit pedig önállóan adta ki: 1. 
A szép mint fenséges. Selmeczbánya,
1882. 2. Az eszme evangéliuma. 
Pozsony, 1885. 3. Luther élete. U. 
o. 1885. (Erre Lepsényi Miklós egy 
vaskos könyvben válaszolt 1889.) 4. 
Evangélikus dogmatika. U. o. 1888. 
5. A prot. irodalmi társaság és Deb- 
reczen. U. o. 1889. 6. Bahil Mátyás. 
Budapest, 1892. 7. Jean Paul Leva- 
nája. Mezőtúr, 1892. 8. Novák Már
ton, a koósi prédikátor. Pozsony,
1894. 9. Pál apostol élete. U. o.
1895. 10. Pál apostol levelei (3 k.). 
U. o. 1896.-tól 11. Javaslat az ev. 
theol. akadémiák egyesítése ügyé
ben. U. o. 1896. Egyik főmunkatársa

volt az „Őrálló^-nak (1894.—6.) s 
egyik szerkesztő-kiadója „A mi ott
honunkénak (1892.—4.).

Matamoros Mánuel, spanyol 
evangelisator,szül. 1835.okt. 8. Lepé- 
ben. Katonai pályára lépett, de nem 
végezte be. Egy gibraltári útjában az 
evangéliumnak megnyeretvén, azt 
Granadában,Sevillában ésBarceloná- 
ban buzgón hirdette.Ezérttöbb hitsor- 
sosával együtt 1861. börtönbe került, 
melyben tovább volt két évnél. Perök 
azzal végződött, hogy nehány társá
val együtt kilenczévi gályarabságra 
ítélték,de az Evangelical alliance-nak 
egy küldöttsége, melyben főleg Capa- 
dose szerzett érdemeket, kieszközöl
te, hogy a büntetést számkivetésre 
változtassák át. M. Angliába, onnan 
Lausanneba ment, hol részt vett spa
nyol ifjaknak evangélistákká való 
képzésében. Mh. 1866. jul. 31. V. ö. 
Pressel: Das Evangélium in Spanien 
(1877.); Szeberényi Lajos: Don Ma
miéi M. (Spataki Fűz. 1864.).

Máté (Héberül Mattai =  hűsé
ges), Mát. IX. 9. és X. 3. szerint 
egyike Jézus 12 tanítványának, akit 
Márk. II. 14. Luk. V. 27. Levinek is 
nevez, Alfeusnak fia s mielőtt Jézust 
követte, vámszedő volt a Gennezáret 
tavánál. A hagyomány szerint M. 
Parthiában és Aethiopiában műkö
dött az evangélium terjesztésén és 
martyrhalált szenvedett, holttestét 
azonban 954. Salernóba vitték, ahol 
sírját is mutogatják. A római egyház 
szept. 21-ét, a görög nov. 1 6-át szen
teli emlékére. A 2. század óta neki tu
lajdonított evangélium, a legnagyobb 
valószínűség szerint, legalább is egy,
M. által aram nyelven írt műre tá
maszkodik, melyben az Úr beszédeit, 
Jézus mondásait, példázatait s jöven
döléseit gyűjtötte össze. Magyaráz
ták Weiss (1876.), Meyer (1890.); 
magyarul SzikszaiBénjámin (1814.) 
és Rácz Károly (1877.). Rácz



Mater clolorosa (lat. == fáj
dalmas anya), a Jézus anyjának kép
leges személyesítése, mint egy ün
nepnek és Jacopone da Todi költe
ményének tárgya. Rendesen úgy áb
rázolják, hogy hét tőr van a szivé
ben s vagy magában áll, vagy ke
reszt mellett. T.

Materialismus, kettős érte
lemben vehető ; praktikus értelem
ben oly felfogást jelez, mely az éle
tet pusztán csak a vagyon és élve
zet mértékével méri, theoretikus ér
telemben pedig oly világnézetet, 
mely az egész természet- és szellem
világ végső alapjául az anyagot te
kinti, akár mint összefüggő töme
get (újabb, monistikus materialis
mus), akár mint végtelen sok egy
mástól bizonyos köz által elválasz
tott testrészecskék halmazatát (antik 
és modern atomismus). Minthogy e 
rendszer szerint az anyag örökké 
való és nem teremtett, a szellemi 
élet pedig csak az ideg- és izommoz
gást kisérő tünemények összege, a 
kér. egyház kezdettől fogva a ma- 
terialismusban látta legnagyobb 
ellenségét. V. ö. Lángé : Geschichte 
des Materialismus (uj kiad. 1887.) A.

Maternus Firmicus, 1. Fir-
micus Maternus.

Mathai János, 1. Trinitariusok.
Mathesius János, német luth. 

theologus, szül. 1504. jun. 24. Rocli- 
litzban. Az ingolstadti egyetemen ta
nult. A reformácziónak inegnyeret- 
vén, tanulmányai folytatására 1529. 
a wittenbergi egyetemre ment. 1530. 
altenburgi tanító, 1532. joachimsthali 
(Csehország) rektor lett, de 1540. 
visszatért Wittenbergbe theol. tanul
mányait befejezni. Innen 1541. a 
joachimsthali egyház diakónusnak 
hívta meg, 1545. u. o. lelkészül vá
lasztatott. Áldásos működése után 
1565. okt. 7. mii. Mint prédikátor és 
énekszerző kora legjelesebbjei közé

tartozott. Beszédgyiijteményei igen 
sokszor megjelentek. V. ö. Loesché: 
Johann M. (2 k. 1894.—5.).

Mathurinusok, 1. Trinita
riusok.

Matkó (Kézdivásárhelyi) Ist
ván, 1. Vásárhelyi Matkó István.

Matkó (Laskai) János, 1. Laskai 
Matkó János.

Matricula =  anyakönyv (1. e.).
Matteo di Bassi, 1. Kapuci

nusok.
Matthys (voltaképen Matthys- 

zoon vagy MattMesen) János, amüns- 
teri sereg vezére. Születési helye és 
ideje, valamint az ujrakeresztelőkhöz 
való csatlakozásának körülményei 
ismeretlenek. Haarlemi pék volt, mi
dőn a Hoffmann Menyhért tana mel
lett nyilatkozván, 1530. Amsterdam
ba ment, hol Enóknak adva ki magát, 
azt állítá, hogy az ezeréves ország 
csak az ellenfelek véres megsemmi
sítése után fog megnyílni s azután a 
Krisztus uralma alatti földi boldog
ság törvény, hatóság és házasság nél
küli fog lenni. 1 534. Münsterbe köl
tözött M., hol mintproféta 1534. febr. 
27. mindazokat kivándorlásra kény
szerítő, kik nem akarták magokat az 
ujrakeresztelésnek alávetni. Nemso
kára behozta a vagyonközösséget. 
Egy kirohanás alkalmával 1534. ápr.
5. elesett. V. ö. a Münsteri sereg a. 
irodalmat.

Matutina, 1. Mise.
Mátyás (héb.: Mattja =  Isten 

ajándéka), apostol és Jézus tanítvá
nya, aki Csel. I. 2 3 .-2 5 . szerint a 
12-es szám kiegészítése végett sor
solás utján választatott Judás Iskariót 
helyébe. Napja febr. 24., szökőévben 
febr. 25., a görög egyházban aug. 9. 
A neki tulajdonított „Acta* felől v. ö. 
Lipsius: Die apokryphen Apostel- 
geschichten und Apostellegenden 
(1884.). Rácz

Mátyusföldi ref. egyliázke-



rület, a samarjainak (1. e.) néha 
használt elnevezése.

Mátyusfoldiref.egyházme
gye, a komárominak (1. e.) leginkább 
al 8.században olykor előforduló neve.

Maurinusok, a st.-maurus-i 
congregatióba tartozó benczések.

Maximus hitvalló, kiváló hit
tudós, szül. 580. kör. Konstantiná
polyban, hol Heraclius alatt császári 
titkár volt. 630. kör. a szomszéd 
chrysopolisi kolostorba lépett, mely
nek apátja lett. Később Alexandriá
ban, Karthágóban és Rómában műkö
dött, ahol rávette I. Mártont 649. a 
lateráni zsinat összehívására. Elfo
gatván, Konstantinápolyba vitték, 
majd Bizyába száműzték. Később 
visszahurczolták Konstantinápolyba, 
hol egy zsinatra kimondott kárhozta- 
tása után megkorbácsolták s nyelvé
től és jobb kezétől megfosztották. 
Végre Lazikába vitetvén, ottmh.662. 
aug. 13. A görög egyh. atyák között 
ő volt az utolsó ujplatonikus, ki mys- 
tikus elveiről s aristotelesi dialekti
kájáról ismeretes. Rendkívül sok 
tlieol. munkáját hiányosan közli Migne 
(Patrologiae graecae XC.—XCI. k.). 
V. ö. Bach: Die Dogmengesch. des 
Mittelalters (I. k. 1873.).

Mazóra vagy Masszóra
(héb. =  hagyomány), a zsidó tudósok
nak azon nyelvtudományi munkája, 
mely a bibliai szöveg megőrzését 
czélozta, igazabban véve a talmud 
utáni korban az ószövetség szövegé
hez csatolt kritikai, nyelvtani és szó- 
tani megjegyzéseknek gyűjteménye, 
amely különösen az önhangzókkal 
ellátásra és a hangsúlyozásra tarto
zik. Ezen jegyzetek szerzőit és gyűj
tőit mazoretáknak hívták. Az illető 
kifejezések magyarázatát közük: 
Éliás Levita(Masoreth hammasoreth, 
németül Semler 1772.) és Buxtorf: 
Tiberias (1620.). V. ö. Ginsburg: The
M. (3 k. 1880.—85.). Rácz

Mecliitaristák, örmény-ker. 
congregatio, melyet honfitársai szel
lemi és lelki átidomítására Konstan
tinápolyban 1701. alapított Mechitar 
(szül. 1676. febr. 7. Sebasteban). A 
konstantinápolyi örmény patriarcha 
előtt a latin egyház iránti rokonszen- 
ve miatt gyanússá lévén, Moreába 
költözött s a velenczei kormánytól 
1703. engedélyt kapott, hogyModon- 
ban templomot és kolostort építhes
sen. A congregatiót 1712. erősítette 
meg XI. Kelemen, aki Mechitart apá
ti méltósággal ruházta fel. A m. a 
benczésektől kölcsönözték szabály
zatukat. A velenczeiek s törökök közt 
kitört háború miatt 1715. Velenczébe 
költöztek, hol a tanács 1717. a San 
Lazaro szigetet ajándékozta nekik. 
Itt halt meg Mechitar 1749. ápr. 27. 
A m. rítusukat és az örmény nyelvet 
megtartották a cultusban. 1789. 
nyomdát állítottak San Lazaroban, 
melyen klassikus müveket adtak ki 
nyelvükön. 1810. óta Bécsben is van 
kolostoruk nyomdával és könyvke
reskedéssel. Mellékágaik München
ben Triesztben és Párisban teleped
tek le. Congregatiójok 1816. akadé
mia czimet vett föl. V. ö. Langlois : 
Le convent armenien de 1’ ile Saint 
Lázáré de Venise (1863.).

Mechthildis (Hackeborni), 1. 
Hackeborni Mechthildis.

Mechthildis (Magdeburgi), 1. 
Magdeburgi Mechthildis.

Medai János, 1. Humiliatusok.
Medgyes Lajos, ref. lelkész, 

szül. 1817. nov. 17. Sárosmagyar- 
berkeszen. Iskoláit 1826.—40. Ma
rosvásárhely tt végezte. Azután kol 1. 
köztanító volt, mig 1843. külföldre 
indult, de csak Bécsig juthatott, mert 
a tovább utazásra engedélyt nem ka
pott. Itt időzött aztán 1844. elejéig, 
amikor a dézsi egyház lelkészül vá- 
lasztá. Szabadságharczi szereplésé
ért 1850. nehány hónapi fogságot



szenvedett, hivatalától pedig el volt 1 
tiltva 1851. nyaráig. Ettőlfogva 1 894. 
márcz. 9. történt haláláig folyvást 
Dézsen működött. Az irodalom, főleg 
pedig a költészet és gyakorlati lelké
szet terén buzgó munkásságot fejtett 
ki. Egyh. munkái: 1. Eredeti egyh. 
beszédek (4 k.) Kolozsvár, 1849.— 
1864. 2. Egyh.imakönyv.U.o. 1855.
3. Eredeti halotti imák. U. o. 1856.
4. Prot. nők imakönyve. Pest, 1859.
5. Növendék ifjúság imakönyvehym- 
nusokkal. Kolozsvár, 1861. 6. Prot. 
családok imakönyve imadalokkal. 
Pest, 1868.—  továbbá imák és beszé
dek Malom Lujza, Róth Károly, Ve
res János, ifjú br. Kemény Ferencz, 
Pataki Dániel temetésén és br. Eöt
vös József emlékére. Jelentek meg 
még prédikácziói egyes füzetes vál
lalatokban. V. ö. Versényi György :
M. L. élete (Érd. Muzeum 1895.).

M edgyesi Pál. ref. lelkész, 
szül. 1605. Hazai tanulmányainak 
végeztével külföldre ment s 1628. 
végén vagy 1629. elején Oderafrank- 
furtban, 1629. ápr. 13. pedig Leiden- 
ben lett egyetemi hallgató. Angliába 
is ellátogatott, de már 1631. máj. 24. 
újra beiratkozott a leideni egyetem
re. Még ez évben hazatérve, annak 
végén debreczeni tanár s 1634. kö
zepén szinyérváraljai lelkész lett, 
mig 1636. hasonló minőségben Mun
kácsra választatott. Nagyváradon is 
lelkészkedett, de 1638. végén már 
I. Rákóczy György fejedelemnek 
egyik udvari papja volt. Mint ilyen, 
vitát állott ki Vásárhelyi Dániel je
zsuitával, amelyet aztán irodalmi té
ren is folytattak. Lelkesült hévvel 
karolta fel a presbyteri egyházkor
mányzat ügyét s a vele egyetértő Ló- 
rántífy Zsuzsánna fejedelemasszony 
pártfogása mellett, mint a presbyteri 
elv legkiválóbb harczosa lankadat
lanul küzdött annak érdekében úgy 
az egyh. közélet mezején, mint iro-

dalmilag. Ez egyházpolitikai állás
pontja daczára is az azt nem helyes
lő fejedelem a legfontosabb állami 
ügyekben is kikérte véleményét. I. 
Rákóczy Gy. halála után nem sokáig 
maradt az erdélyi fejedelmi udvar
ban, amennyiben 1650. nyarán nagy
bányai pap lett. 1651. innen eltávo
zott s 1652.-től Sárospatakon tartóz
kodott, mint ismét az öreg fejedelem
asszony udvari lelkésze. Ettől fogva 
még nagyobb buzgalommal s még 
több sikerrel terjesztette elveit, me
lyeknek még egyes egyházközségek
be ellátogatva is iparkodott híveket 
szerezni. Hogy a fejedelemasszony
hoz való ragaszkodása ellenére sem 
viseltetett 11. Rákóczy Gy. iránt hű
séggel,megmutatta ennek bukásakor, 
amikor az erdélyiek közt a Barcsay 
Ákos érdekeit kezdte szolgálni. Azon
ban Lórántffy Zsuzsánna szemrehá
nyó levelére mindjárt visszatért Sá
rospatakra, hol 1660. jan. a zavargó 
ifjúság megfékezésére maga-készí- 
tette uj iskolai törvényeket próbált 
életbeléptetni, de azokat az ifjúság 
visszautasította. Mh. 1 663. Mint egy
házi szónoknak, kiváló érdeme a peri- 
kopaknak szabad textusokkal való 
felváltása. Nagyszabású Írói munkás
ságot fejtett ki. Művei: 1. De lapsu 
sive peccato Adami. Leiden, 1630.
2. Szent Ágoston vallása (Angolból 
ford.). Debreczen, 1632. 3. Scala coe- 
li avagy egynéhány elmélkedések 
és imádságok (Bayle L. után angol
ból). U. o. 1632. (VII. kiad. 1678.).
4. Hétnapi egyiittbeszélgetése egy 
keresztyén és egy pápista katholi- 
kusnak (Covvper után angolból.) U. 
o. 1637. (II. kiad. 1661.) 5. Szent 
atyák öröme. Gyulafehérvár, 1640.
6. Égő szövétnek. U. o. 1645. 7. 
Lelki ábécé (Angolból ford.). U. o. 
.1645. (IV. kiad. 1684.). 8. Dialógus 
politico-ecclesiasticus, azaz két kér. 
embereknek egymással való beszél-
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getések a presbyteriumról. Bártfa,
1650.59. Doce nos orare quin et prae- 
dicare, azaz imádkozásra és prédi- 
káczió-írásra . . . útmutatások. U. 0.
1650. 10. Abba atya avagy könyör
gésnek lelke. Várad, 1650. 1 1. Er
dély s egész magyar nép . . . hármas 
jaj ja (Gyászbeszédek I. Rákóczy Gy., 
Rákóczy Zsigmond és gr. Bethlen 
István felett). Sárospatak, 1653. 1*2. 
Rövid tanítás a presbyteriumról. U. 
0. 1653. 13. Isteni és istenes zsinat 
(Prédikáczió).U. 0.1655.14. Igaz ma
gyar n é p 11 e g y e d i k j aj j a (P r é d i k á c z i ó). 
U. 0. 1657. 15. Rabszabádító isteni 
szent mesterség.Különiilő keresztyén. 
Serva Domine (Három prédikáczió). 
U. 0. 1657. 16. Igazak sorsa e vilá
gon (Halotti beszéd Bocskai Istvánné 
Lónyai Zsuzsánna felett). U. 0. 1657. 
17. Istenhez való igaz megtérés 
(Prédikáczió). U. 0. 1658. 18. Ötödik 
jaj és siralom (Prédikáczió). U. 0. 
1658. 19. József romlása (Halotti be
széd IbrányiFerenczfelett). U.o. 1659.
20. Felgerjedt s pokol fenekéig hatal
mazott robogó tűz (Prédikáczió). U.o. 
(1660.). 21. Ezechias kér. hiti (Két 
prédikáczió). U. 0. 1660. 22. Kétség 
torkából kihatló lélek(Prédikáczió).U. 
o.l 660.23. Bűnön buskodó lélek kén- 
szergése (Prédikáczió). U.o.  1660. 
24. Győzködő hit (Prédikáczió). U. 0. 
1660. E prédikácziói nemcsak külön, 
de összegyűjtve („Sok jajjokban . .. 
m erült. . . magyaroknak . . . siral- 
mi“ 1658. és „Magyarok hatodik 
jajja“ 1660.) is megjelentek. Részt 
vett a „Liturgia sacrae coenae“ (Sá
rospatak, 1660.) szerkesztésében s 
az előszót is ő irta hozzá. Irt továbbá 
héber üdvözlő verset Laskai MatkóJá- 
noshoz(1630.)s magyart Margitai Pé
ter „Temetéskorra való prédikácziói“ 
(1644.) elébe. V. ö. Szilágyi Sándor:
M. P. életéhez (Prot. Szemle 1890.).

Medgyesi ev. esperesség,
az erdélyi kerületben, a bogácsi és

medgyesi káptalanokból alakult, te
hát káptalan név alatt előbb is léte
zett, még pedig kezdettől fogva. A 
18. században 13 egyháza volt, az 
uj szervezés óta 30 van, mintegy 
21000 lélekkel.

Medgyesi ev. zsinat több
volt; közűlök különösen kettő neve
zetes. Az 1545. máj. 17.-iki Haner 
szerint hivatalosan bevette az ágos
tai hitvallást, de eredeti adatok a 
zsinatnak csak ama végzéséről ma
radtak, melylyel egyfelől a milkói, 
másfelől a gyulafehérvári dioecesis- 
hez tartozó lelkészek közti contro- 
versiát egyenlítette ki. — Az 1560. 
jan. 10-ikin Hebler Mátyás elnökle
te alatt vita volt a lutherismushoz 
ragaszkodó papok s a kálvini esz
mékhez szító Dávid F. és Heltai G. 
között. Amazok végre is kizárták eze
ket az ev. egyházból s körvonalozták 
velők szemben álláspontokat.

Megaláztatás, 1. Christologia.
Megáldás, 1. Áldás.
Megander (Grossmann) Gás

pár, svájczi reformátor, szül. 1495. 
Zürichben. A theologiát 1515.-től 
hallgatta Bázelben, hol 1518. káplán, 
majd lelkész lett. Zwinglihez csatla
kozván, prédikált a berni disputatio 
alkalmával, mire 1528. berni lelkész 
és tanár lett. A szász reformátorok
kal való unió ellen kifejtett műkö
dése miatt 1537. elvesztette hivata
lát. Ekkor Zürichben kapott állást, 
hol mint archidiakonus 1545. aug. 
18. mh. Több müvet szerzett, melyek 
közül legfontosabbak nehány szent- 
irási levélhez irt kommentárjai. Részt 
vett az általa teljes mértékben kö
vetett Zwingli munkáinak a kiadá
sában is.

Megátalkodottság*, az erköl
csi halál állapota, midőn az emberre 
semmi külső befolyás nem képes 
hatni s teljesen érzéketlen az isteni
vel szemben.



Megátkozás. Valakire átkot 
mondani, épugy mint áldást kivánni 
a sémiták amaz ősi szokásán alapul, J 
hogy mindent „isten nevében“ tegye
nek s igy jót és rosszat is reá hivat
kozva kívánjanak. A megátkozásnak, 
valamint az áldásnak, önmagában 
rejlő erőt tulajdonítottak, úgy, hogy 
a bibliában a m. annyi, mint a gonosz
nak vagy halálnak a hatalma alá va
ló utasítás. T.

Meghilltés (lat. ,,aspersio“) a 
szentelt vízzel, kath. szertartási cse
lekmény, mely a bűntől való meg- 
tisztulást jelképezi. T.

Megigazulás (justificatio), a 
theologiában prot. egyh. tan szerint 
az isteni Ítélet azon ténye (actus 
forensis), mely a bűnöst az által, 
hogy Krisztusnak az ő hitében elfo
gadott igazságossága neki beszámít- 
tatik, igazzá fogadja, megadja annak 
egyúttal a fiuságot és üdvöt, jóllehet 
maga még nem is igaz. Isten ezt tu
lajdonképen a Krisztus érdeméért 
teszi, de mindig azon föltétel mellett, 
hogy az ember hisz. Ennek követ
keztében a m. közvetlen összefüg
gésben áll az engesztelődés (1. e.) 
dogmatikai fogalmával. Ezzel a tan
nal, amely lényegében bizonyos Pál 
apostoli gondolatmenet megújításán 
alapul, a reformáczió a cselekedetek 
által való üdvözülés s papi iidv-köz- 
vetités kath. tana ellen lépett fel; 
azért a prot. m. úgy van gondolva, 
hogy abban nem lehet kételkedni és 
hogy akiben megvan az élő hit, a. 
Szentlélek bizonyságtétele által biz 
tos lehet az isteni kegyelem felől 
A ref. egyház úgy fogta fel a m. ta“ 
nát, mint az örök boldogságra elvá
lasztott emberre nézve az üdvnek az 
istennel való kiengesztelődés folytán 
való bizonyosságát,mely megtartja őt 
a szent élet követésében. A luth. 
egyház viszont úgy tekinti, mint 
amely nem közvetlenül az ember er

kölcsi mivoltában, hanem csak az 
isteni szemlélődésben s az embernek 
istenhez való viszonyában idéz elő 
bizonyos fordulatot. A kath. egyházi 
tan a m.-t összeköti a szentté le-

t

véssél s Ágoston után úgy tekinti, 
mint az isteni kegyelemnek az em
berbe való áramlását, mely által az 
ember romlottból lassanként igazzá 
változik. V. ö. Ritschl: Die christliche 
Lehre von dér Rechtfertigung und 
Versöhnung(III. kiad. 3 k. 1888-89.); 
Kreibig és Schmidt: Versöhnung und 
Rechtfertigung (1883.). T.

Megszentségtelenítés, speci
ális egyházjogi értelemben templo
mokra, oltárakra stb. vonatkozik, a 
consecratio ellentéte, melynek hatá
lyát az u. n. reconciliatio szünteti meg.

M egtérés (conversio), az újszö
vetségi felhívás („térjetek meg!“) 
alapján képzett dogmatikus és asce- 
tikus műszava a vallásos indokokon 
nyugvó erkölcsi fordulatnak. A m. 
luth. tan szerint bünbánatból és hit
ből, ref. szerint a régi ember meg- 
halásából s az újnak feléledéséből áll.

MegváItás(lat.„redemtio“), az 
egyh. tanban annak a nagy vallás
erkölcsi folyamatnak a neve, mely az 
egész keresztyén ség magvát és az 
egész kér. theologia központját ké
pezi. Az erkölcsi tudat erősebb kikép
ződésének, melyet az ószöv. messiás
fogalom Jézus szellemében nyer, fe
lel meg az, hogy azon várakozás he
lyére, mely szerint az Izrael népét 
az ellenség kezeiből a messiás sza
badítja meg (Luk. I. 71.), a messiás 
feladataként az lépett, hogy „meg
keresse és megtartsa azt, ami elve
szed (Máté XVIII. 11. és Luk. XIX.
10.). A messiás személye ennélfogva 
a megváltónak, munkája pedig a 
megváltásnak a szempontja alá ju
tott s a bűn és vétek jelen meg oly 
hatalomként, amelyektől a hívők 
gyülekezetét meg kell menteni. A.
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Megváltó (lat.,,Salvator", gör. 
„Soter“), Jézusnak az ő munkájától 
vett neve (1. Christologia), melyet kü
lönösen a Schleiermacher iskolája 
kedvel. A.

Megváltó rendje, számos más 
jelentéktelen renden kívül a Brigitta 
rend és a redemptoristák rendje is 
viselte e nevet.

Megye, az egyházközségnek 
régebben az egész magyar ref. egy
házban, ma már leginkább csak a 
Székelyföldön szokásos népies neve. 
Me g y  e b i r ó  a gondnok.

Megyés püspök, akinek tény
leg létező egyházmegyéje van, ellen
tétben a czimzetes püspökkel.

Meisner Boldizsár, német ev. 
theologus, szül. 1587. Drezdában. 
1602.-től Wittenbergben tanult, hol 
theol. doktorságot szerzett. Előbb 
Drezdában tanárkodéit, 1613. pedig 
wittenbergi theol. tanár lett. Mh. 
1626. Legelterjedtebb müve: Philo- 
sophia sobria (161 1.); magyarul is 
megjelentek: „Elmélkedési a vasár
napi evangeliomokba“ (1635.), „El
mélkedések az esztendőnként való 
főbb ünnepi evangeliuinokba“(l 641.) 
MadarászMárton fordításában s„ Kath. 
válasz az esaviták eretnek kérdésére: 
hol volt Lutherus előtt az igaz val
lás ?K (1690. II. kiad. 1692.), mig a 
„Krisztus urunk születéséről való hét 
elmélkedések^ melyet Jolsvai János 
1639. fordított, kéziratban maradt. 
Less Lénáidnak ellene irt munkáját 
Veresmarti Mihály fordította magyar
ra (1612.). Thurzó György őt is fel
hívta a Pázmány megczáfolására, de 
betegsége miatt nem vállalkozott.

Melanchthon (Melanthon, gö
rögül — Schwarzerd) Fiilöp, Luther 
bajtársa, a „Praeceptor Germaniae“, 
szül. 1497. febr. 16. Brettenben, hol 
a latinban házitanítótól nyerte az el
ső oktatást. 1507. atyja s nagyatyja 
halála után Pforzheimba ment nagy

anyja házához, a Reuchlin testvéré
hez. Reuchlinnak rendkívül megtet
szett a nagytehetségíi gyermekeinek 
nevét ő forditá görögre. 1509. okt. a 
heidelbergi egyetemre iratkozott be, 
melyen két év múlva baccalaureatust 
szerzett. 1512. Tübingába ment át, 
hol miután 1514. magisterrélett, elő
adásokat tartott a klassikus irodal
mak köréből s tanulmányozni kezdte 
a theologiát. Reuchlin 1518. kiesz
közölte, hogy M. a görög nyelv pro- 
fessora legyen Wittenbergben. „De 
corrigendis adolescentiae studiis“ 
tartott székfoglaló beszéde korszakot 
alkotottá német tanügy történetében 
s első sorban nagyon megnyerte a 
Luther tetszését, akivel való barát
ságát a lipcsei disputatio(l 5 19.) még 
szorosabbá és bensőbbé tette. Bár M. 
ebben csak szerény tanácsadó sze
repét játszta, mégis belekeveredett 
az Eckkel való harczba, midőn egy 
Oecolampadiushoz intézett levelében 
a vita folyamát leírta. Eck őt ezért 
1519. megtámadván, válaszában (De- 
fensio contra Eckium) először fejté 
ki az egészséges prot. exegesis alap
tételeit. Miután 1519. „baccalaureus 
in biblicis* lett, tagja lett a theol. 
fakultásnak is. 1520. nov. 25. meg
nősült. 1521. védelmére kelt Luther
nek a Sorbonne-nal szemben. Bibliai 
előadásainak első gyümölcsét a„Loci 
commuues rerum theologicarum* 
(1521.) ez. híres munka, az első prot. 
dogmatika képezé. Luther wormsi és 
wartburgi időzése alatt a reformá- 
cziónak Wittenbergben előtérbe to
lakodó tulhajtóival, egy Karlstadt- 
tal és egy Didymus Gáborral szem
ben tapintatos egyházszervezőnek 
bizonyult, ellenben az 1521. decz.- 
ben Wittenbergben megjelent zwi- 
ckaui prófétákkal való harezban tel
jesen tanácstalanul állott. Jóllehet M. 
most egészen humanista tanulmá
nyainak feküdt neki, Luther ujszö-



♦

vetségi előadásokra s commentarok 
írására kényszeríté, sőt bibliafordí
tásában is igénybe vette segítségét. 
Jeles tollából idő folytán egy egész 
sora került ki az egyházpolitikai s 
theol. munkáknak, melyek mélyen 
behatottak a német reformáczió fej
lődésébe; igy „Epitome renovatae 
ecclesia>ticae doctrinae“ (1524.) ez. 
müve nyerte meg a reformácziónak 
Filep, hesseni őrgrófot. „Unterricht 
dér Visitatoren an die Pfarrherren 
im Kurfiirstenthum Sachsen“ (1528.) 
ez. müve az első szász egyli. és isko
lai rendezet, mely mintául szolgált 
más államoknak,specialiter a magyar 
protestantismusnak is, de amely 
egyszersmind okot adott Agricola 
Jánosnak az antinomista vita kez
désére.

Már Luther életében se lehetett 
az ev. rendeknek egyetlen fontosabb 
actiója sem, melybe M.-t bele ne von
ták volna. így részt vett a marburgi 
colloquiumon, hol Zwinglivel érteke
zett, mig Luther Oecolampadius-szal 
vitatkozott, — a speieri országgyű
lésen 1 529.), melynek protestatiójá- 
val azonban teljességgel nem értett 
egyet, — az ágostai országgyűlésen 
(1 530.), hol az ennek alkalmával tar
tott vallási értekezleteken annyira 
ment a kath. tan iránti engedékeny
ségében, hogy a nürnbergiek azt hi- 
resztelték róla, hogy meg van vesz
tegetve. Egészen más magatartást 
tanúsított a zwinglianusokkal s a 
négy felnémet várossal szemben, 
melleket a Tetrapolitana (1. e.) meg
állapítására kényszerített. A kasseli 
(1535.) és wittenbergi (1536.) col- 
loquiumokon ellenben már sokkal 
előzékenyebbnek mutatkozott velők 
szemben. Jelen volta wormsi( 1540.— 
41.) és regensburgi (1541.) colloqui- 
umokon is. 1545. szerzetté az u. n. 
„Wittenbergi reformácziót*4, mely a 
katholikusoknak az egyház püspöki

szervezetére vonatkozólag nagy en
gedményeket tett. Nem kevés sze
repe volt a szász herczegség és a 
kölni választófejedelemség reformá
lásában. Egyh. és iskolai ügyeket el
intézni Nürnbergbe (1526.), Tübin- 
gába (1536.), Lipcsébe (1539.), Je
nába (1547.), Heidelbergbe (1557.) 
stb. nem egyszer hívták,de arra soha
sem tudta magát rászán ni, hogy állan
dóan elhagyj aWittenberget.Franczia- 
és Angolország is hasztalan próbálta 
1 535.megnyerni. A szakadatlan köz
vetítő kísérletek és egyezkedési ter
vek, melyekkel M. sokoldalú elfog- 
1 altatása közben se hagyott fel, hova
tovább hevesebb szemrehányásokkal 
találkoztak a Luther szigorú követői 
részéről, s az a gyanú, mintha M. a 
jó cselekedetek, a szabadság és ke
gyelem tanában amattól elpártolt 
volna, még mindkettőjök életében 
egyre nagyobb elterjedést vett. Lu
therhez való viszonya különösen ak
kor romlott el, mikor ellentétben 
előbbi meggyőződésével, melynek 
még az ágostai hitvallás általa mó
dosított alakjában 1540. is kifejezést 
adott, az úrvacsoráját illetőleg las
sanként a svájeziakhoz közeledett. 
Már 1544. arról beszéltek Német
ország protestánsai, hogy teljes sza
kadás állott be köztök, midőn Bríick, 
szász kanczellár közbevetette magát 
a béke érdekében. Az 1546. meghalt 
Luther felett M. tartott gyászbeszé
det s még ez évben megírta életraj
zát is. Általában kiválóan az ő ér
deme volt, hogy egymással csak
ugyan nem szakítottak.

Miként Luther korábban kíván
ta, M. lépett örökébe. A tekintély, 
melyet amaz élvezett, csaknem egé
szen reászállott. De ez nem terjedt 
ki arra, hogy a Lutherért buzgók 
megszelídüljenek iránta. Haláláig 
kísérte a theologusok növekvő gyű
lölete. Külső élete is nagyon moz-



galmas lett. A háború 1540. nov. 
kiiildözé Wittenbergből, vándorbotját 
Zerbstben, majd Braunschweigban, 
Nordhausenben,Hildesheimban,Eim- 
beckben tette le. Midőn azzal, hogy 
az ágostai interimet vonakodott alá
írni, magáravonta a császár haragját, 
Móricz választófejedelem szolgála
tába lépve, visszatért Witteubergbe, 
hol előadásait 1547. okt. 24. újra 
megkezdő. Itt az egyetem helyre- 
állítását munkálta s kidolgozta a lip
csei interimet, amelyért Flacius heves 
támadásokat intézett ellene. Általá
ban M. mint előbb, úgy ekkor is már 
a legvégső határáig ment az enge
dékenységnek ; a „Repetitio confes- 
sionis Augustanae saxonica" -bán ala
pot akart teremteni a tridenti zsinat 
tárgyalásainak, melyre 1551. decz. 
már elutazott volt, midőn a Móricz 
szász választófejedelem politikájában 
történt változás Niirnbergből 1552. 
márcz. hazatérítette. Ez évben Osi- 
ander megigazúíás-tana ellen pole
mizált, a következőben Stancarus 
ellen irányozta tollát. Nemsokára 
ezután újból kitört az úrvacsorája 
feletti vita, hevesebben, mint valaha. 
M. ebben már mint titkos kálvinista 
vett részt, mig ugyanakkor azon en
gedmények folytán, melyeket a sza
bad akarat szerepének a megtérés
ben tett, katholizálni látszott, s mint 
a synergismus híve rossz hírbe keve
redetté  wormsi colloquiumon (1557.) 
egész nagyságában kitört a jénai 
lutheránusok ellene való gyűlölete, 
úgy hogy még a kath. küldöttek je
lenléte sem tudta mérsékelni táma
dásaikat. Betegen tért vissza M. in
nen otthonába, hol távolléte alatt 
felesége meghalt. A „Frankfurti re- 
cessusban“ (1558.) még egyszer ér
vényesült közvetítő iránya. Utolsó 
nagyobb munkáját a bajor jezsuiták 
ellen irta; ugyanez időtájban(1559.) 
irt előszót a „Corpus doctrinae Phi-

lippicum“-hoz, mely az ő tollából 
eredt hitvallási iratokat tartalmazta. 
Mh. 1560. ápr. 19. s két nap múlva 
temették el a wittenbergi vártem
plomban Luther mellé. Reformátori 
munkásságának igazságos méltatá
sát sokáig meggátolta az uralkodó 
orthodoxia, de tudományos működése 
akkor is általános elismerésben ré
szesült s tankönyvei csak sokára szo
rultak ki az iskolákból. Hatása igen 
nagy volt a magyar protestantismusra 
is, jelentékenyebb és maradandóbb 
az összes többi reformátorokénál; 
állandó összeköttetésben volt több 
magyar reformátorral,különösen Dé
vai Biró Mátyással, Stöckellel, Gyalui 
Torda Zsigmonddal és Honterral, ki
nek egyházszervezeti müvét előszó
val ellátva ki is adta. Viszont az ő 
munkái közül szintén nem egyet nyo
mattak újra az erdélyi lutheránusok, 
kik elveihez is legtovább ragaszkod
tak. Tankönyvein, hitvallásain stb. 
kivűl Magyarországon még a köv. 
egyh. érdekű müvei jelentek meg: 
Responsio de controversiis Stancari 
(1554.),Definitiones multarum appel- 
lationum( 1555.),Sententiaeveterum 
de coena domini (1556.), Ordo stu- 
diorum (1556.), Judicium . . .  de 
controversia coenae domini (1558.). 
Összes munkáinak legteljesebb ki
adását a „Corpus reformátorunk (28 
k. 1834.—60.) foglalja magában 
Bretsclmeidertől és Bindseiltól. V. ö. 
Heppe: Philipp M.,der LehrerDeutsch- 
lands (II. kiad. 1871); Herrlinger: 
Die Theologie M. s (1879.); Ledder- 
hose: Das Leben des M. (III. kiad. 
1883.); Westhoff: Magister Philipp 
M. (1888.); Schafer: M.s Leben 
(1894.); Gönczi Pál és Ballagi Mór : 
Két emlékbeszéd M. felett (1860.); 
Boross Mihály : M. F. élete (1860.) ; 
Haherern Jónathán : M. F. (1860.); 
MoczkovcsákK. H.: M. F. élete (ford. 
1868.); Nisard: Tanulmányok a re-



naissance és a reformáczió korából 
(ford. Vajda János 1875.); Fraknói 
Vilmos: M. és magyarországi ba
rátai (Századok 1874.); Rácz La
jos : M. emlékezete (1897.); Stromp 
László: Praeceptor Germaniae (1897); 
Petites János: M. F. élete (1897.).

M elchers Pál Ludolf, német 
katli. főpap, szül. 1813. jan. 6. Müns- 
terben. Előbb jogi pályán volt, majd 
1838.-tól theologiát hallgatott Mün
chenben és Münsterben, míg 1841. 
fölszentelték. Ekkor halterni káplán, 
1845. miinsteri seminariumi aligaz
gató, 1851. igazgató, 1854. apát, 
1857. osuabrücki püspök, 1865. kölni 
érsek lett. A vatikáni zsinaton mel
lette szavazott a csalatkozhatatlan- 
ságnak. A cultura-harczban tevékeny 
részt vett s miután fogságot is szen
vedett, 1876. hivatalát vesztette. 
Még 1875. decz. Németalföldre me
nekült, ahonnan miután 1885. tábor
nokká neveztetett ki, Rómába költö
zött s ott halt meg 1895. decz. 14. 
Legnevezetesebb munkája: Die ka- 
tolische Lehre von dér Kirche (IV. 
kiad. 1881.).

M elchiades (vagy Miltiades), 
pápa (310.— 314.), Nagy Konstantin 
kívánságára a donatisták ügyében 
313. zsinatot tartott.

M elchiták (héber: melekh =  
király), azorthodoxkeresztyéneknek 
az egyptomi koptoktól adott gúny
neve, amivel ezeket mint császár- 
pártiakat csúfolták; a syr és egyp
tomi keresztyéneknél szerzetes-test
vérek, akik szent Vazul (melchita re
mete) szabályai szerint élnek és a gö
rög szertartást követik. Rácz

M elcllizedek (héber =  az 
igazság királya) a magasságos isten 
egy imádójának I. Móz. XIV. 18.— 
20.-ban fellépő rejtélyes alakja, aki
nek mint Sálem papjának és kirá
lyának Abrahám tizedet adott. Ere
detileg talán a jer uzsálemi szentély és

papság magasztalására szolgáló esz
ménykép, akit a zsidókhoz írott levél 
a CX. Zsolt. 4. után Krisztus typusáúl 
említ. Ezenkívül szerepel még Philo- 
nál és az Adám-könyvben. Rácz 

Melchizedekiannsok, az ó-
egyházban nagyon elterjedt azon vé
lemény hívei, mely szerint Melchize- 
dekben isten fia jelent meg a földön. 
Hippolytus szerint ezt a véleményt a 
pénzváltó Theodotus hívei a 3. szá
zad elején Rómában annyira vit
ték,hogy Melchizedek dicsőbb aKrisz- 
tusnál, kinek ő ősképe s az emberek 
legfőbb papja, akinek áldozatot kell 
vinni. A 3. század végén és a 4.-nek 
első felében a kopt Hierakas azt ta
nította, hogy a zsidókhoz írott levél 
Melchizedekje alatt a Szentlélek ér
tendő. Hogy ezekkel összefüggésben 
vannak-e a 11. század melchizedekia- 
nusai, akik Melchizedekben az istent 
és Krisztus atyját látták, a szombatot 
ünnepelték, a keresztséget elvetették, 
gonosz szellemeket imádtak s mivel 
más hitüt érinteni, vagy attól érin
tetni irtóztak, athingánusoknak is 
hivattak ? — kétes. V. ö. Hilgenfeld: 
DieKetzergeschichte des Urcliristen- 
tums (1884.). Rácz

Meletius néven két 4. század
beli schisma fő szereplői ismeretesek. 
Az első (valószínűleg 306.) M. lyko- 
polisi püspöknek metropolitájával, 
Alexandriai Péterrel szemben való 
ellenszegüléséből, valamint a lapsu- 
sokkal való eljárásra vonatkozó né
zetek különbözőségéből származott. 
A viszály szóba került a nicaeai köz
zsinaton (325.) is, mely Meletiust 
meghagyá püspöki székén. Midőn 
Athanasius erélyesebben lépett fel a 
meletianusokkal szemben, M. az ari- 
anusokkal szövetkezett ellene. Kö
vetői egész az 5. századig szerepel
tek külön egyházi párt gyanánt. — 
A másik schismát Antiochiában az 
okozta, hogy az ottani arianusoktól



360. püspökké választott M., előbb 
sebastei püspök áttért a homousiára. 
]\Ieletiust e miatt Constantius császár 
Antiochiából kiutasította, de Julianus 
apostata visszahelyezte hivatalába. 
Cagliari Lucifer vele szemben püs
pökké szentelte az eustathianus párt- 
beli Pál presbytert, kinek viszont a 
M. 381. történt halála után Flavianus 
volt az ellenpüspöke. Pál is elhuny
ván 388., nekiEvagrius lett az utódja. 
Csak 415. sikerűit a Flavianus he
lyébe lépett Sándornak az eustathia- 
nusok maradékát kiengesztelni a me- 
letianusokkal.

Melito, sardesi püspök, 1 50.— 
1 70. körűi működött. Szerzője a kér. 
vallás egy apológiájának, melyet 
Marcus Aurélius császárnak adtak át. 
M. müve, melynek egyes töredékeit 
Eusebius egyháztörténete (4, 26.) 
őrizte meg, a keresztyénséget, mint 
igaz bölcsészetet igyekszik feltün
tetni. Egy syr fordításban fenmaradt 
s róla nevezett apológiának nem ő a 
szerzője, s szintén nem ő az u. n. 
„Clavis Melitonis* (mystikus biblia
magyarázatok glossariuma) ez. mun
kának sem, mely a középkorból való. 
Eusebius és Jeromos által említett 
számos exegetikai és dogmatikai mü
ve elveszett. V. ö. Harnack: Die • •
Uberlieferung dér griechischen Apo- 
logetendes2. Jahrhunderts (Texten 
und Untersucluingen 1883.).

M elius ( = Juh ász) Péter (Hor- 
hi), ref. püspök, a magyar kalvinis- 
mus megszilárdítója, szül. 1536. kö
rül Horhiban (Somogyin.) Tanulmá
nyait minden valószínűség szerint 
Tolnán végezte, hol eleinte luth. 
(brentianus) irányban nevelkedett, 
de Szegedi Kis István, ki 1553.—4. 
otttanárkodott, ref. szelleművé tette. 
1556. okt. 25. a wittenbergi egye
temre iratkozott be; itt a magyar coe- 
tus félév múlva seniorává választot
ta. Azonban nemsokára hazajött, mi

után Enyingi Török János pártfogása 
1558. debreczeni lelkészszé tette. 
Pár évig tanári hivatalt is folytatott 
s e közben 1561. vége felé püspökké 
választatott. Ebeli működése örökös 
küzdelem volt.. Előbb alutherismus 
ellen folytatott nagy harezot, mely
nek legfontosabb mozzanata a Dávid 
F. és Heltai Gr. kálvinistasáara téré- 
se volt. Amazzal együtt 1559. aug. 
18. Nagyváradon Írásba foglalván 
hitelveiket, ebben a magyarországi 
első ref. hitvallást alkották meg. 
1562. a Verancsics püspök által prot. 
vallása miatt zaklatott egri katona
ság és egervölgyi nemesség felkéré
sére Czeglédi Gy. és Szegedi G. köz
reműködésével az egervölgyi, más 
néven debreczeni hitvallást szerzet
té, mely a katholicismussal szemben 
állítá össze elveiket. Ugyanez évben 
tett volt sikertelen próbát a török 
fogságban levő Szegedi Kis István 
kiszabadítására. 1564. újra a luthe
ránusok ellen kellett fellépnie, Heb- 
lert és Alesiust czáfolni s a debre
czeni egyházat ellenökben védeni. 
De a valóban nehéz küzdelmek kor
szakához 1565. érkezett el, amikor 
ugyanis Dávid megindította az unit. 
mozgalmakat, melyeknek egy előfu- 
tárjával Arany Tamással még 1561. 
diadalmasan küzdött meg M. Most 
azonban erősebb ellenféllel került 
össze, ki legalább is hasonló szellemi 
fegyverzettel volt ellátva. A gyula- 
fehérvári első hitvita (1. e.) eredmé
nye még Meliusnak kedvezett. Dá- 
vidék szelidítni voltak kénytelenek 
tanaikat, Meliust viszont a fejede
lem nagy adományban részesíté, még 
p e d i g a d e b r e c z e n i ny o m d a j o b b k ar b a 
helyezése czéljából. A kalvinismust 
már most az unitarismussal szemben 
is szervezni M. a legelső kötelessé
gének tartotta s ezt a debreczeni 
zsinaton (1. e.) 1567. meg is tette. 
Szükség is volt rá, mert János Zsig-



mond időközben az unitarismus párt
fogójává szegődött s úgy az ezen idő
ben lefolyt polémiák, mint azok a 
hitviták, melyeket Meliusék Dávidék- 
kal ezután Debreczenben kétszer, 
Nagyváradon háromszor s Gyulafe
hérvárit még egyszer tartottak, mind 
csak az unitáriusok helyzetét szilár
dították meg, annyira, hogy még a 
tiszántúli részekre is kiterjesztették 
térítéseik körét. Itt vitatkozott aztán 
M. Basilius Istvánnal, irodalmi téren 
is,de a Békésen és Simándon 15 70.tar
tott disputatiókon is. Ugyanez évben 
a szentháromság tanának még egy
szer erélyes hangsúlyozása végett 
zsinatra hívta annak híveit Csenger- 
re. Szintén ezen tanról 1 571.—2. Du- 
dics Andrással folytatott levelezést, 
mely azonban egyik félre sem volt 
hatással. Utolsó zsinata, melyet 1571. 
szept. 16.Nyírbátorban tartott, hason
lóan az unitáriusok tételeit czáfolta. 
Mh. 1572. decz. 15. Emlékét szobor
ral megörökítni újabban indult gyön
ge mozgalom. Munkái: 1. A szentPál 
apostol levelének, melyet a Kolossé- 
belieknek irt, prédikáczió szerint va
ló magyarázatja. Debreczen, 1561.
2. A Krisztus közbenjárásáról való 
prédikácziók. U. o. 1561. (Latinul is 
megjelent.) 3. Az AranyTamás . . .  té
velygéseinek . . . meghamisítási . . . 
U. o. 1562. 4. Confessio catholica de 
praecipuis fidei articulis exhibita 
(Nagyrészben az ő műve.) U. o. 1 562. 
(Más előszóval és ajánlólevéllel egy
idejűleg „Confessio ecclesiae debre- 
ciensis“ ez. a. is megjelent.) 5. Ka- 
techismus . .. U. o. 1562. (II. kiad. 
„Az igaz keresztyénségnek rövid fun
damentuma" czimmel u. o. 1569.) 6. 
(A kisértet és a bűnös ember párbe
széde). U. o. 1562. 7. A hitről és a 
keresztyénségről való vetekedés (Az 
előbbivel együtt jelent meg, de más 
kiadása is van, talán 1570.-ből.) 8. 
Magyar prédikácziók, kit postillának

neveznek. U. o. 1563. 9. Válogatott 
prédikácziók a próféták és apostolok 
Írásából. U. o. 1563. 10. Kereszte
lésnek, úrvacsorája osztogatásának... 
igaz módja (Az előbbinek függeléke.)
11. Refutatio confessionis de coena 
domini Matthiae Hebler, Dionysii 
Alesii et his conjunctorum. U. o.
1564. 12. Apológia et abstersio ec
clesiae debreciensis a calumniis. (Az 
előbbinek függeléke). 13. (A zsidók 
áldozatiról.) (Nem maradt fenn.) 14. 
(A halál könyve) (Nem maradt fenn.)
15. A két Sámuel könyveinek és a 
két királyi könyveknek . . . igazán 
való fordítása. U. o. 1565. 16. (A 
Krónikák könyvének fordítása.) (Nem 
maradt fenn.) 17. A szent Jób köny
vének igazán való fordítása. Várad,
1565. 1 8. Brevis confessio pastorum 
ad synodum Debrecii celebratam . . . 
convocatorum. Debreczen, 1567. 19. 
A Debreczenbe összegyűlt kér. pré
dikátoroknak igaz és szentirás szerint 
való vallásuk. U. o. 1567. 20. (A 
háromságról.) (U. o.) 1567. 21. Arti- 
culi ex verbo dei et lege naturae 
compositi. U. o. 1567. 22. (Ujtesta- 
mentum.) Szeged (?), 1567.23.Pro- 
positiones de Jah et Jehovah, seu de 
unitate et trinitate in deo verő. Vá
rad, 1568. 24. A szent Jánosnak tett 
Jelenésnek igaz és írás szerint való 
magyarázása prédikácziók szerint. U. 
o. 1568. 25. Az egész szentirásból 
való igaz tudomány. Debreczen, 1570. 
26. E világ kezdetétől fogva vala
mennyi eretnekek voltak, ami ellen
vetésük volt, mindazoknak megfej
tési a szentirásból (Az előbbinek füg
geléke.) 27. Igaz szentirásból kisze
detett ének .. . U. o. 1570. 28. Con
fessio vera. . .  in synodo csengeri- 
na . . . declarata.U. o. 1570. 29. Prin- 
cipia quaedam in theologia et philo- 
sophia immota. U. o. 1570. 30. (Mi 
a különbség a tévelygő erdélyi tudo
mány között és az igaz keresztyéni



evangélium és vallás között.) U. o. 
1571. Genfben nyomatott ki 1 570.-re 
három latin műve, bizonyosan a Beza 
felügyelete alatt. Halála után jelent 
meg „Herbáriummá (Kolozsvár, 
1578.) Ismeretes még négy egyházi 
éneke. V. ö. Balogh Ferencz: M. P. 
hatása (1866.); Révész Imre: M. P. 
emlékezete (1873.); Zoványi Jenő: 
M. P. ifjúkora (Tanulmányok . . . 
1887.);M. P. mintexegeta (Tanulmá
nyok . . .  1887.) és Könyvészeti ada
lékok M. P. irodalmi működéséhez 
(Magyar könyvszemle 1888.); Ka- 
mgaró Ferencz : Prot. vitairatok M. 
idejéből (U. o. 1896.).

Melotai, 1. Milotai.
Meltzer Gergely, ev. lelkész, 

szül. Szepesváralján, hol tanulmányai 
végeztével tanító, majd miután Wit- 
tenbergben 1555. jun. 26. felavattat
ta magát, lelkész lett. Már a köv. év
ben Kassára ment német lelkésznek, 
honnan 1558. Rozsnyóra távozott ha
sonlóminőségben. 1564.-től Selmecz- 
bányán, 1571.-től Beszterczebányán 
működött, hol 1579. viszályba keve
redett az akkor szintén ott működő 
Hilarius-szal, melynek csak a köv. 
évben lett vége. További adatok nin
csenek róla. Műve : Confessio verae 
religionis . . .  de mediatore . . .  Besz- 
terczebánya, 1578.

Mementomori ( =  gondolj a 
halálra), jelszava némely szerzetes- 
rendnek, p. o. a kamaldulinak.

Mén a n dér, sam ári tanús gnos- 
tikus, Simon mágus tanítványa, állí
tólag a syriai Antiochiában működött. 
Úgy adta ki magát, mint akit a lát
hatatlan aeonok az emberek üdvére 
küldtek a világba.

Menedékjogba császárok a kér. 
templomokat ajándékozták meg vele. 
Ez előjogból, hogy t. i. a templomokba 
menekülhessenek, Justinianus csá
szár kizárta a gyilkosokat, házasság- 
törőkét és leányrablókat. Maga az

egyház pedig a 13. századtól fogva 
a rablókat is. A m. jelenleg csaknem 
mindenütt megszűnt.

Menhely, 1. Asylum.
Menius Justus(Menig Jodocus), 

Thiiringia reformátora, szül. 1499. 
decz. 13.Fuldában. 1514.-től Erfurt
ban tanulván, tagja lett az ottani hu
manista körnek, de midőn 1519. 
Wittenbergbe ment, Lutherhez és 
Melanchthonhoz csatlakozott. 1523. 
miihlbergi diakónus, 1525. erfurti 
lelkész, 1529. eisenachi, 1546. got- 
hai esperes lett. Elénk részt vett a 
korabeli vallásos mozgalmakban s 
egyházi szervezkedésekben. Magá
nak is volt nagy vitája Amsdorffal és 
Flaciussal. Az előbbivel tartott col- 
loquiumában vereséget szenvedvén, 
lemondott gothai hivataláról. Me- 
lanchthon közbenjárására 1 557. Lip
csében lett lelkész, hol 1558. aug. 
11. mh. Számos müve jelent meg. V. 
ö. Schmidt: J. M. (2 k. 1867.)

Menken Gottfried, német prot. 
theologus, szül. 1768. máj. 29. Bré
mában. 1788.-tól Jenában, 1790.-től 
Duisburgban hallgatta a theologiát, 
mig 1 793. üdemi, 1794. majnafrank- 
furti káplán, 1796. wetzlari, 1802. 
brémai lelkész lett. Miután 1825. 
nyugalomba lépett, 1831. jun. 1. mh. 
Széleskörű befolyást gyakorolt kor
társaira úgy irói, mint prédikátori 
minőségében. Munkáinak teljes ki
adása 1858.—65. jelent meg 8 kö
tetben. V. ö. Gildemeister: Leben und 
Wirken des Dr. G. M. (2 k. 1861.).

Menno Simon, a mennoniták 
alapítója, szül. 1492. Witmarsumban 
(Friesland). 1516. fölszenteltetvén, 
nemsokára pingjumi h. lelkész lett. 
Már 1531.-től, mint witmarsumi lel
kész rokonszenvezett az anabaptis
tákkal, akik közé 1536. a katli. egy
házból át is tért. Ezek 1537. a gro-
ningeni gyülekezet vezetőjévé tették.
A reátörő üldözések elől 1542. Am-
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sterdamba, 1543. Emdenbe vonult, 
majd 1546. Holsteinba ments vándor
prédikátor gyanánt működött Észak- 
Németországban s kivált Friesland- 
ban, hol számos anabaptista gyüle
kezetét alapított, melyeket azonban 
mindennemű rajongástól távoltartott. 
Mh. 1559. jan. 13. az Oldesloe mel
letti pusztaságon, hol 1555. a luth. 
hanzavárosok szigorú üldözése ellen 
menhelyet talált. Munkái közűi, me
lyeket teljes kiadásban HerrisonJans- 
son 1681. bocsátott közre, a legjele
sebb a „Fondamentboek.“ Tanának 
magvát az isten leikéből való újjá
születés, a természet uralmának hit 
által a lélek uralmává való átalaku
lása képezte. V. ö. Brons : Ursprung, 
Entwickelung und Schicksale dér 
Taufgesinnten oder Menuoniten (II. 
kiad. 1890.); továbbá Hingst (1892.) 
és FleiscJier (1892.) által irt élet
rajzait.

Mennoniták, 1. Anabaptisták.
Menologium (gör.), a görög

egyházban a martyrologium (1. e.). 
Leghíresebb azu. n. „M.graecorum“, 
mely a 9. században Macedóniai Va
zul császár parancsára készült. T.

Menny, minden vallásos kép
zetvilágnak nélkülözhetetlen s jel
lemző alkatrésze. A régiek a menny
boltozatot általában istennek és isten 
trónjának nézték, sőt a fogság utáni 
zsidóság, amely kerülte isten nevé
nek kimondását, általánosan meg
szokta isten helyett mennyet, a teret 
mondani a helyett, aki azt betölti 
(v. ö. Márk. XI. 30. ; Luk. XV. 18.). 
Egyidejűleg a menny képzetéhez is
ten közvetlen hatalmi körének né
zete járult, amely körben csak „az 
ő akarata törtéuik" (Mát. VI. 10.) s 
ennélfogva a m. az eszményi lét fo
galmává lett a földdel, mint a véges
ség, rendetlenség, fájdalom és bűn 
körével ellentétben. Különben azsidó 
vallásbölcsészek már Alexandriában

egyesítették az égnek, mint isten 
lakhelyének ószöv. fogalmát a plátói 
eszményvilággal (kosmos noetos, 
mundus intelligibilis) és ebben az 
értelemben állítja szembe a „meny- 
nyei“-t vagy „valódi “-t a földivel, 
mint lényegtelen látszattal a zsidók
hoz írott levél és aJános-féle evan
gélium is. Még mikor az égboltról 
alkotott ős vélemény megdőlt is s 
összeférhetetlen lett a mennynek, 
mint isten és az iidvözültek lakhelyé
nek fogalma a végtelen égűr tudo
mányos fogalmával, akkor is meg
maradt a m. szó mint érthető kifeje
zése az örök tökéletesedésnek, az ab- 
solut szabályos és tartós létnek. Rácz

Mennybemenetel ünnepe, 1.
Aldozó-csiitörtök és Mária-ünnepek.

Mennyei jelenések, 1. János
apostol.

Mennyország, =  isten or
szága (1. e.).

Menses papales (== pápai hó
napok), a bécsi concordatum (1448.). 
megállapodásai szerint azok a hó
napok, melyek apáparendelkezésére 
állnak abban a tekintetben, hogy az 
azokban megürült beneficiumokat ő 
tölthessebe; ezek:jan., márcz.,máj., 
juh, szept. és nov. A többi hónapok
ban megürült beneficiumok betöltése 
az addigi jogosultak kezében maradt. 
A cancellaria apostolica szabályai a 
pápának tartották fenn a jan., febr., 
ápr., máj., juh, aug., okt. és nov., 
vagyis 8 hónap folyamán üresedésbe 
jött összes beneficiumok adományo- 
zásánakjogát, mindamellett azoknak 
a püspököknek,kik megyéjükben lak
tak, joguk volt a 6 páros szánni hó
napban megiirűlteket magoknak be
tölteni.

Mentális reservatio, 1. Je
zsuita-rend.

Mentvény, 1. Dispensatio. 
Menyhárt János, ref. theol. 

tanár, szül. 1823. nov. 10. Szatmár-



Németiben. Tanult szülővárosában, 
majd Debreczenben, hol 1851. theol. 
tanár lett. 1853. külföldre menvén, 
félévet a göttingai egyetemen töl
tött. Hazatérte után buzgón műkö
dött 1888. történt nyugalomba lép
téig. 1863.—8. a tiszántúli egyház- 
kerületnek aljegyzője volt. Munkái: 
1. Jézus Krisztus élete (Egyh. Könyv
tár 1858.). 2. Juda ország romlása 
és a babyloniai fogság (U. o. 1859.).
3. A pásztori levelek magyarázata. 
Debreczen, 1861. 4. Kér. hittan 
(Népiskolai tankönyv). U. o. 1862.
5. A keresztség és úrvacsora jelen
tőségéről. U. o. 1862. 6. Némely 
korszerű kérdések szellőztetése a 
magyar ref. egyház kebelében. U. o.
1877. 7. Apostoli levelek (Az erede
tiből ford.). U. o. 1886. Ugyanő for
dította az 1878. kiadott javított ma
gyar újszövetségbe az evangéliumo
kon s apostoli cselekedeteken kívüli 
többi könyveket.

Merle d’Aubi^né (olv. meri 
dobinyé) János Henrik, franczia or- 
tliodox ref. theologus, szül. 1794. 
aug. 16. Eaux-Vives-ben (Genf mel
lett). Tanulmányait Genfben, Lipcsé
ben és Berlinben végezte, mire 1 81 8. 
a hamburgi franczia gyülekezet lel
késze, 1824. pedig a briisseli fran
czia ref. szertartásu udvari kápolna 
prédikátora lett. 1830. Genfbe ment 
s 1831.-től az ottani theol. intézetben 
az egyháztörténelem tanáraként mű
ködött. Midőn 1835. eltiltották a 
kantonban való kathedrai szolgálat
tól, kilépett az állami egyházból. Mh. 
1872. okt. 21. Nagyon buzgó irói 
munkásságot fejtett ki, főleg az egy
háztörténet terén. Legnevezetesebb 
müvei: Histoire de la réformation du 
XVI-e siécle (II. kiad. 4 k. 1877.—8.) 
és Histoire de la réformation en Euro- 
pe aux temps de Calvin (8 k. 1862.—
1878. ). Munkáinak jórészemásnyel- 
veivre is le van fordítva; magyarul

ezek jelentek m eg: Emlékbeszéd 
Kálvin felett (ford. Balogh Ferencz
1878.), Kálvinnak és a genfi refor- 
mácziónak tört. jelentősége (ford. 
Rácz Károly 1892.), A csodák vagy 
két tévedés (ford. Csizmadia Lajos
1893.—4.). Érdekesebb azonban az 
abevezetés,melyetBauhofer „Gesch. 
dér evang.KircheinUngarn" (1859.) 
ez. müvéhez irt. V. ö. Bőimet: Notice 
sur la vie et les éerits de M, (1874.).

Mermillod Gáspár, svájezi 
kath. főpap,szül. 1824. Carouge-ban.
1847. vette föl az egyh. rendet. 1 864. 
genfi pap és püspöki helyettes lett. 
Midőn 1865. a pápa teljes püspöki 
hatalommal ruházta fel Genfre nézve, 
a genfi kormány tiltakozott e pápai 
túlkapás ellen, mi aztán hosszas vi
szályt s ennek folytán a kath. egy
ház elleni számos rendszabályt ered
ményezett. Csak 1879. teremtett bé
két XIII. Leó, még pedig elődje M. t 
illető rendelkezésének visszavonásá
val, akit végre 1883. lausanne-genfi 
püspökké tett, de a genfi kormány 
ekkor is megtiltotta neki a „Genf 
püspöke“ czim viselését s a püspöki 
functióknak e kantonban való gya
korlását. M. 1890. bibornokkánevez- 
tetett ki, 1892. febr. 23. pedig Ró
mában mh. Munkái közűi legjobban 
elterjedtek : De 1’ intelligence et du 
gouvernement de la vie (VII. kiad. 
1869.), De la vie surnaturelle dans 
les áines (VI. kiad. 1869.). V. ö. Be 
Belloc: Le Cardinal M.(1892.); D'Ag- 
rigente: Cardinal M. (1893.).

Messalianusok, 1. Massalia- 
nusok.

Messiás (aram, héberül masi- 
as, görögül yoiüioz, magyarul föl
ként) a zsidók által az utolsó kirá
lyok korában várt s istentől küldött 
szabadító, aki legyőzi majd a pogány 
hatalmakat. E képzetnél Izráelnek 
Dávid korában elfoglalt világhatalmi 
állása lebegett a jövő typusa gyanánt
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a próféták szemei előtt (messiási jö
vendölések). A remény kezdetben 
túlnyomólag politikai természetű volt 
és egyenesen a népszellem particn- 
laris önzésének állott szolgálatában; 
vallási magvat annyiban foglalt ma
gában, amennyibenlzráelegykori vi
láguralmának reménye, egyszers
mind az egy isten szolgálata és tisz
telete végrehajtásának reményét is 
magában foglalta. Isten ezen földi 
országának alapítójául egy második 
Dávidot gondoltak, aki tehát valódi 
ember ugyan, de egyúttal természe
tesen képviselője és helytartója, azaz 
„Fia Istennek/4 (II. Zsolt. 7.). A zsi
dó állam későbbi napjaiban a szemé
lyes messiás-kép nagyon feltűnően 
háttérbe lépett az isten országának 
és a zsidó világuralomnak egyetemes 
gondolata mellett; az ószöv. apokri- 
fusok alig ismerik s csak a titkos 
apokalyptikus irodalomban nyert még 
némi továbbképzést. (A keresztyén- 
ségetmegelőzőleg s a keresztyénség- 
ben való fölelevenedését 1. Jézus 
Krisztus, Christologia, Bar-Kochba 
ez. alatt.) A rabbinikus theologia 
sohasem dolgozta ki egységesen a 
M.-ról szóló tant, némi általánosság 
csak azon gondolat visszatérésében 
tapasztalható, amely szerint a M. meg
jelenése előtti utolsó időkben a ter
mészet és emberi élet minden baja 
és rettenetessége a lehető legnagyobb 
fokra hág's ezzel ki is merül; ezek 
az u. n. messiási jajok. V.ö.Hilgen- 
/Wd:MessiasJudaeorum( 1869 .)\Drum- 
mond: The Jevish Messiah (1877.); 
Hitzig: Vorlesungen über biblische 
Theologie und messianische Weissa- 
gungen des A. T. (1880.); Sebestyén 
István: Messiologia (1835.). Rácz

Mester, a tani tó czime régeb
ben az egész ref. egyházban ma már 
csak a Székelyföldön.

Methodisták, egy az anglikán 
egyházból származott vallásos társu

lat, mely nem csinált semmi uj tant 
és alkotmányt, hanem miként a pie- 
tisták és labadisták a continensen, a 
keresztyénséget gyakorlatilag gyü
mölcsözővé akarta tenni. Először 
csak gúnyból neveztettek m.-nak, 
azaz olyanoknak, akik a jámborságot 
módszeresen űzik, irányuk és gon- 
dolkozásmódjok pedig methodismus- 
nak mondatott. A methodismust Wes- 
ley János alapította, ki Károly test
vérével és nehány barátjával Oxford- 
ban 1729. egy egyletet szervezett, 
mely a közös imádkozást s bibliaol
vasást, gyakori urvacsorázást, az 
evangéliumnak a tudatlan nép közti 
hirdetését, a betegek és foglyok láto
gatását és térítését tűzte ki czélul. 
Miután 1732. Whitefiéld György szö
vetkezett velők, missziói utakra in
dultak. A két Wesley 1735.-től kü
lönösen Amerikában, főleg Georgiá
ban működött. Nagy befolyást gya
korolt rájok itt a Spangenberg irá
nya. Miután 1 738. visszatértek Ang
liába s Wesley János meglátogatta 
Herrnhutban Zinzendorfot, White- 
fielddel együtt prédikálni kezdett és 
pedig, mivel a püspöki egyház pap
jai a kathedrától eltiltották őket, a 
szabadban vagy külön imahazakban. 
Sok városban alapítottak mindketten 
egyleteket. Skócziábau (1741 .-tői) és 
Írországban (1747.-től) is gyorsan 
terjedt az uj szekta, kivált az alsóbb 
néposztályoknál. Wesley J. 1740. 
teljesen szakított a herrnhutiakkal, 
kiket ekkor antinoinismussal és quie- 
tismussal vádolt. Azonban korábbi 
szoros összeköttetésök eredménye
ként a m. egyházi szervezetébe át
vett egyetmást amazokéból. Az egész 
vallásközönség osztályokból áll, me
lyeket rendesen körülbelül 15 egy
nemű és hasouló életviszonyu egyén 
képez s amelyeknek élén a „classlea- 
der“ van. Háromhónaponként közös 
szeretetvendégséget tartanak, vizzel



és kenyérrel. Reggeli hat óra előtt s 
esti hat után minden hétköznapon 
istentiszteletre gyűlnek össze a taber- 
naculumban. Szertartásuk megegye
zik a püspöki egyházéval, csakhogy 
az éneklésre nagyobb gondot fordí
tanak. Dogmájok se tér el amazétól, 
csupán annyiban, hogy a Szentlélek 
folytonos, közvetlen hatását erősen 
hangoztatják s az ő csodálatos erejű 
működésétől teszik függővé a meg
térést. A m. közt 1741. szakadásra 
adott okot az electioról szóló tan, 
amikor is Whitefield s Huntingdon 
grófnő ragaszkodott ahhoz, inig Wes- 
ley és Fletcher a kegyelem univer- 
salismusát hirdette. Az egyház élén 
1744. óta az évenkénti zsinat vagy 
conferentia áll. Ez határoz a dogma
tikus kérdésekről, a fegyelemről, va
lamint a folyó ügyekről; ez nevezi ki 
az espereseketéslelkészeket,kik vagy 
vándor prédikátorok, vagy helyhez 
kötöttek. Kz utóbbiak 1768.-ig nem 
kaptak fizetést s polgári foglalkozás
ból éltek, ekkor azonban megváltozott 
ez állapot. Szigorú egyházi fegyelmet 
gyakorolnak. A gazdasági ügyeket 
külön jiivatalnokok(stewards)intézik.

Eszakamerika részére Wesley 
1784. a Coke Tamás személyében 
külön esperest küldött ki, aki az
tán püspöki czimet vett föl s meg
alapította a „methodist episcopal 
church“-Öt. A bel viszályoknak uj ala
pot adott Angliában a Wesley János 
1784.-iki vallástétele, mely az ő ha
lála esetére az u. n. conferentiát tévé 
az általa gyakorolt hatalom birtoko
sává s e conferentiát tisztán a ván
dorprédikátorokból alkotta. 1791. 
márcz. 2. történt elhunyta után Kil- 
ham János a laikusoknak is helyet 
akart juttatni a conferentiában, de 
miután ez nem sikerűit, 1797. uj me- 
thodista társulatot alakított. Ugyan
csak a conferentia teljhatalmával 
szemben alakult 1810. az „ősi" me-

thodista társulat, mely az eredeti egy
szerűségre és jámborságra akart ^
visszatérni s a belmisszió terén jelen
tékeny munkásságot fejtett ki. Gya
kori igen zajos gyűléseik miatt a„Tan
termek (lármázok) gúnynév ragadt 
rajok, de azért Angliában hamarosan 
elterjedtek, sőt Kanadában, Auszt
ráliában és Uj-Seelandban is tettek 
hódításokat. O’Bryan 1815. az u. n.
„bibliai keresztyének*, AverillÁdám 
1816. Irlandban az „eredetiwesley- 
anusok ‘társulatát szervezte.Nagyobb 
szakadást okozott a m. közt Warren, 
akit 1834. miután theol. seminarium 
alapítása ellen nyilatkozott, kizárt a 
conferentia, mire ő 20000 társával 
megalkotta a „wesleyanus társula
tot", melyhez a conferentia újabb 
erőszakosságai folytán 1857. szinte 
annyi csatlakozott még. Ezek aztán 
együtt az „egyesült methodista sza
bad egyházak" elnevezést vették 
használatba. E sok viszály és szaka
dás után végre az anyatársulat is be- c.
látta annak a szükségét, hogy a vilá
giaknak több befolyást biztosítson az 
egyház ügyeire. E végett teremtette 
meg 1877. a „képviseleti conferen
tiát," melynek tagjai közt világiak 
és lelkészek egyenlő számmal van
nak, de amelynek intézkedései csak 
az eredeti conferentia megerősítése 
után lépnek életbe.

Amerikában az angol methodis
ta püspöki egyház mellett 1835. 
megalakult a wiirttembergi Nast Vil
mos által alapított német methodista 
püspöki egyház is, melynek saját 
prédikátor-seminariuma van. Csak 
az amerikai talajon fejtette ki a me- 
thodismus egész térítői buzgalmát. 
Istentiszteleteik a kedély megrázá
sára törekednek, mit egész addig fo
koznak, míg a gyülekezet vad ordí
tásban tör ki, s görcsös testmozgá- <
sokat végez. Erről kapták e nevet: 
jumper-ek ( =  ugrálok). Mindeme be-



teges kinövései daczára is fegyelmé
vel az újvilág elvadult tömegeire jó
tékonyan hatott a methodismus, mely 
a rabszolgaság megszüntetésére is 
sokat tett, noha e kérdés szakadást 
idézett elő hívei közt, mely egyező 
tanuk, szervezetük és szertartásuk 
ellenére még mindig tart. A világiak
nak a conferentiában való résztvétele 
iránt Stockton Vilmostól megindított 
küzdelem 1830. a „methodista prot. 
egyház" külön alakulásához vezetett, 
mely a paritás alapjára helyezkedett. 
Svájczban is elterjedett a 19. század 
elejétől fogva a methodismus, mely
nek híveit a genfi kanton népe mo- 
mier-knek nevezte el. Német-, Svéd-, 
Norvég- és Finnországba is eljutot
tak e század folyamán. A németek 
közt kivált az albrechtisták csináltak 
neki propagandát, legújabban pedig 
Schmidt Pearsall, egy philadelphiai 
rajongó. Francziaországban főleg a 
júliusi forradalom óta nyertek jelen
tőséget. A különböző elnevezésű m.- 
nak 400 küldöttje jelent meg 1881. 
egyetemes conferentiára Londonban. 
Az összes m. száma jelenleg többre 
mehet húszmilliónál. V. ö. Stevens: 
History of Methodism (uj kiad. 3 k. 
1878.); Jiingst: Dér Methodismus in 
Deutschland(II. kiad. 1877.); Gorrie\ 
History of the Methodist Episcopal 
Church in the United States and Ca- 
nada(l 881 .yRolmert: Lehre undHeils- 
methodik dér Methodisten (1887.).

MethodillS, a Cyrill (1. e.) fi vére. 
Methodns dirigendae inten-

tionis, 1. Jezsuita-rend.
31ethonei Miklós, kiváló gö

rög theologus Komnenus Manuel csá
szár idejében (1143.—80.), aki részt 
vett a latinok elleni harczban, az uj- 
platonikus Proklus támadásait vissza
verte s a Krisztus emberré levéséről 
és engesztelő haláláról határozottab
ban, a Canterbury-i Anselmus egy
korú elméletére emlékeztető módon

nyilatkozott. V. ö. Drciseke: Zu Ni- 
kolaus von Methone (Jahrbücher fiir 
prot. Theologie 1888.).

Metropoiita, (gör.) =  érsek; 
a magyarországi gör. kel. román ér
seknek is ez a czime.

Meyer Henrik Ágost Vilmos, 
német prot. theologus, szül. 1800. 
jan. 10. Gothában. A theologiát 
1818.—20. Jenábanhallgatta; 1823. 
osthauseui, 1830. harstei lelkész, 
1837. hoyai, 1841. hannoveri esperes 
és consistor lett. Lelkészi és esperesi 
hivatalától 1848. fölmentetvén, egész 
tevékenységét consistoriumi tagsá
gának szentelte. 1861 .-tői a főtanács 
tagja volt, mig 1865. nyugalomba 
lépett. Mh. 1873. jun. 21. Müvei kö
zül érdekes a symbolikus könyvek
nek egy latin kiadása (1830.) is, de 
legjelentékenyebb a még most is 
folyvást uj kiadásokban megjelenő 
„Kritisch-exegetischer Kommentár 
iiber das Neue Testament" (16 k.). 
Theol. iránya eredetileg supernatu- 
ralista volt, de hovatovább inkább 
az egyh.positivismushoz hajlott, azon
ban a nyelvészeti s tört. módszer her- 
meneutikai szabályait szüntelenül 
követte.

Mezítlábasok (discalceati), 
szerzetesek és apáczák, kik vagy tel
jesen lábbeli nélkül járnak, vagy 
csupán szandálokat vagy szíjakkal 
megerősített talpakat viselnek. Nem 
képeznek külön rendet, hanem mint 
fensőbb fokú asceták több rendnél 
előfordulnak. A mezítláb járás kü
lönösen azóta jött divatba, hogy 
szent Terézia a karmelita-apáczák- 
nak 1560. előírta. Mint a szegénység 
és lemondás jelét a szigorúbb sza
bályzati! koldulórendek is elfogadták, 
legelőször a Ferenczrendiek. Bibliai 
alapját Mát. X. 10.-ben találják.

Mezöföidi ref. egyházme
gye, a dunántúli kerületben, 1743.-ig 
a veszprémi egyházmegyébe volt



kebelezve, mint ennek egyik pro- 
senioratusa, melynek külön espe
rese volt, inig egyéb hivatalnokai 
közösek voltak amazéval. 1780. kö
rűi 30 anyaegyháza volt, jelenleg 37 
van, melyek közül 18 Fehér-, 16 
Veszprém-, 2 Tolna-, 1 pédigSomogy- 
megyében fekszik. Népessége mint
egy 35000 lélek. Legnevezetesebb 
s legnépesebb egyháza a székes- 
fehérvári.

Mezőtúri ref. egyház, még
a 16. század közepe előtt alakult a 
Kálmáncsehi Sánta Márton buzgól- 
kodása folytán. Szegedi Kis István, 
Túri Pál, Félegyházi Tamás szintén 
működött itt e században, és pedig 
az akkor már elég jelentékeny par
ti cul a tanáraként is. Hogy az egyház 
milyen tekintélyes volt, következtetni 
lehet abból, hogy a körülte levő egy
házmegye sokáig róla neveztetett s 
ennek esperesei jobbára az ő lelké
szeiből kerültek ki. A 17. században 
a törököktől elpusztított templom he
lyébe a lakosság többszöri bujdosása 
miatt csak a 18. század elején épít
hetett uj templomot. E században 
egy prédikácziója miatt Polgári Mi
hály lelkésznek, majd ennek meg
szökése után a legtekintélyesebb 
egyéneknek perbefogatása (1752.), 
azután a templom elfoglalását meg- 
gátló Törő Pál gondnok zendülése uj 
meg uj veszedelembe juttatta az egy
házat is, mely pedig a fejlődés utján 
annyira előrehaladt, hogy 1743.-tól 
két lelkészt tartott s népessége 
1 789.-ig 7920-ra szaporodott. Az el
avult templom helyett 1790.— 92. 
újat épített az egyház, melynek is
kolája ezalatt oly nagy hírre tett 
szert, hogy tanulói közé távol vidé
kekről is iratkoztak be. 1843. a vál
tozó rektori hivatal eltörlésével ál- 
landó tanárt, később folyvást mind 
többet alkalmazott az egyház, mely
1889. uj gimnáziumi épületet emelt,

1893. pedig államsegélylyel nyolcz- 
osztályuvá fejlesztette gimnáziumát, 
mig 1896. a 21000-nél többre sza
porodott népességre való tekintettel 
második templomát is átadta a köz
használatnak s most ennek számára 
harmadik lelkészi állomást fog szer
vezni. Az egyház a lelkészi, kántori 
hivatalokon és a főgimnáziumon kivűl 
23 tanítói állást tart fenn. V.ö. Faragó 
Bálint: A mezőtúri ev. ref. főgimná
zium története (Értesítő 1895.); Tur- 
gonyi Lajos: Tört. visszapillantás 
egyházunk és templomunk múltjára 
(Emlékkönyv . . . 1896.).

Miasszonyunk, a kath. egy
házban Jézus anyjának, Máriának 
neve.

Miasszonyunk apáczái, két
rendet képeznek, melyek egyikét 
Yvan (mh. 1653.) oratorianus szer
zetes és Martin Magdolna (mh. 1678.) 
elszegényedett tisztességes emberek 
tartására 1633. Aix-ban, másikát 
Eudes erkölcstelen nők megtérítésére 
1640. Caénben alapította.

Miatyánk (az Úr imája, lat. 
Páter noster, Oratio dominica) a 
mintaima, melyet Jézus tanítványai
val közölt. A valószínűleg eredetibb 
szöveg szerint (Luk. XI. 2.—4.) az 
ujjakon megszámlálható öt, Mát. VI.
9.— 13. szerint pedig hét kérésből 
áll; három a lelki, egy a testi javak 
megszerzésére, három a gonosz el- 
forditására vonatkozik. A reformátu
sok az egészben 6 kérést vesznek 
fel, 3 istenre, 3 az emberekre vonat
kozik, akatholikusokés lutheránusok
4-et vesznek az emberekre tartozó
nak, amennyiben a „Ne vigy minket 
kísérteibe“ és a „Szabadíts meg a 
gonosztól“ kéréseket különveszik. A 
doxologia név alatt ismeretes záradék 
(„Mert tiéd az ország, a hatalom és a 
dicsőség* )minden bizonynyal nem hi
teles s ezért a görög és római egyhá
zak el is hagyják. A m. már az ősrégi



egyházban a legszentebb ima volt, a 
katechumenusok még nem is imád
kozhattál De csakhamar határozott 
helyet nyert az istentiszteletben, 
főleg annak tetőpontján, az úrvacso
rái szertartásban. Ezen kivül a hiszek
egygyei együtt oda emelkedett, hogy 
minden megkeresztelt keresztyénnek 
tanulnia és tudnia kellett. Nagy Ká
roly elrendelte, hogy minden keresz
tyén tudja könyv nélkül, s aki nem 
tudta, nem lehetett keresztszülő. 
V. ö. Kampliausen: Das Gébét des 
Herrn (1866.); P. Nagy Gusztáv: 
Jézus imája (a „Theologiai érteke
zésed  közt 1875.). Rácz

Michaelis János Dávid, a 18. 
századnak egyik legtudósabb német 
prot. theologusa, szül. 1717. febr. 
27. Halléban, hol 1733.-tól előbb or
vostant, utóbb theologiát és keleti 
nyelveket hallgatott. Miután 1741.- 
től külföldön utazott, 1745. m., 1746. 
rk., 1750. pedig r. tanár lett a göt- 
tingai egyetem bölcsészeti szakán. 
Az idevaló tudományos társulatnak 
egyik alapítója, 1751.-től titkára, 
1761.—70. igazgatója volt. Külföldi 
akadémiák is tagnak választották. 
Mh. 1791. aug. 22. Munkái közűi leg
nevezetesebbek : Abhandlung von 
den Ehegesetzen Mosis (II. kiad.
1768.), Übersetzung des Altén Tes-
tamentes mit Anmerkungen (13 k. _ • •
1 769.—83.), Übersetzung des Neuen 
Testamentes (1790.), Anmerkungen 
zu seiner Übersetzung des Neuen 
Testamentes (4 k. 1 790.—92.), Ein- 
leitung in die göttlichen Schriften 
des Neuen Bundes (IV. kiad. 2 k. 
1788.), Mosaisches Recht (II. kiad. 
6 k. 1 785.—93.; latin compendiumot 
készített belőle Szathmári Paksi Dá
niel 1818.). Kiadásában jelent meg 
az „Orientalische und exegetische 
Bibliothed (1771.—89.) és a „Neue 
orientalische und exegetische Bib- 
liothek“ (1786.—93.). Halála után

is több munkája jelent meg, igy ön
életrajza (1 793.). — Atyja M. Ke- 
re sz té ly  B enedek (1680.— 1764.) 
hallei theol. tanár volt s a keleti 
nyelvészet terén szerzett érdemeket.

Midrás (héberül =  vizsgálat, 
azaz magyarázat). Az u. n. midrások 
az ószövetség egyes könyveinek vagy 
töredékeinek magyarázatai, amelyek 
aztán főleg a Haggadát alkották s 
amelyek közül a legrégibbek körül
belül a Misna (1. Talmud) korából 
valók. V. ö. Schürer: Gesch. des jii- 
dischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi (I. k. 1889.). Rácz

Mi esi Jakab (Jacobellus), a 
huszitismus híve, melynek a Húsz 
Konstanzba távozta után mint prágai 
lelkész élére állott. Az urvacsoráját 
két szín alatt osztotta ki s 1417. a 
gyermekek communiója mellett is 
síkra szállt. Mh. 1429.

Miesrop, 1. Örmény egyház.
Migne (olv. Miny) Jakab Pál, 

jeles franczia kaíli. theologus, szül. 
1800. okt. 25. St. Flourban. Elvé
gezvén tanulmányait az orléans-i 
seminariumban, cháteauduni tanár, 
majd miután 1824. fölszentelték, 
puiseaux-i pap lett. Püspökével való 
viszálkodása miatt 1833. Párisba 
költözött, hol ,,L’ univers religieux" 
ez. lapot indított, melyet 1836. elad
ván, Petit Montrouge-ban nagyszerű 
nyomdát (imprimerie catholique) ál
lított, melyből aztán számos müve 
került ki. így „Patrologiae cursus 
completus*, melyből a latin sorozat 
(1844.—55.,11. kiad. 1878. óta) 221, 
a két görög sorozat (1856.— 61. és 
1857.—66.)együtt247 kötet; „Scrip- 
turae sacrae cursus completus“ (28 
k. 1840.—45.); „Theologiae cursus 
completus“ (28 k. 1840.—45.); „Col- 
lection intégrale et universelle des 
orateurssacrés* (100 k. 1844.—66.); 
„Encyclopédie théologique“ (171 k. 
1844.—66.). Később orgonával és
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más egyh. szerelvényekkel is keres
kedni kezdett, de 1868. egész üzlete 
a lángok martaléka lett. Mh. 1875. 
okt. 24. Párisban.

Mihály arkangyal, 1. Angyalok.
Mihály (Cesenai), 1. Cesenai 

Mihály.
Mihályi Károly, ref. tanár, 

szül. 1809. Dézsen, ahol tanulását is 
kezdte, melyet aztán Nagyenyeden 
végzett be. Miután itt köztanítóságot 
is viselt, 1834. külföldre ment s Hal
léban és Berlinben egy-egy félévet 
töltött. Hazatérve,dézsi lelkész, 1844. 
pedig nagy enyedi tanár lett; 1854.— 
62. egyúttal lelkész! hivatalt is foly
tatott. A in. tud. akadémia 1865. lev. 
tagjául választá. Mh. 1880. jun. 14. 
Kitűnő szónok s jeles bölcsész volt, 
kinek sokoldalú Írói működése egyh. 
érdekű termékei ezek: 1. Zsinati 
beszéd. Marosvásárhely, 1841. 2. 
Lélektan (Származtató philosophia 1. 
k.). Kolozsvár, 1864. 3. Kér. tem
plomba és házba illő erkölcsi rajzok 
(2 k.) U. o. 1865.— 1886. Kéziratban 
is maradtak művei. Az erdélyi énekes
könyv 210. dicséretét szintén ő irta.

Mihályk Ó János,ev.lelkész, szül. 
Eperjesen,ahol tanulni is kezdett.Még 
Strázsán tanult, majd külföldre ment 
s 1593. okt. 21. a wittenbergi egye
temre iratkozott be. Innen hazatérve 
eperjesi magyar prédikátor lett. Ké
sőbb, körülbelül 1613.-tól a Thurzók 
udvari papja volt Szepes várában, 
azután Széchy Györgyé Murányban. 
Több müve jelent meg : 1. Az örök 
életnek szép és gyönyörűséges nyári 
idejéről való könyvecske (Zaderus 
Jakab után németből ford.). Bártfa, 
1603. 2. Keresztyén istenes és ájta- 
tos imádságok (Pázmány állítása sze
rint jó része az övéből van kiírva). 
U. o. 1609. (Több kiadást ért, melyek 
közül csak egy csepregi, egy lőcsei 
és még egy bártfai ismeretes.) 3. Hét 
prédikáczió az isteu fiainak örök éle

tekről (Pollio Lukács után németből 
ford.). U. o. 1612.

Mikeás, az ószöv. történettöbb 
alakjának, főleg az u. n. 12 kis pró
féta egyikének neve, aki a Juda tör
zséből Moresetben született, Ezékiás 
király első éveiben működött s be
szédeinek anyaga és alakja kortár
sára Ezsaiásra emlékeztet. Könyvé
nek egyes részeit az újabb kritika 
korábbi eredetűnek tartja. V. ö. R ijs- 
sel: Untersuchungen íiber die Text- 
gestalt und Echtheit des Buches M. 
(1887.); Elhorst: De profetie van 
Micha (1891.). Rácz

Miklós (Bázeli), 1. Bázeli 
Miklós.

MÍklós(Csodatevő),agör. egy
ház egyik fő szentje, állítólag a ly- 
kiai Patarában szül. Mint myrai püs
pök Diocletianus császár alatt bör
tönbe záratott, melyből csak Nagy 
Konstantin idejében szabadult ki. 
325. részt vett a nicaeai zsinaton. 
Ez adatok azonban épen oly kevés 
hitelt érdemelnek, mint azok a cso
dák, melyeket a hagyomány neki 
tulajdonít. Miután már sokáig szent
ként tisztelték keleten, 1087. holt
testét Bariból szülővárosába hozták, 
hol megérkezése napját (máj. 9.) még 
ünnepélyesebben ülik meg, mint ha
lála napját (decz. 6.), mely Német
országban, Svájczban és Németalföl
dön családias ünneplés alkalma.

Miklós (Methonei), 1. Methonei 
Miklós.

Miklós (Myrai), 1. Miklós (Cso
datevő).

Miklós, pápák neve. I. Miklós, 
szent (858.—67.), a pápai szék pri
mátusáról való meggyőződésétől ve
zetve felcsigázott igényeket támasz
tott korának uralkodóival és püspö
keivel szemben. II. Lothár lotharin- 
giai király, aki nejétől Thietbergától 
859. az aacheni zsinaton elválasztatta 
magát, hogy ágyasát Waldradét ve



hesse nőül, kénytelen volt 864. a pápa 
parancsára törvényes nejét vissza
venni. Midőn a reimsi érsek, Hinkmar 
a soissons-i püspököt Rothadot 861. 
engedetlensége miatt hivatalából le
tette, ez a pápához felebbezett, aki 
az ál-izidori decretalisokra való hi
vatkozással Rothad visszahelyezését 
865. keresztül vitte. Hinkmarral 
szemben pártját fogta Gottschalk 
szerzetesnek is. A Photius és Ignácz 
közt kitört viszályban egy római zsi
naton 863. az utóbbi pártjára állva, 
az előbbire kimondta az átkot és a 
letétetést. Photius, aki a bolgár egy
háznak a byzanczitól elpártolása s a 
római egyházhoz csatlakozása miatt 
a legnagyobb mértékben fel volt há
borodva, viszont a pápát átkozta ki 
a 867.-iki konstantinápolyi zsinaton. 
V. ö. a Reimsi Hinkmar és Photius 
ez. a. jelzettirodalmon kiviilLámmer: 
Papst Nikolaus I. und die byzantini- 
scheStaatskircheseiner Zeit (1857.); 
Thiel: De Nicolao papa I. legislatore 
ecclesiastico (1859.); Sdrolek: De Ni- 
colail. epistolarum codicibus quibus- 
darri manuseriptis dissertatio (1882); 
Cliantrel: Nicolas le Grand et són 
siécle (1892.). — II.Miklós (1058.— 
61.), eredetileg Gellért volt a neve s 
Burgundból származott. III. Henrik 
flórenczi püspökké tette, Hildebrand 
befolyása következtében pedig Sie- 
nában pápává választatott, jóllehet 
a római nemesség már X. Benedeket 
választotta meg. Az 1059.-iki late- 
ráni zsinaton M. rendeleteket bocsá
tott ki a nős papok, a simonisták s 
Tours-i Berengar ellen, úgyszintén 
a pápaválasztás ügyében. Az általa 
megbántott kölni érseknek, Hanná
nak az izgatásaira nehány német 
püspök egy zsinaton letettnek nyil
vánította s reá átkot mondott. V. ö. 
Beleire: Le pontificat de Nicolas II. 
(Revue des questions historiques 
1886.). — III. Miklós {1211.— 80.),

afranciskánusoknak rendszabályaik 
magyarázata körül folytatott vitájá
ban 1279. az „Exiit qui seminat" 
bullában kijelentette, hogy a magán 
vagyonról való teljes lemondás felel 
meg azon tökéletességnek, melyet 
Jézus tanított és megvalósított. Kap
zsisága s nepotismusa miatt Dante a 
pokolban levők közé sorozza. V. ö. 
Wertsch .* Die Beziehungen Rudolfs 
von Habsburg zűr Römischen Kűrié 
bis zum Tode Nikolaus III. (1860.); 
Palmieri: Introiti ed esi ti di papa 
Nicolo III. (1889.). — IV. Miklós 
(1288.—92.) az első franciskánus, 
ki pápa lett. A magyarországi tatárok 
és más pogányok kiirtására 1288. 
keresztes hadat hirdetett. Anjou Ká
rolyt 1289. Nápoly és Sicilia kirá
lyává koronázta s közvetítette közte 
és ellenfele Arragoniai Alfonz között 
1294. a tarasconi békét. Hasztalan 
igyekezett Ptolemais eleste után 
1291. uj keresztes háborút indítani. 
V. ö. Langlois: Les registres de Ni
colas IV. (8 k. 1886.—93.). — V. (a) 
Miklós (1328.—30.), Bajor Lajos 
tette ellenpápává XXII. Jánossal foly
tatott küzdelme közben, azonban már 
1330. meghódolt emez előtt, mire 
börtönbe vitetett, hol nemsokára mh. 
— V. (b) Miklós (1447.—55.) kiváló 
humanista tudós, megkezdte a Vati
kán és a Péter temploma újraépítését 
és megvetette a vatikáni könyvtár 
alapját. 1449. lemondásrabirta ellen
pápáját V. Bódogot. III. Frigyest, ki
vel 1448. az u. n. aschaffenburgi 
concordatuinot kötötte, 1452. csá
szárrá koronázta. Konstantinápoly- 
nak a törökök általi elfoglalása után 
hiába próbált a törökök ellen keresz
tes háborút inditni. V. ö. Burckliardt: 
Die Kultur dér Renaissance in Italien 
(III. kiad. 2 k. 1877.—78.); Kayser: 
Papst Nikolaus V. und das Vordrin- 
gen dér Türken (Historisches Jahr- 
bucli 1885.); Sforza: Papst Niko-
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laus V. Heimat, Familie, Jugend
(1884.). A.

Miklósvárszéki ref. egy
házmegye, az erdővidékinek a neve 
a 17. század végén.

Miké Imre gr., államférfi, szül. 
1805. szept. 4. Zabolán. Befejezvén 
Nagyenyeden tanulmányait, állami 
hivatalba lépett, melynek lépcsőin 
1847. erdélyi kir. kincstárnokságra, 
egyúttal belső titkos tanácsosságra 
emelkedett. A szabadságharczot kö
vető időkben irodalmi, társadalmi és 
egyházi téren munkálkodott, mig 
1 865. országgyűlési képviselő, 1867. 
pedig közlekedési miniszter lett s az 
volt 1 870.-ig. Mintfőpobárnokmester 
halt meg 1876. szept. 16. Kolozs- 
vártt. Mint a nagyenyedi kollégium
nak 1838.-tól, az erdélyi egyházke
rületnek 1840.-től egyik főgondnoka 
korszakalkotó működést fejtett ki. Az
1849. feldúlt enyedi kollégium va
gyoni viszonyait rendezte, épületét 
helyreállíttatta, könyvtárát s érem- 
gyűjteményét a magáéból újra gaz
daggá tette. A kolozsvári és szász
városi gimnáziumokat bőkezűen se
gélyezte, a róla nevezett sepsiszent
györgyi gimnáziumnak („Mikó-kol- 
legium“) a mellett, hogy előbb is 
jelentékenyen támogatta, végrende
letében 60000 frtot hagyományozott. 
A kolozsvári theol. akadémia alapjá
hoz 4000 írttal járult, s számos egy
háznak tett alapítványokat. A világi 
és lelkészi elem egyházkormányzati 
paritásának erős barátja volt. Még 
mint az erdélyi múzeum megalapítója 
s a történelmi társulatnak kezdettől 
(1867.) fogva haláláig elnöke szer
zett halhatatlan érdemeket. A m. tud. 
akadémia 1858. tiszt, taggá válasz
totta, mit maecenasi és irói működé
sével egyiránt kiérdemelt. Főleg a 
történelem terén alkotott jeles mü
veket, melyek közűi egyh. jellegűek 
ezek : 1. Bőd Péter élete és munkái.

Pest, 1862. 2. Benkő József élete és 
munkái. U. o. 1868. Az általa kiadott 
„Erdélyi történelmi adatok* (3 k. 
i 855.—58.) egyháztört. tekintetben 
is igen becsesek. Me llszohrát az általa 
nemzetének ajándékozott kolozsvári 
„muzeum-kertben* 1889.jun.l 0.lep
lezték le. A felette tartott emlékbe
szédek közűi a Horváth Boldizsáré 
(A m. tud. akadémia évkönyvei XVI.
k. 1877.) és a Szász Gerőé(l 876.) em
líthető.

Mi kólái Hegedűs János, ref. 
lelkész, Sárospatakon tanult, honnan 
külföldre menvén, előbb Angliában 
folytatta tanulmányait, azután 1645. 
jul. 21. a franekeri, 1647. pedig az 
utrechti egyetemre iratkozott be. Va
lamikor 1648. nyara után tért vissza 
hazájába, hol 1659. varaiméi pap 
volt. Mint ilyen, 1662. proseniori 
tisztet is viselt. 1664. toronyaí lel
készül emlittetik. Munkái: l.Ameny- 
nyei igazságnak tüzes oszlopa(Grosse 
után angolból ford.). Utrecht, 1648.
2. Biblia tanúi (Ford.). U. o. 1648.
3. Az istenes cselédeknek lelki prae- 
bendájok (Ford.). U. o. 1648. 4. 
Szentek napi száma (Ford.). U. o. 
1648. Mindenik megjelent II. kiadás
ban is (Szeben, 1665.).

Milecz Illés, ev. lelkész, szül. 
1693.jun. 29.Turóczszentmártonban. 
Draskóczon és szülőföldjén, 1710.- 
től Ivánkőfalván, majd Lőcsén és 
Eperjesen, 1714.-től pedig Nagy- 
Enyeden tanult.Iunen külföldre men
vén, 1723. febr. 6. a jénai egyetemre 
iratkozott be. Hazatérvén, Eperjesen 
telepedett meg s tanítással foglalko
zott, mig 1727. özv. br. Calisiusné 
szül. br. Révay Erzsébetim udvari 
papja lett Bicsén, honnan 1730. Po
zsonyba mentmagyar-tót lelkésznek. 
Pietista iránya miatt sok zaklatást 
kellett kiállania. Mh. 1757. Müvei:
l. Alapos tanítás a kér. vallás czik- 
kelyeiről (Postillák Spener után tótra
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ford.). H. n. 1729. 2. Bárányoknak 
az ő jó pászlorjoknak karjaira való 
egybegyíijtetések (Németből ma
gyarra ford.). Lipcse, 1 736. 3. Elmél
kedések aboldogságfeltételeiről, me
lyekkel Jézus hegyi beszédét meg
kezdte (Tótul.). H. n. 1738. 4. Elmél
kedések a keresztre feszített Jézus 
hét utolsó szaváról (Rambach után 
tótra ford.). H. n. 1738. 5. Evangé
liumi ébresztője a sziveknek (Tótul). 
H. n. 1744. 6. Lelki béke (Eichorn 
után tótra ford.). Halle, 1744. 7. El
mélkedések a JézusKrisztus kínszen
vedéséről (Rambach után tótra ford.). 
Zittau, 1744. 8. Ezsaiás evangéliuma 
a Krisztus születéséről (Rambach 
után tótra ford.). H. n. 1744. 9. Jézus 
üdvözítő szavai (Rambach után tótra 
ford.). H. n. 1745.

Milevei Faustus, Ágoston ide
jében az északafrikai manichaeu- 
sok feje.

Milevei Optatus, numidiai 
püspök, ki a 4. század utolsó harma
dában egy munkát irt „De schismate 
Donatistarum adversus Parmenia- 
nunT, melyet utoljára Migne (Patro- 
logiae latinae XI. k.) és Ziwsa (Cor- 
pus scriptorum ecclesiast. lat. XXVI. 
k. 1893.) adott ki.

Milicz (Kremsieri),!. Kremsieri 
Milicz.

Milkói róni. kath. püspök
ség* (A) székhelye Moldvában volt, de 
hatásköre a székelyföldre is kiterjedt 
s maga a püspökség az esztergomi 
érsekség alá tartozott. 1441. elpusz
tult, de az Erdélyből hozzátartozott 
részek a gyulafehérvári püspökség
től területileg továbbra is elkülönítve 
maradtak s —• úgy látszik — az esz
tergomi érsekségnek közvetlenül let
tek alárendelve. V. ö. Benkö József: 
Milkovia(2 k. 1781.); KnauzNándor: 
A milkói püspökség (Magyar Sión 
(1867.).

Mi lotíii (Melotai) Nyilas István,

ref. püspök, szül. 1571. Milotán (Szat- 
márm.). Alsóbb iskoláit valószínűleg 
Nagybányán, a felsőbbeket pedig 
1596. tavaszától fogva Debreczenben 
végezte, ahol 1598. collaborator,
1599. senior lett a főiskolában. Ez 
év őszén külföldre ments 1601. okt.
4. a heidelbergi egyetemre iratkozott 
be. Innen 1603. hazatérve, még ez 
évben debreczeni tanár, 1604. nagy- 
kállói, 1607. szatmári lelkész lett. 
Mint ilyen, 161 1. a szatmári egyház
megye esperesévé, 1614. jan. pedig 
egyúttal a tiszántúli egyházkerület 
püspökévé választatott. Azonban e 
hivatalairól 1618. jun. lemondva, 
Gyulafehérvárra ment a fejedelem 
udvari főprédikátorának. Ott halt 
meg 1623. Kiváló munkásságot fej
tett ki a prot. oktatásügy fejlesztése 
körül, valamint az egyh. irodalom 
terén is. Munkái: 1. De aeterna prae- 
destinatione Dei. Heidelberg, 1602.
2. Assertiones verae oppositae pon- 
tificorum calumniis.Debreczen, 1615.
3. A mennyei tudomány szerint való 
irtovány. U. o. 1617. 4. Dávidnak 
huszadik zsoltárának rövid prédiká- 
cziók szerint való magyarázata. Kas
sa, 1620.5. Agenda. Kolozsvár, 1621. 
(Számos, részben átdolgozott kiadást 
ért, még a 18. században is.) 6. Spe- 
culum Trinitatis, azaz Szenthárom
ság egy bizony örök istennek . . . ki
mutatása (Enyedi György ellen). Deb- 
reczen, 1622. 7. Halotti beszédek 
Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsánna 
temetésén (Az „Exequiarum Caere- 
monialium . . . Libelli duo“ ez. gyűj
teményben). Gyulafehérvár, 1624.

Miltiades, kisázsiai apologeta 
és polemikus, ki 170. körűt a pogá- 
nyok, zsidók és montanisták ellen 
irt, úgyszintén Marcus Aureliushoz 
s ennek császártársához vádiratot in
tézett a keresztyének érdekében. V. 
ö. Derling: Dissertatio de Miltiade 
(1746.).

/



Miltiades, pápa, 1. Melchiades.
Miltitz Károly, 1. Luther. 
Mindenszentek napja (Mind-

szent), kath. ünnep az összes szentek 
és vértanuk emlékére, melyet a gör. 
egyház már a 4. század óta pünköst 
utáni vasárnap tart. A római egyház 
a 7. század elején kezdte ünnepelni, 
napját IV. Gergely 835. áttette nov. 
elsejére.

Mindszenti Sámuel, ref. lel
kész, szül. 1753. Püspökladányban. 
Debreczenben tanult, hol azután az 
1774.—5. és, miután három évig va
lahol akad. rektor volt, az 1778.—9. 
tanévben újra köztanító volt a főis
kolában. Külföldre ménvén, 1780. 
decz. 14.-től a heidelbergi, 1781. 
ápr. 26.-tól a bázeli, majd a berni 
egyetemen gyarapította ismereteit. 
Hazatérve, 1784. tavaszán komáro
mi első lelkész lett s később esperes
sé is megválasztotta egyházmegyéje. 
Érdemeket szerzett a komáromi egy
ház megszilárdításában s a gimná
zium fejlesztésében. Mh. 1806. nov.
5. írói munkássága a theologiára, 
történelemre és földrajzra terjedt ki. 
Megjelent theol. műve: Broughton- 
nak a religióról való históriai lexi
kona (3 k.). Komárom, 1792.—3.

Miniinusok (minimi fratres 
eremitae), a Ferenczrend szigorát a 
hús, tojás, tej, vaj és sajt evésétől 
való tartózkodással is növelő, de azért 
annak egyik ágát képező rend, me
lyet Paulai Ferencz 1435. körűi Iva- 
labriában szervezett. „SzentFerencz 
remetéi" nevet viseltek először. Con- 
gregatiójokat IV. Sixtus erősíté meg 
1474.-ben. 1482.-től terjedni kezdett 
a rend Francziaországban is, hol „jó 
emberek" (bons liommes) néven is
merték tagjait. Paulai Ferencz 1493. 
háromszakaszu szabályt készített a 
barátok, apáczák és tertiariusok ré
szére, amelyben először mondatnak 
„minimusok“-nák vagy Máté XXV.

40. alapján, vagy pedig hogy a ma
gokat „fratres minores"-nek nevező 
franciskánusokat alázatosságban túl
licitálják. E szabályzatot VI. Sándor 
1 502. megerősítvén, a kolduló rendek 
összes privilégiumaival felruházta a 
rendet, mely alapítójának szentté 
avatása után nagyon elterjedt. V. ö. 
a Paulai Ferencz a. irodalmat.

M inistrans =  miseszolga, aki 
az oltárnál mise közben a pap mel
lett meghatározott teendőket végez.

Minoriták, 1. Ferenczrendiek. 
Mimicius Félix, kér. apolo- 

geta s népszerű bölcsész, római ügy
véd, szép védiratot szerzett a kér. 
egyház mellett „Octavius" czimmel 
egy bölcsészeti párbeszéd alakjában, 
mely két barátja, a kér. Octavius s 
a pogány Caecilius közt azzal az ered
ménynyel folyt, hogy az utóbbi meg
győzeivé késznek nyilatkozik belépni 
a kér. egyházba. E műnek minden
esetre sok egyező részlete van a Ter- 
tullianus „Apologeticum"-ával, de 
kérdéses, hogy melyik vett át a má
sikból. M. F. művének szerzési ideje 
felől szinte másfélszáz évnyi különb
ség van a kritikusok meghatározá
saiban, melyek a 2. század második 
fele s a 4. század eleje közt ingadoz
nak. Legújabban Cornelissen (1882.) 
és Báhrens (1886.) adta ki. Magyarul 
1823. Szabó E. tette közzé. V. ö. De 
Felice: Etűdé sur Octavius de M. F. 
(1880.); Wilhem: De Minucii Fe- 
licis Octavio et Tertulliani Apologe- 
tico (1887.); Karz: Über den Octa
vius des M. F. (1888.); Hagen: Dér 
Octavius des M. F. (1890.).

Mi ram ion, 1. Gén o ve varén di 
apáczák.

Mise (missa), eredetileg az is
tentiszteletnek az a része volt, mely
ben a pap az úrvacsorát megszentelte. 
Mióta az urvacsorája a kér. hit mys- 
teriumai közé tartozott, csak a beava
tottak vagy megkereszteltettek ve



hettek benne részt, inig a többi hall
gatók, meg a bűnbánók s katachume- 
nusok ezt megelőzőleg eme szavak
kal küldettek e l : „Ite, missa est“ 
(t. i. concio), azaz : „menjetek el, a 
gyülekezet el van bocsátva." E for
muláról idővel az egész istentiszte
let missa nevet kapott és pedig az 
első rész volt a „missa catechumeno- 
rum“, a második a „missa fidelium.w 
Később a róm. kath. egyházban m. 
alatt az úrvacsoránál szokásos offi- 
eiumot, vagyis az oltárelőtti imádko
zást (innen a mise-olvasás kifejezés), 
értették, első sorban pedig az u. n. 
mise-áldozatot, vagyis azt az áldo- 
zári cselekményt, mely által az úr
vacsorájában a kenyér és bor Krisz
tus testévé és vérévé változott s is
tennek lett felajánlva. Megkülönböz
tetik a magán misét, melyet egy pap 
egymagában tart ének nélkül (missa 
privata et solitaria) és a nyilvánosát, 
mely ismét feloszlik kis vagy csen
des és nagy misére. Ez utóbbinál a 
hozzátartozó könyörgéseket gyakran 
karénekkel, sőt zenével is szokták 
kisérni s az áldozár legalább két al
sóbb rendű pap segédlete mellett, 
pompás mise-ruhában jelen meg. 
Az ilyen ni., melyet rendesen a fő
oltárnál szoktak végezni, énekes, 
vagy zenés mise nevet visel. A kis 
és magán misét többnyire a mellék 
oltárokon végzik. Ide tartozik az u.
n. matutina vagy hajnali (reggeli) 
mise is, melyet korán reggel tar
tanak azért, hogy akik egész nap el 
vannak foglalva, munkáik kezdete 
előtt vallásos szükségleteiket is ki
elégíthessék. Különösen Nagy Ger
gely tett sokat a mise-szokások ki- 
fejlesztésére s ő állapította meg 
azt is, hogy a mise nyelve csak 
a latin lehet.

Ma a mise négy fő részből á ll: 
introitus, offertorium, consecratio és 
communio. Az introitusnak sok alkat

része van s csak ezután kezdődik tu
lajdonképen a misének szeretetven- 
dégségi része. Az offertoriumban 
vagy áldozásban csöndes imádság 
közt megáldja a pap a kenyeret és 
bort. A consecratio idézi elő az ele
mek átváltozását (transsubstantia- 
tio). Az ima, melyet a pap a megszen
telés előtt, alatt és után olvas : mise
kánon nevet visel s fő része a misé
nek, mely mindig ugyanaz. Bezárja 
az egészet a communio (1. Úrvacso
rája). A miseöltöny színe időszakon
ként s az ünnepekhez képest válto
zik. A rituálé és az énekek a missa- 
lékban vannak meg s szintén módo
sulnak az ünnepek tárgyai szerint. 
A tridenti zsinat határozata nyomán 
V. Pius 1570. elrendelte az ő elnök
lete alatt javított misekönyvnek az 
egész róm. kath. egyházban való 
használatát, ami alól csak azok a 
gyülekezetek képeztek kivételt, me
lyek már két évszázadon át más rí
tust követtek. Miután a misét csak
hamar kérésekkel s fogadásokkal kö
tötték össze, hogy ily módon azoknak 
nagyobb erőt kölcsönözzenek s to
vábbá úgy a természeti erők, mint 
az emberi gonoszságok ellen igénybe 
vették, az ünnepi és heti misék mel
lett nagyszámú olyan misék állottak 
elő, melyekért az egyháznak, vagy 
a papnak külön dij jár. Luther refor- 
mácziója különösen a misével való 
visszaélések ellen irányult. Annak 
magvát, az átlényegülés és áldozat 
eszméjét elvetette, de a külsőségeket 
tekintve, sokat megtartott a kath. 
miséből. V. ö. Fcilise: Liturgiáé pra- 
cticae compendium (1876.); Sauter: 
Das heil. Messopfer (189-L). T.

Misekönyv, 1. xMissale.
Miserere (lat. — - könyörülj!), 

kath.egyh. ének, az 57. zsoltár, mely 
a vulgatában e szavakkal kezdődik : 
„M. mei Domine". Híres az ilyen czi- 
mii zenemüvek közt az Allegrié. T.



M isericordianusok,latin  ne
ve az irgalmasrendieknek (1. e.).

Misericordias Domini (lat.
==az úr könyöriiletességeit). ahusvét 
utáni második vasárnap, az ekkori 
mise kezdő szavairól (89. zsoltár 2.) T.

Miskolczi Cz. Gáspár, ref. lel
kész, szül. 1628.-ban. Sárospatakon 
tanult, honnan külföldre menvén, az 
1650.— 51. tanévben az utrecliti, 
1653. jul. 8. a franekeri egyetemre 
iratkozott be. Külföldről hazatérte 
után lelkészi állást viselt, még pedig 
1665.-ig Ónodon, ettőlfogva Bodrog- 
kereszturon, ahonnan 1672. vagy 
1673. Báthory Zsófia elkergettette. 
Csakhamar Szilágysomlyón, 1686. 
pedig Nagybányán kapott lelkészi 
hivatalt. Am a vallási üldözés elől 
1689. újra menekülnie kellett. Er
délybe ment, hol Görgényben tartóz
kodott, mig 1691. őszénmagyarigeni, 
1695. székelyudvarhelyi lelkész s 
egyszersmind esperes lett. Itt halt 
meg 1696. Művei: I. Angliai indepen- 
dentismus (Arnold Miklós franekeri 
tanár előszavával). Utrecht, 1654. 2. 
Egy jeles vadkert (Franzius F. után 
latinból ford.). Lőcse, 1 702. (II. kiad.
1769.)

Miskolczi Fiiak Pál, ref. lel
kész, Nagyszombatban és Sárospa
takon tanult. Innen külföldre ment s 
1622. végén vagy 1623. elején az 
oderafrankfurti, 1623. szept. 26. a 
a franekeri egyetem hallgatói közé 
lépett. 1625. szept. még itt időzött, 
majd hazatérve lelkész lett. Mint 
ilyen, 1633. máj. Ungváron műkö
dött. Egyéb adatok ismeretlenek róla. 
Munkái : 1. De ecclesia triumphaute. 
Franeker, 1625. 2. Halotti elmélke
dések Pongrácz Nagymihályi László 
kedvesinek jó emlékezetekre. Lőcse, 
1634. Latin verseket irt Rákóczi Zsig- 
mond születésére (1618.) s Csuzi 
Cseh János, Thaba Tamás és Gönczi 
M. János értekezéseik elébe (1625.).

Miskolczi ref. egyház (A) a
16. század közepe táján alakult s 
csakhamar tekintélyessé lett és is
kolája is a virágzóbb particulák közé 
tartozott. A 17. század első felében 
már két lelkészi állomást tartott fenn,
1785. pedig az akkor épített második 
templomhoz még két lelkészt válasz
tott, de a negyedik lelkészséget 1855. 
megszüntette. 1735.-ig a városi ta
nács kormányozta s csak ettőlfogva 
választotta maga a gondnokait. Az 
iskolát, mely 1737. uj épületbeköl
tözött, 1749.-től állandó rektor igaz
gatta. Fejlődésének felülről jött nyo
más néha útját állotta, de azért ma 
már népes főgimnázium, melyben az 
állam segélyével 13 rendes tanár 
működik s amelynek 1896. épült fel 
mintaszerű uj helyisége. Tulajdon
képen való fentartója most is az egy
ház, mely e mellett segélyezi a ti- 
száninneni egyházkerületnek hely
ben levő felsőbb leányiskoláját is és 
kilencz tanítói s két kántori állást tart 
fenn. Van a 10000 lélekből álló egy
háznak továbbá szegény-menháza s 
van egy ritkábban használt fatemplo- 
ma. V. ö. Kovács Gábor: A miskolczi 
ev. ref. főgimnázium története (2 r. 
í 885.—95.).

Misna, 1. Talmud.
Jlissa =  mise (1. e.).
Missale(lat. =  misekönyv), a 

róm. kath. egyházban az a liturgikus 
könyv, melyben benne vannak az 
egyház által rendelt vasárnapi s ün
nepi misék, valamint a különböző 
alkalmakkor mondandó egyéb misék 
is, továbbá a perikopák, imák s a 
mise-kánon. A régi, középkori kéz
iratos missalék sokszor pompás kez
dőbetűkkel s kicsiny képekkel vannak 
ékesítve. T.

Missionarius, 1. Külmisszió.
Misszió, 1. Belmisszió és Kül

misszió.
Misszió papjai a kath. egy-
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házban általában azok az áldozárok, 
akik külön kolostorszerii tanintéze
tekben a nem keresztyének, valamint 
a protestánsok megtérítésére képez- 
tetnek s a missziói czélok érdekében 
munkálkodnak. T.

Misztótfalusi, 1. Tótfalusi. 
Mitra (gör.), 1. Infula.
Mitrovics Gyula, ref. lelkész, 

szül. 1841. máj. 16. Sátoraljaújhely
ben. Az elemi iskolát szülővárosában, 
a gimnáziumot (1853.—61.) és a 
theol. tanfolyamot (1861.—5.) Sá
rospatakon végezte,hol azután 1 867. 
tavaszáig segédtanár volt. Ekkor 
külföldre ment s mintegy másfél évig 
Heidelbergben, Göttingában és Zü
richben gyarapitottaismereteit. 1 868. 
szept. a gyakorlati theologia és kér. 
erkölcstan tanára s a főiskola papja 
lett Sárospatakon. A tiszáninneni 
egyházkerület 1876. al-, 1884. fő
jegyzőjévé, több ízben az egyetemes 
konventtagjává, ez pedig mindannyi
szor egyik jegyzőjévé választotta. 
Tagja és ugyancsak jegyzője volt a 
debreczeni s budapesti zsinatnak, és 
szintén tagja az egyetemes tanügyi 
bizottságnak. 1895. szept. debreczeni 
lelkészszé választatván, mindeme hi
vatalairól lemondott s 1896. ápr. óta 
uj állásán működik. Egyike volt a 
legkiválóbb tanároknak s a mellett 
kitűnő szónok, ki nagyszabású irói 
működéséről is nevezetes. A szabad
elvű theol. irány legjelesebb képvi
selői közé tartozik, kinek kisebb dol
gozatai a Sárospataki Füzetekben, 
Prot. Népiskolai Közlönyben, Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban, Erdélyi Prot. 
Közlönyben, Debreczeni Prot. Lap
ban s az általa indított és öt évig 
(1882.— 6.) szerkesztett Sárospataki 
Lapokbanjelentek meg, mig nagyobb 
tanulmányai és külön kiadott mun
kái ezek: 1. Origenes Bálint (Spataki 
Fűz.l866.)2. Pelagius és Augustinus 
(U. o. 1867.). 3. Egyh. és szertartási
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beszédek. Sárospatak, 1872. 4. Be
széd néhai br. Vay Henrik emlék
ünnepe alkalmával. U. o. 1875. 5. 
Egyháziatlanság és üres templomok. 
U. o. 1876. 6. Láng Henrik válogatott 
vallásos beszédei. (Németből ford.). 
U. o. 1877. 7. A kér. hit- és erkölcs
tudomány rövid foglalatja (Tan
könyv). U. o. 1877. (II. kiad. 1892.)
8. Egyházi szónoklattan. U.o. 1878.9. 
A konfirmáczió (Prot. Szemle 1890.).
10. A polgári házasság törvényei pár
huzamban az eddigi házassági jog- 
gal.Sárospatak, 1895. 1 1. Dolgozatok 
az egyh. élet köréből (I. füzet). U. o.
1895. Sajtó alá rendezte Borsodi Jó
zsef „Hétköznapi, bűnbánati és al
kalmi imák" (1886.) ez. müvét.

Hlizsér (Pesti) Gábor, 1. Pesti 
Mizsér Gábor.

Moabitíik, a zsidókkal rokon 
nép, mely már Mózes kora előtt ál
landóan letelepedett a Holt-tenger 
délkeleti partján. A monda szerint 
szintén Lottói származó ammoniták- 
kal együtt, kiknek országától az Ar- 
non folyó választá el, ők is halálos 
ellenségei voltak Izráelnek. Saul és 
Dávid leigázta őket, majd Akháb ha
lála után elszakadtak az északi ország
tól, ahova csatoltattak. Ebből az időből 
való Mésa moáb királynak azon em
léktáblája, melyet Dibon moáb vá
ros romjai között 1868. találtak. Ké
sőbb II. Jeroboám király ismét adó
fizetőkké tette őket. Ezsaiás és Je- 
rémiás még hevesen fenyegetőztek 
jóslataikban ellenök, de nemzeti lé
töket egész az ujszöv. korig szívósan 
megtartották. Rácz

Moczkovcsák Károly Henrik, 
ev. lelkész, szül. 1835.jan 24. Bazili
kán. Tanulmányait Pozsonyban és 
Göttingában végezte, azután pár évig 
Pozsonyban nevelősködött, mig 1859. 
miskolezi káplán, 1860. somorjai, 
1863. pedig nagybecskereki lelkész 
lett. Itt 1870. decz. 15. mh. Számos

1



czikke jelent meg a Prot. Egyh. és 
Isk. Lapban. Müvei: 1. Egyh. beszéd 
nagybecskereki beiktatásakor. Nagy- 
becskerek, 1863. 2. Az elutasítandó 
utasítások (A Hamaliár-féle utasítá
sok ellen). U. o. 1864. 3. Hitéletünk 
hiányai. Pest, 1866. 4. Luther Már
ton élete (Ford.). U. o. 1868. (Uj kiad. 
1880.) 5. Melanchthon Fiilöp élete 
(Ford.). U. o. 1868.

Modal isták, 1. Monarchianusok.
Modern tlieologia, az athe- 

ologiai irány, mely a prot. orthodoxiá- 
val ellentétben a symbolumoknak 
csupán történeti jelentőséget tulaj
donít s kutatásaiban és elveinek al
kotásában azoktól teljesen függetle
níti magát, minélfogva a theologiát, 
mint igazán tudományt, voltaképen 
csakis ennek az iránynak a hívei 
művelik.

Modori ev. esperessé#, a
pozonyvidékinek a múlt század vé
gén használt neve.

Modrusi rom. kath. püs
pökség, a 15. század közepén ala
kult, de egy század múlva a törökök 
elpusztították. Ekkor a zenggi püspö
kök igazgatása alá került, kik a 17. 
század elejétől a zengg-modrusi püs
pök czimet viselik.

Mog’ilas Péter, gör. kel. theo- 
logus, szül. 1 597. körül Oláhország
ban. 1625. akiewi kolostorba lép
vén, 1628. ott archimandrita, 1632. 
pedig metropolita lett. Mh. 1647. 
decz. 31. Ő irta a görög egyház fő 
sybolumát, melyet „Igaz vallástétele 
a napkeleti közönséges és apostoli 
eklézsiának“ ez. a. Miskolczi István 
1791. magyarra fordított, s amelyet 
legutóbb Schaff (The ereeds of chris- 
tendom II. k.) adott ki.

Mogyorósi Elek, ref. lelkész, 
Erdélyben szül. s Gyulafehérvárit 
tanult. Innen külföldre ment s 1639. 
szept. 20. a franekeri egyetemre 
iratkozott be, melyen 1640. a Vede-

lius elnöklete alatt négy Ízben érte
kezett. Később a groningeni egye
tem hallgatója lett, de 1641. jul. 
már ismét Franekerben időzött. Ha
zatérte után előbb gyulafehérvári 
tauár, 1650. pedig már kolozsvári 
lelkész volt. Ezutáni sorsa ismeret
len. Müvei: 1. De Antichristo. Gro- 
ningen, 1641. 2. Panoplia christiana 
verae fidei hostibus opposita. Frane- 
ker, 1641. (II. kiad. u. o. 1651. III. 
Kannengiesser L. által bővített kiad. 
Kötlien, 1669.) Üdvözlő verset irt 
Almási P. András értekezése mellé.

Mohácsi ref. egyházmegye,
a régi baranyai kerületnek egyik 
egyházmegyéje, mely 1705.-ig lé
tezett.

Mohámmed (Muhammed), az 
iszlám alapítója, szül. 570. kör. Mek
kában, hol kijelentések alapján 610. 
lépett fel próféta gyanánt, de csak 
622.-től lett munkásságajelentékeny 
s tiz évvel ezután bekövetkezett ha
lálakor egész Arábia hódolt tanának. 
Első felléptekor úgy tüntette fel ma
gát, mint az istentől Abrahámnak 
tisztán kijelentett, de azután a zsi
dóságban és keresztyénségben meg
hamisított vallás reformátorát és 
visszaállítóját. Nem is igényelt sem
miféle emberfölötti méltóságot és 
elvi alapon lemondott hitelének cso
dákkal való megszilárdításáról. A 
kardra támaszkodott, a hitetlenek 
erőszakos meghódítására akarta ala
pítói hírnévét. Csak egy hittételt hir
detett prófétai módon a világ előtt : 
„Allah (összevonva e két szóból: A1 
és iláh, mi régi arab istennév volt) 
az Allah"; és egyet tett kötelessé
gévé a hívőknek: hogy ennek az 
istennek magokat és a világot aláves
sék. Szinte kézzelfoghatólag követ
kezett ebből a világuralmi törekvés, 
ami oly hóditó erővel ruházta fel kö
vetőit, mely szinte ezer évig ellen
állhatatlannak látszott. Az újabb ku



tatások szerint M. egész életén át 
meg volt a felől győződve, hogy ő 
az isten küldöttje, habár eljárását 
egyre számítóbb politika vezette. V. 
ö. Sprenger: Das Leben M. s. (3 k.
II. kiad. 1868.); Nöldeke: Das Leben 
Mnhammeds (1863.); Delaporte : Vie 
de Mahomet (1874.); Hatala Péter : 
M. élete és tana (1878.); Grimrne : 
M. (2 k. 1892.—5.).

Mokos Gyula, tanár, szül. 1 857. 
máj. 27. Bacsón (Esztergomm.)Agim- 
náziumot Pozsonyban (1867.—75.), 
a theol. tanfolyamot Budapesten 
(1875.—9.) végezte. Ekkor külföldre 
ment, honnan 1880. Knnszentinik- 
lósra hívták ginin. tanárnak. 1883. 
a pápai tanítóképző-intézet igazga
tója lett, midőn pedig ez intézet
1890. megszűnt, Budapestre ment, 
hol egy évig ref. katecheta volt, ínig
1891. óta nőképzőintézeti tanár. Je
les egyháztörténész, kinek kisebb 
dolgozatai főleg az egyh. lapokban 
s egyes folyóiratokban jelentek meg. 
Munkái: 1. Az iskolai pad. Pápa, 
1886. 2. A dunántúli ev. ref. egyház- 
kerület pápai főiskolájában működött 
publicus praeceptorok. U. o. 1888. 3. 
Magyarországi tanulók a jénai egye
temen. Budapest, 1890. 4. A dunán
túli ág. hitv. ev. egyház 1598.-iki 
törvénykönyve. U. o. 1892. 5. Ada
lékok a dunamelléki ref. püspökök 
életéhez. (I. füzet) Pápa, 1892.

Molanus Gellért Wolter, lok- 
kumi apát, szül. 1633. Hamelnben. 
A theologiát Helmstedtben Calixtus 
alalt hallgatta s ennek befolyása 
alatt keresztülvihetőnek tartotta úgy 
a katholikusok és protestánsok, mint 
a lutheránusok és reformátusok közti 
uniót. 1659.-től a mathematikának, 
1664.-től a theologiának volt ta
nára Rintelnben. 1677.1okkumi apát, 
1 683. a hannoveri consistorium di- 
rectora lett. Leibniz-czal próbát tett 
a prof. unió létesítésére, úgyszintén

részt vett a hannoveri udvarnál 
Spinolától megindított s a kath. és 
prot. egyházak unióját czélzó mun
kálatokban. Ezek a mozgalmak épen
oly eredménytelenek maradtak, mint 
Bossuet-vel ez irányban folytatott 
tárgyalásai. Mh. 1727. szept. 7. V. 
ö. J. von Einem : Das merkwürdige 
Leben des grossen Theologi Ger- 
hardi Wolterí Molani (1734.)

Moldva-oláhországi misz- 
szió. A Romániában élő magyar 
reformátusok első bukaresti lelkésze 
Síikéi Imre volt, ki 1815.-től fogva 
nehéz viszonyok közt működött ott, 
több leányegyházat is alapítva, me
lyeknek gondozására és fejlesztésére
1861. elején Czelder Márton ment 
ki missionariusi minőségben. Műkö
dése sikeres volt, számos ref. és 
egyesült prot. gyülekezetét szerve
zett, templomokat s iskolákat épít
tetett, de 1865.-től kezdve viszályba 
keveredvén úgy a bukaresti lelkész- 
szel, mint a misszió felett közvetlen 
felügyeletet gyakorló erdélyi egy
házkerülettel, 1871. végre is oda 
kellett hagynia Romániát, hittől fog
va a magyar ref. egyház nagy áldo
zatokkal igyekszik fentartani és erő
sítői e misszió egyes pontjait, melye
ket az erdélyi egyházkerület 1887. 
külön egyházmegyévé alakított (1. 
Romániai missziói egyházmegye). 
V. ö. Szász Domokos : A romániai 
misszió története (1870.)

Molina Lajos, spanyol jezsuita, 
szül. 1535. Cuencában. A jezsuiták 
közé lépvén, mint theol. tanár mű
ködött, előbb Evorában, később Mad
ridban, hol 1600. okt. 12. mh. „Li- 
beri arbitrii cum gratiae donis,divina 
praescientia, providentia, praedesti- 
natione et reprobatione concordia* 
(1588., utoljára 1715.) ez. fő mun
kájában azt tanította, hogy az isten 
üdvterveire befolyást gyakorol az a 
körülmény, melynél fogva tekintetbe



veszi az embernek általa előre tu
dott akaratát. Ezt a nézetet mint anti- 
thomistikust a Domokosrendiek meg
támadták, ellenben számos jezsuita 
(molinisták) védelmére kelt, amiből 
aztán viszály keletkezett, mely csak 
akkor csillapodott, mikor V<Pál 161 1. 
megtiltotta, hogy e tárgyban pápai 
engedély nélkül sajtó alá kerüljön 
valami. A molinista vita a jansenista 
viszályok közben még egyszer meg
újult. V. ö. Selmééincmn: Controver- 
siarum de divinae gratiae liberique 
arbitrii concordia initia et progressus 
(1881.); Gayrand : Thomisme et Mo- 
linisme (I. k. 1890.).

Molin aeus (Du Móniin) Péter, 
franczia ref. theologus, szül. 1568. 
Normandiában. 1 599. charentoni káp
lán, 1621. sedani theol. tanár lett s 
mh. 1658. „Anatomie de l’Arminia- 
nisme“ (1619.) ez. munkája a remon- 
stransok ellen, számos egyéb müve 
pedig a katholikusok ellen, illetőleg 
a reformátusok védelmére van Írva. 
Közülök magyarul is megjelentek : 
Hivséges és iidvösséges tanácsadás 
az oly házasságról, mely két ellen
kező religión való személyek között 
leszen (ford. Szenczi Molnár Albert 
1625.), Pax animae, azaz a lélek bé- 
keségéről.. . való tracta (ford. Pápai 
Páriz Ferencz 1680.). V. ö. Gory: 
Pierre Du Móniin (1888.).

Molinisták, 1. Molina.
Molinos (De) Mihály, spanyol 

mystikus, szül. 1640. decz. 21. Pa- 
tacinában. Mint világi pap élt Rómá
ban 1669.-től. „Guida spirituálé" 
(“  lelki vezető) ez. müvében (1675. 
latin ford. 1687.) az egyli. mecha- 
nismussal és a domokosrendiek s je
zsuiták szertartásos ájtatoskodásai- 
val ellentétben az istennel való teljes 
egyesülést, lelki nyugalmat (ellen
felei ezért mondták tanát quietismus- 
nak) s minden egyéni lét megsemmi
sítését ajánlotta az üdv utjául. Tana

nagy tekintélyt szerzett neki, de a 
jezsuiták gyűlölettel teltek el iránta 
és XIV. Lajos közbeléptével sikerült 
is őt 1685. az inquisitio kezébe jut- 
tatniok, mely életfogytigtartó fogság
ra Ítélte, noha 1687. szept. 3. vissza
vonta tételeit. Valószínűleg 1697. 
decz. 28. halt meg. V. ö. Seharling : 
Miguel de M. (1855.).

Moll Vilmos, holland egyház
történész, szül. 1812. febr. 18.Dord- 
rechtben. A tlieologiát Leidenben 
hallgatta. 1836.-tól de-vuurschei, 
1844.-től arnhemi lelkész volt, mig 
1846. az amsterdami athenaeumban 
az egyháztörténet tanára lett. 1853. 
megalapította az egyháztört. társu
latot. Mh. 1879. aug. 16., mint a tud. 
akadémia bölcsészeti osztályának al- 
elnöke. Müvei közül legkiválóbbak : 
Geschiedenis van hét kerkelijke le
ven dér Christenen gedurende de zes 
eerste eeuwen(II.kiad.2 k. 1855—7.), 
Angelus Merula, de hervormer en 
martelaar des geloofs (II. kiad. 1855.), 
Kerkgeschiedenis van Nederland 
voor de hervorming (6 k. 1864.—71.). 
V. ö. Acquoy: Levensbericht van Wil- 
lem M. (Jaarboek van de koninklijke 
Akademie van wetenschappenl 879.); 
Royge: Willem M. (1879.).

Moller, rendesen, de helytelenül 
használt neve Zutpheni Henriknek, ki 
a protestantismusnak egyik legelső 
vértanúja volt. Szül. 1488.(?) a zut
pheni holland grófságban. Az Agos- 
tonrendbe lépett s 1508. a wittenbergi 
egyetemre ment, hol Lutherhez csat
lakozott. 1514. körül rendje kölni 
kolostorának alperjele lett, mig 1515. 
már dordrechti perjel volt. 1520. újra 
Wittenbergbe ment, honnan csak 
1522. távozott, hogy Antwerpenben 
hirdesse a reformátori elveket. Mint 
eretneket, a dominikánusok fogságba 
juttatták, de a nép tüstént kiszaba
dította. 1522. nov.-től Brémában mű
ködött s miután ott szervezé az ev.
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istentiszteletet, 1524. nov. Meldorfba 
költözött, hol a dominikánusok által 
felbujtogatott környékbeli parasztok 
irtózatos kínzások után decz. 10. meg
égették.̂ V .ö.Herwerden(ll. kiad. 1864.) 
holland, Wiesner{\ 884.), Ita(1886 .) 
és Rogge (1887.) német műveit.

Molnár Aladár, kiváló paeda- 
gogus, szül. 1839. Veszprémben, hol 
tanulni is kezdett. Majd Pesten, a 
szabadságharcz után pedig otthon, 
előbb magán szorgalommal, 1853.- 
tól a Vámosi Pap István vezetése 
mellett, végre 1855.-től Pápán tanult, 
ahol 1860. végezte a theol. tanfolya
mot. Miután egy ideig Vámoson káp- 
lánkodott, majd a bölcsészeti tan
széket, mint helyettes tölté be Pápán,
1862. r. tanár lett a pesti ref. theol. 
akadémián. 1864.—5. nagyobb uta
zást tett külföldön. 1867. a m. tud. 
akadémia lev. tagjául választá. Ez 
évben a közoktatásügyi minisztérium
ban titkár, 1869. osztálytanácsos lett. 
E minőségében tanulmányozás czél- 
jából többször utazott külföldön. 
1872. országgyűlési képviselőséget 
vállalt s ettőlfogva Gleichenberg- 
ben 1881. aug. 19. történt haláláig 
mint képviselő működött. A duna- 
melléki egyházkerületnek világi al
jegyzője s többször konventi kép
viselője volt s az erdélyi egyház- 
kerület részéről kiküldetett a deb- 
reczeni zsinatra is, melyre az is
kolai szervezeti javaslatot ő készítő, 
de amelynek tárgyalásaiban már nem 
vehetett részt. Számos tanügyi alko
tás köszönheti léteiét buzgalmának. 
Kiterjedtirói munkásságot folytatott. 
Szorosabban vett bölcsészeti és ne
velésügyi müvek mellett aköv. egyli. 
érdekű müveket irta : 1. A philoso- 
phia szükséges alkatrésze a theolo- 
giának. Pápa, 1860. 2. A kér. hit- 
felekezetek tanrendszere. Pest, 1864. 
3. Az erkölcsbölcsészet alapvonalai 
(Martensen után Haberern Jónathán-

nal ford.). U. o. 1864. 4. Közműve
lődési dolgozatok (I. k., több nem 
jelent meg). U. o. 1865. 5. Tervja
vaslat a ref. iskolák szervezetére.
Budapest, 1880. 6. A közoktatás tör
ténete Magyarországon (I. k., több 
nem jelent meg). U. o. 1881. Számos 
kisebb-nagyobb dolgozatát közölte 
ezenkívül a Prot. Egyli. és Isk. Lap.

Molnár (Szenczi) Albert, 1.
Szenczi Molnár Albert.

Molnár Gergely, prot. tanár, 
szilágysági születésű, 1554. jun. 4. 
iratkozott be a wittenbergi egyetem
re. Hazatérve, már 1556. Kolozs
v á rt működött tanári állásban. Mh.
1564. Számos tankönyvet irt, me
lyeknek egy része sokáig használat
ban maradt. Theol. irányúak : 1. Ca- 
techesis scholae claudiopolitanae. 
Kolozsvár, 1564. 2. Príma doctrinae 
christianae rudimenta. U. o. 1564.

Molnár János, ev. lelkész, szül.
1757. okt. 10. Csetneken. Tanulmá
nyait szülővárosában, Miskolczon,
Dobsinán, Bélán, Lőcsén s újra szü
lővárosában, majd Modorban (2 évig) 
és Sopronban (4 évig) végezte, hon
nan 1782. nyarán Jenába ment. Két 
év múlva tért haza, amikor is rad- 
ványi, 1787. pedig pesti lelkész lett.
Itt rendkívül áldásos működést fej
tett ki az egyház felvirágoztatása 
körül. Tagja volt a pesti zsinatnak s 
mint esperes halt meg 1819. nov. 28.
Müvei ama német egyh. beszédek, 
melyeket Belgrád elfoglalásakor, II.
Lipót koronázásakor (jegyzetekkel), 
br. Podmaniczkyné Kisfaludy Zsu- 
zsánnatemetésén, a hadsereg győzel
meinek öromiinnepéns Pest százéves 
szabadvárosi jubilaeumán tartott, 
továbbá: 1. Wünsche und Fiirbitten 
derev. Gemeinde in Pest. H. n. 1 790.
2. Praeliminarien zu einer historisch- 
kritischen Untersuchung iiber die 
Rechte und Freyheiten dér prot.
Kirclie in Ungarn, H. n. 1790, 3, Ma-
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terialien zűr Reformation des hölie- 
ren kath. Klérus in Ungarn. H. n. 
1 790. 4. Die Hoffnung besserer Zei
ten. H. n. 1796.

Molnár János, jezsuita, szül. 
1728. jun. 13. Csécsényben (Győrm.). 
1 759. fölszenteltetvén, több helyen 
tanárkodott, rendje feloszlatása után 
pedig 1773. nagyváradi püspöki 
könyvtárnok, később budai gimn. 
igazgató lett s végül bélakuti apát és 
szepesi kanonok volt. Mh. 1804. Szá
mos magyar és latin munkát irt, 
melyek közül legnevezetesebbek : A 
megtért református elmélkedéseiről 
(1 763.), Az anyaszentegyliáznak tör
téneti (4 k. 1769.— 88.), Az oltári- 
szentségről és áldozatról a reformá
tusok paizsa ellen (1775.), Egész 
esztendőnek vasárnapira és ünnepire 
szolgáló prédikációk (1 777.). Szer
kesztője volt a „Magyar Könyvház* 
(1 783.—95.) ez. folyóiratnak. Életét
megirta Pécsi Ödön.

Molnár (Enyedi) J án os, 1. 
Enyedi Molnár János.

Moloch, voltaképen Molek vagy 
Melek (héberül === király), ez a neve 
azon talán ó-akkád istennek (a tűz 
és az emésztő nap istene), akit a 
phoeniciaiak, moabiták és ammoniták 
egyiránt tiszteltek s akinek izzó tor
kába a neki kizárólag szentelt gyer
mekáldozatot dobták és ennélfogva, 
mikor ahellénésphoeniciai isteneket 
azonosították, M.-ot a gyermekpusz
tító Saturnussal hozták össze. Tisz
telete, mely ellen a próféták Amós- 
tól Ezékielig harczoltak, sokszorosan 
felülhaladta Izráelbeu a Baalét. Rácz 

Momier-k ( =  képmutatók), 
gúnyneve egyGenfben 1814.fellépett 
methodista irányú szektának, melyet 
Empaytaz Henrik Lajos (1790.— 
1853.) alapított, miután a conventi- 
culumok tartását pártoló álláspontja 
miatt kizárták alelkészjelöltekközül. 
Mikor Haldane Róbert skót metho

dista prédikátor bibliai óráival Genf- 
ben ébredést (réveil) hívott létre, a 
„vénérable compagnie* megtiltotta
1817. máj. 3. az összes lelkészek
nek, hogy az isteni természetnek a 
Krisztus személyével való egyesülé
séről, az eredendő bűnről, az isteni 
kegyelem működésének módjáról s 
a praedestinatióról prédikáljanak. E 
miatt alakult 1817. okt. az u. n. „uj 
gyülekezet*, melynek tagjait a nagy 
közönség* csakhamar „ momier-k* - 
nek nevezte. Maian Caesar (1787.— 
1864.), ki prédikácziói miatt 1818. 
mozdittatott el hivatalától, 1823. 
pedig ki is lépett az állami egyház
ból, szintén az uj gyülekezet szelle
mében működött, habár 1830.-tól 
ellenséges viszonyban állott azzal. 
Mint vándorprédikátor bejárta a 
szomszéd országokat, sőt Skócziát is; 
azonkívül irodalmi téren szintén 
szorgalmasan működött. A momier-k, 
kik 1832. külön theol. intézetet ala
pítottak, melynél másokon kívül 
Merle d’ Aubigné is működött, 1849. 
a Maian híveinek legnagyobb részé
vel s egyéb dissidensekkel egyesül
ve, az államival szemben szabad 
„evangélikus egyházat* alapítottak. 
Nemsokára ebben is két irány fejlő
dött ki, melyek 1883. békeségesen 
oszlottak szét egy confessionalis és 
egy szabadabb nézeteknek hódoló 
gyülekezetre. így alakult meg 1884. 
jan. 1. a „Pélisserie független egy
háza* és a „Genfi szabad ev. egy
ház*. V. ö. Goltz: Die ref. Kirche 
Genfs im 19. Jahrhundert (1862.); 
Guers : Notice historique sur l’église 
evangélique libre de Génévé (1875.).

Monarcliianusok, az ős egy
házban Tertullianus korától gyűjtő 
neve azoknak az irányoknak, melyek 
az isten egysége (monarchia) érde
kében vagy csupán az isten erejével 
s leikével teljes embernek tekintet
ték Krisztust, mint a dynamistikus



m., vagy pedig az Atya és Fin nevek
ben ugyanazon istennek csak módo
sulatait és megjelenési alakjait lát
va, Krisztust az isten incarnátiójá
nak állították, mint a modalistikus
m. Ebből vonták ki ellenfeleik azt az 
eretnek következtetést, hogy az Atya 
mint Fiú maga szenvedett a földön ; 
innen kapták a theopaschiták vagy 
patripassianusok nevet.

Mongus Péter, 1. Monophysiták.
Monod Adolf, hírneves franczia 

ref. theologus, szül. 1802. Kopenhá- 
gában. Genfben tanult, s 1825.—7. 
nápolyi prédikátor volt, hol a prot. 
egyházat alapította. 1828.-tól Lyon
ban működött, hol positiv irányú pré- 
dikácziói miatt a consistoriummal 
ellentétbejutván, 1831. elmozditta- 
tott. Ekkor ott egy független prot. 
gyülekezetei szervezett. 1836. mon- 
taubani theol. tanár, 1847. párisi 
ref. lelkész lett. Mh. 1856. ápr. 6. 
Párisban. Szigorúan iráselvii müvei 
közűi legelterjedtebbek : Lucile, ou 
lalecture de la Bibié (IV. kiad. 1851.), 
Sermons (III. kiad. 4 k. 1860.), Les 
adieux á mes amis et á 1’église (XII. 
kiad. 1889.). Magyarul „A biblia is
tentől ihletettu ez. értekezése jelent 
meg (ford. Papp Károly Kecsk. Prot. 
Közlöny 1859.). V. ö. Comte: Etűdé 
homilétique sur la prédication con- 
temporaine A. M. et Lacordaire 
(1882.). — Fivérei: F r i g y e s  és 
V i 1 m o s, valamint az előbbinek fiai : 
J á n o s  Pál Frigyes és T i v a d a r  
szintén buzgó munkásai voltak az 
egyh. életnek és theol. irodalomnak.

Mo n op h y s i t ú k, az o r th o d o xo k 
(dyophisiták) által arra a pártra al
kalmazott elnevezés, mely Krisztus
ban csak egy természetet vett föl, az 
emberré lett istenit. A. chalcedoni 
hitvallás ugyanis csak nyugaton ta
lálkozott általános elismeréssel, inig 
keleten hosszas és heves viszályok
nak lett okozójává. A chalcedoni zsi

natról Palesztinába visszatért Tlieo- 
dosius barát Jeruzsálemben fölkelést 
támasztott s az odavaló püspököt Ju- 
venalist elűzve,helyébelépett. Midőn 
l 3/4 év múlva állásába amaz újra visz- 
szatétetett, Theodosius a császár ha
ragja elől a sinai barátokhoz mene
kült. Egyptomban a monophysita ér
zelmű Timotheus Clurus presbyter 
lett alexandriai patriarchává az or- 
thodox Proterius ellen, ki a csatában 
elesett. De Timotheus Clurust I. Leó 
császár 460. száműzte. Antiochiában 
470. Fullo Péter szerzetesnek sike
rűit a Trishagionhoz a monophysi- 
tismus szellemében hozzácsatolni : 
„Isten, aki értünk megfeszíttetett.* 
Nemsokára elfoglalta az orthodox 
püspök helyét, de I. Leó császár 
őt is elűzte. Azonban úgy őAntiochiá- 
ba, mint Timotheus Clurus Alexand
riába mégis visszatért, miután Basi- 
liscus császár 476. kárhoztatta a 
chalcedoni hitvallást s a in. tanát 
államilag elismerte. Timotheus Clu
rus utódja, Mongus Péter az Acatius, 
konstantinápolyi patriarchától buz
dított Zeno császárral 482. compro- 
missumra lépett, miuek eredménye 
a Henotikon lett, mely a chalcedoni 
hitvallást elvetve a nicaeaihoz tért 
vissza s a vitás kifejezéseket keriilé. 
A szigorú m. ezért elszakadtak Mon- 
gustól, III. Bódog pápa pedig a He- 
notikont elkárhoztatva, mint ennek 
szerzőjére, Acatius patriarchára 484. 
átkot mondott, mire egy 35 évig tartó 
schisma állott elő kelet és nyugat 
közt. A theopaschita vita következ
tében tovább élesedett az ellentét a 
mono- és dyophysiták között. Ama
zok kebelében azután számos külön
féle irány fejlődött ki, miközben I. 
Justinus császár (518.—27.) ascliis- 
mát 519. megszüntette. Utódja I.Jus- 
tinianus (527.-65.) hiábaiparkodott 
megegyezést hozni létre az ortlio- 
doxok és m. közt, mely utóbbiak



hova-tovább több szektára oszlottak
(1. Abessyniai egyliáz, Örmény egy
ház, Jakobiták, Koptok). V. ö. Kriiger: 
Die monophysitischen Streitigkeiten 
(1884.).

Monostor (lat. „monasterium"), 
eredetileg a barátok tartózkodási 
helye, a francziáknál ma is moutier- 
apátság. Később egyjelentésü lett a 
kathedráléval, mivel az ilyenek kano
nok jai korábban kolostorszerüleg 
együtt laktak. A német miinsterszó
Észak-Németországban legtöbbnyire 
dómot jelent. T.

M onoszlai András,kath.püspök, 
szül.1552. Nagyváradon. 1 574. nagy- 
sz( mbatitanár, 1586. pozsonyi, 1593. 
bn lai fehérvizi prépost, 1599. veszp
rémi püspök lett. Mh. 1601. decz. 11. 
Bé-sben. Nevezetes munkái: A kö
zönséges kér. hit. ágazatinak . . .  ol
talma (A Telegdi Miklóssal polemi
záló Dávid János ellen 1588.). A 
szenteknek hozzánk való segítségük
ről hasznos könyv (1589.), Az üdvös
ségre intő képeknek tiszteletéről való 
igaz tudomány (1589.), Brevis ac ca- 
tholica confutatio impiorum novorum 
articulorum nuper in Galantha a sa- 
cramentariis concinnatorum (1593.), 
Az isten malasztjáról, a szabad aka
ratról és az istennek akaratáról
(1600.).

Monotheisnius (gör.), a poly- 
theismussal ellentétben egy isten is
merete és tisztelete. Szorosan véve
csak a zsidó és kér. vallás, valamint 
az iszlám monotheista. Van olyan 
vallás is, mely egy istent tisztel bár, 
de annak egyedüliségét nem állítja.

Monotheleták, egy a mono- 
physitákkal rokon egyli. párt liivei a
7. században, mely Heraklius csá
szár (610.—41.) azon kísérletéből 
eredt, hogy I. Honorius pápa bele
egyezésével 633. a monophysitákat 
azzal a formulával olvaszsza be az 
orthodox egyházba, mely szerint

Krisztus egy istenemberi akarattal 
vitte végbe megváltói művét. A dyo- 
physita orthodoxia, melynek élén 
egy palesztinai szerzetes, Sophronius, 
a későbbi jeruzsálemi püspök állott, 
hevesen kikelt ez ellen. Mikor aztán 
Heraklius az „Ekthesis*-ben (1. e.) 
megmaradt előbbi álláspontján, uj 
tápot nyert a vita, melyben az ortho- 
doxiát most már Maximus Confessor 
és I. Tivadar pápa vezette. Hogy az 
egyli. békét visszaadja a birodalom
nak, II. Constaus 648. a „Typos“-t 
(1. e.) bocsátotta ki, mely minden 
vitát (‘ltiltott a felől, liogy bányaká
rát volt Krisztusban. Ám azért a vita 
ismét meg ismét felújult, mig a ha
todik egyetemes zsinat (680.) ki
mondta, hogy Krisztusban két ter
mészetének megfelelőleg két akarat 
is \olt s az emberi mindig alá volt 
rendelve az isteninek. Az egyházból 
kirekesztett monotheleták marad
ványaiból a maroniták szektája ke
letkezett.

Monstrantia (lat.), a k a to li
kusoknál az a többnyire aranyból 
vagy ezüstből készült, gyakran drá
gakővel ékesítetts előbb torony, most 
levélalaku edény, amelyben egy fél
hold alakú villán (Lunula) a meg
szentelt ostya van elhelyezve. Külö
nösebb alkalmakkor ki van téve a fő
oltárra, hogy térdreboruljanak előtte 
s a körmenetek alkalmával is körül 
szokták hordozni. Rendesen a főoltár 
tabernaculumában van éltévé s csu
pán fölszentelt pap nyúlhat hozzá. T.

Montalembert (olv. monta- 
lánber) Károly Forbes de Tryon gr., 
franczia politikus, szül. 1810. máj. 
29. Londonban. 1830.-tól munkatársa 
volt Lameunais-nek, akitől a „Hivő 
szavai* miatt szakadt el. Mint 1831.- 
től franczia pair, 1843.-tól az oktatás 
szabadsága mellett küzdött tollával. 
A lengyel, görög, syréssvájczi kat- 
holikusok érdekében nem egyszer
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értékesítette ékesszólását. 1848. a 
nemzetgyűlésnek, 1852. az akadé
miának lett tagja. Egyik megalapí
tója volt annak a pártnak, mely a 
modern szabadság eszközeivel mun
kálta a kath. egyház javát. Nagy 
fájdalommal látta be később, hogy 
a kátholicismust a jezsuiták vezetik; 
halálos csapásnak tekintette egyhá
zára a pápai csalatkozhatatlanság esz
méjét,ami ellen nyiltlevélben tiltako
zott. Mh. 1870. márcz. 13. Számos 
munkája meg, melyek közűi magyar
ra isié van fordítva : „Magyarországi 
szent Erzsébet története “(XVII. kiad. 
1880., magyarul 1863.) és ,,Szabad 
egyház szabad államban" (1863., 
magyarul 1864.). Összes müveinek 
gyűjteménye 1861.—8. (9 k.) jelent 
meg.V.ö. Jloffmann: Kari Gráf von M., 
dér französische O’Connell (1876.); 
Foisset: Le comte de M. (1877.).

Montanisták, egy haeretikus 
szekta hivei a 2. században, kik fa
natikus asceta irányt követtek. Ala
pítójául Montanus szerepel, ki két 
rajongó nő, Maximilla és Priscilla 
támogatása mellett körülbelül 156. 
úgy lépett tel Ardabanban, mint a 
Krisztustól ígért Parakletus. A tör
vény és próféták korszaka az embe
riségnek szerinte gyermekkorát, az 
evangéliumnak Krisztus által való 
kijelentése az ifjúkorát, a Parakletus 
ideje a férfikorát s végül a millennium 
az isten országának tökéletességét 
jelzi. Minthogy a Krisztus eljövetelét 
s e szerint az ezeréves birodalom 
megalapítását a küszöbön levőnek 
mondá, a montanismus a kér. élet 
reformjára törekedett, és pedig min
den földi kötelék szétszakításával. 
Ezért követelte meg a legszigorúbb 
böjtöt s vetette el a második házas
ságot, sőt nem ajánlotta az elsőt se, 
ezért tiltotta meg az üldözés elől 
való menekülést s viseltetett ellen
szenvvel minden művészet és a ne

velés iránt. Egyébként egyetértett 
az akkori kath. egyház dogmatikájá
val s csak lassanként vált ki abból, 
amidőn az első egyh. zsinatok ellene 
nyilatkoztak. A m., kik pepucianu- 
soknak s phrygiusoknak, önmagoktól 
pedig pneumatikusoknak is nevez
tettek, nemcsak Kisázsiában és Gál-

/

liában terjedtek el, hanem Eszak- 
Afrikában is, hol tanuknak legkivá
lóbb követője, Tertullianus lakott. 
Egész a 6. század elejéig fenn tud
tak maradni, nohaNagy Konstantinon 
kezdve a császárok a legkegyetle- 
nebbűl üldözték őket. V. ö. Strölilin: 
Essai sur le Montanisme (1870.); 
De Soyres : Montanism and the pri- 
mitive church (1878.); Bonivetsch: 
Die Gesch. des Montanismus (1881.); 
jBetó;Gesoh.desMontanismus(l 883). 

Monté Cassino, 1. Benedek-
rendiek.

Montes pietatis (olaszul: 
„monti di pietá“, francziául : „monts 
de piété“), kölcsönző intézetek, me
lyek a szegényeknek kamat nélkül 
adtak kölcsönt, hogy az uzsorásoktól 
megszabadítsák őket. Az első ilyen 
kölcsönző intézetet 1464. a minorita 
Barnabás alapította Perugiában. Las
sanként egészen világi intézetekké 
változtak. A pápák, különösen VII. 
Kelementől fogva arra használták, 
hogy az egyháziállam pénziigyeitren- 
dezzék. V. ö. Brosch: Gesch. des 
Kirchenstaates (2 k. 1880.—82.). T.

Montfaucon (olv. monfókon) 
Bernát, maurinus, szül. 1655. jan.
13. egy Narbonne melletti kastély
ban. Előbb katonáskodott, mig 1676. 
a Benedekrendbe lépett. 1687.-ig 
Toulouse-ban, azután Párisban tar
tózkodott, 1698.— 1 701 . pedigOlasz- 
országban kéziratokat kutatott. Ettől- 
fogva nagy buzgósággal működött 
az irói téren 1741. decz. 21. bekö
vetkezett haláláig. Munkásságának 
nagy része a palaeographia és pat-
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ristiknkörébe vág. Jeles kiadásokban 
adta közre Athanasius, Chrysostomus 
és Origenes müveit. V. ö. Brorj/ic: 
M. et les Bernardins (1892.).

Moói'i ref. proseniocatus, a 
dunántúli kerületben, 1693.emlittetik 
s valószi n iileg egy volt a inezdíoldivel.

Mopsuestiai Tivadar, görög-
egyházi atya, antiochiai születésű 
szerzetes, ki 393. püspök lett Mop- 
suestiában, hol 428. mh. Korának 
első exegetája volt, aki az egész 
egyh. ókorban a legelfogulatlanabb
nak mondható. Mint pelagianust és 
nestorianust, a keleti egyház az ötö
dik egyetemes zsinaton eretneknek 
nyilvánítá. Munkáinak syr töredékeit 
Sachau (1869.), exegetikai müveit 
pedigujabban S\vete(2k. 1880.-82.) 
adta ki. V. ö. Kihn: Theodorus und 
Junilius (1880.).

Morál vagy Morális,l.Ethika.
Moralitások, 1. Vallásos szín

játék.
Morgu mitikus házasság az a

házasság, amely egyházilag teljesen 
érvényes ugyan, de polgárikig a nő 
és gyermekek vagyoni és örökösö
dési jogait illetőleg vagy épen nem, 
vagy csak bizonyos megszoritások- 
kal. Hogy a nő és a házasságból ne
talán származó gyermekek vagyoni 
és örökösödési jogigényt nem tá
maszthatnak, a házasságkötésnél az 
fejezi ki, hogy a nő a férfinak bal 
kezére esküszik meg. A ,,morganati- 
kus házasság“ (Matrimonium ad mor- 
ganaticam, Matrimonium ad mor- 
gengabicam) elnevezés onnan szár
mazik, hogy eredetileg az e fajta há
zasságoknál a germán törvények sze
rint nő és gyermek végleg ki lettek 
elégítve az u. n. ,,Morgengabe“, azaz 
reggeli ajándékkal, amit a férfi adott 
a nászéj után. Ez a házasság Német
országban a mai törvények szerint 
csak az uralkodó herczegi házak és a 
hajdani birodalmi rendhez tartozó ne-

messég tagjainak van megengedve. 
Az ilyen családoknak nőtagjai is ösz- 
szeállhatnak alacsonyabb szárma
zású férfiakkal ily házasságra.

Móricz (Harsányi) István, 1. 
Harsányi Móricz István.

Móricz (Szent), 1. Thebai légió.
Mormonok (angolul: Latter- 

Day-Saints= az utolsó nap szentjei), 
legszélsőbb kinövése az amerikai 
szektáskodásnak. Alapítója, Smitli 
József szül. 1805. decz. 23. Sliaron- 
ban ; életét mint bányász folytatta
1827.-ig, amikor egy Spaulding Sa
lamon nevű presbyterianus prédiká
tor által 1812. irt, de kinyomatlan 
regény alapján, mely az északame
rikai indiánokat a tiz törzs országá
nak utódaiul tüntette föl, magát egy 
uj kijelentés eszközének kezdte hir
detni. Népének okmányait Mormon 
próféta gyűjtötte egybe, ennek fia 
Moroni 420. körül K. u. elásta azokat 
s angyali útmutatásra Smith találta 
meg, aki 1830. „The book of Mor- 
mon“ czimmel angolul ki is adta. 
Ezévi ápr. 6. Fayetteben (New-York 
állam) uj vallásos társulatot alapí
tott, mely egy csomó kényszerű ván
dorlás után 1840. Illinois államban 
Nauvoo városát építé. Am a ben- 
szülöttekkel való összetűzésük 1844. 
Smith meggyilkoltatását s városuk 
lerombolását eredményezte, mire az 
elnökké tett Young Brigham több 
hozamban 1845.— 7. a nagy sóstón 
(Salt-Lake) túli pusztába vezette a 
gyülekezetét, hol Utali államban 
,,Deseret“ mormon államot s benne 
Uj - Jeruzsálem városát alapítá, melyet 
szigorú fegyelemmel s lankadatlan 
szorgalommal a virágzás magas fo
kára emelt. De a Youngtól 1852. 
nyiltan ajánlott soknejiiség, a gya
nús hitsorsosoknak s idegen kara
vánoknak a ,,Daniták“ vagy ,,Gideon 
testvérek'1 név alatt szereplő titkos 
rendőrség által gyakorolt legyilko-



vasút 1869. történt megnyitása foly
tán való megszűnése, az Egyesült- 
Államoknak a soknejüség és gyilko
lásaik ellen 1874. óta tett intézke
dései, s Youngnak 1877. bekövetke
zett halála mind csökkentette addigi 
példátlan sikereiket. 1880. Taylor 
János (mh. 1887.), 1889. Woodruff 
Welford választatott elnökké. Újab
ban kétfelé szakadtak, az u. n. Sóstó- 
mormonok a Young intézkedéseit 
nem akarják elhagyni, inig a Kirt- 
land- vagy ó-mormonok azokat s igy 
a soknej üség;et is perhorrescálják. 
Az Egyesült-Államok területén 1890. 
összesen 26300.0-en voltak, ezen- 
kivűl Mexikóban is van két virágzó 
coloniájok. Európa több államában 
is sikeres propagandát csináltak. Az 
Egyesült-Államok 1890. foganatba 
vették ama már 1882. elfogadott tör
vényt, hogy e szekta mint testület 
feloszlattassék s egyh. vagyona el- 
koboztassék, mire a m. elnöke ki
jelenté, hogy alávetik magokat a 
többnejüséget eltiltó állami törvény
nek. V. ö. Wolff: Geschied. dér Mor
monén (1855.); Smucker : History of 
the Mormons (1856.); Busch: Ge- 
schichte dér Mormonén (1870.); 
Fernhagel: Die Wahrheit iiber das 
Mormonentum (1889.).

Morone (De) János, 1. Refor- 
máczió (Olaszországban).

Mortara Edgár, szül. 1851. 
Bolognában izraelita szülőktől. Alig 
egyéves korában súlyos beteg lé
vén, egy kath. szolgálójok titkon 
a szükségkeresztségben részeltette. 
IX. Piusnak ez tudomására jutván, 
1858. erővel elvette szülőitől s min
den igyekvésök daczára a római ka- 
techumenus-iskolában, 13 éves ko
rától pedig a vincoli-i ágostonrendi 
kolostorban neveltette, hol 1870. a 
rendbe lépett. Azóta többnyire kül
földön tartózkodik.

Morus (More)Tamás, angol iró 
és államférfi, szül. 1480. Londonban, 
hol 1508.-tól ügyvéd volt. VIII. Hen
rik 1518. államszolgálatban alkal
mazta s 1529. lord-kanczellárrá ne
vezte ki. Mivel a király elválásába 
nem nyugodott be s 1534. hűségi 
esküt tenni vonakodott, mint felség
sértő halálra Ítéltetett s 1535. jun. 6. 
kivégeztetett. A kath. egyház ezért 
majdnem vértanúként tiszteli, mig 
„Utópia* ez. államregénye általános 
hírnevet szerzett neki. V. ö. Walther: 
M. T. és korszaka (1859.); Nisard: 
Tanulmányok a renaissance és re- 
formáczió korából (magyarul 1875.); 
Bridgett: Life and writings of Th. M. 
(1890.); Louis: M. und seine Utópia 
(1895.).

Mosaism us, mindazon vallási 
és erkölcsi eszmék, szokások és tör
vények foglalata, melyek a zsidó 
népnek Mózes alapítására visszavitt 
valláspolitikai fejlődéséből származ
tak. L. Zsidóság. Rácz

Moslieilll János Lőrincz, hír
neves német theologus, szül. 1694. 
(1695.) okt. 9. Liibeckben. 1716.-tól 
Kiéiben tanult, honnan 1723. tlieol. 
tanárnak hívták Helmstedtbe. Itt 
1726. egyúttal consistor és apát lett, 
mig 1 747. Göttingába ment tb. tlieol. 
tanárnak, hol mh. 1755. szept. 9. 
Fő érdemeit az egyháztörténet terén 
szerezte, melyet hitelvi előítéletek
től menten, kritikai magas álláspon
ton s mindig a legközvetlenebb for
rások nyomán tárgyalt. Idevágó mü
vei közűi legnevezetesebbek : Insti- 
tutiones históriáé ecclesiasticae anti- 
quioris et recentioris (4 k. II. kiad. 
1769.) és Versuch einer unpartei- 
isclien und gründlichén Ketzerge- 
schiclVe (2 k. 1746—8.). „Heilige 
Reden“ (3 k. IV. kiad. 1765.) ez. 
munkájával az egyh. szónoklás terén 
iskorszakotalkotott.V. ö. Ehrenfeurh- 
ter: JohannLorenz von M. (1872.).



Mosonygyőri ev. esperes- 
ség, a türelmi parancs hatása alatt 
feléledt egyházakból az 1783. utániw  */

valamelyik évben keletkezett, de 
csak a 19. század elejéig állott fenn, 
amikor is úgy a mosony-, mint a 
győrmegyei egyházak külön esperes- 
ségekké alakultak.

Mosonyi ev. esperessé#, a
dunáninneni kerületben, a 19. század 
elején alakult hét mosonymegyei 
anyaegyházból, melyek addig a du
nántúli kerülethez tartoztak. Hét 
lelkész gondozásaalatt mintegy 8000 
lelket számlál.

Mosonyiref. egyházmegye,
a samarjainak legrégibb neve.

MOSSÓCZÍ Institoris, 1. Institoris.
Moz-arabok (vagy mostara- 

bok =  nem valódi arabok), Spanyol- 
ország kér. lakosai az omaijádkalifák 
uralma alatt. Daczára a túlságos ül
dözésnek, egyes városokban, p. o. 
Toledóban,Leonban tarthattak isten
tiszteletet. Ekkori góth szertartásukat 
később is megtartották a katli. rítus 
mellett (1. Officium gothicum). T.

Mózes, „a régi frigy közben
járója" , Izráel szabadi tója és törvény
hozója, egyike az ókor azon alakjai
nak, kiknek történeti valósága az 
áltatok vetett sárii és sötét árnyékok
ból is megdönthetien ül megállapít
ható, mig magok a monda szürkés 
ködével vannak elfátyolozva. Minden 
bizonynyal M. az, aki kihozta a tör
zseket Egyptombólés a Sinai hegyen 
letette alapját a vallás talaján fel

épülő zsidó népéletnek, midőn a 
Jáhve név által jelzett isteneszmét 
zászlóul tűzte ki, az istennel kötött 
frigy eszméjét a nép tudatába véste 
s ezzel a további fejlődés irányát 
minden időre megjelölte. A tört. kri- 
tika jelenleg még nagyon különféle 
állást foglal el azon kérdésben, hogy 
a későbbi mózesi törvényhozásnak, 
amelyet Esdrás korában fejeztek be,

mely elemei vezethetők vissza egye
nesen M.-re. Annál bizonyosabb, hogy 
ő volt a nép politikai és vallási ve
zére abban az időben, mikor az a 
néppé alakulás fokán állt s mint ilyen, 
azt a feladatot tűzte népe elé, hogy 
az nemzeti istenének kiválasztott 
szent népévé alakuljon ; ez a gon
dolat hatja át a tízparancsot. Ennyi
ben Izráel szellemi vallásának tulaj
donképen való megalapítói, a pró
féták is M.-t tartották elődüknek s 
az ő alkotásából mint előfeltételből 
indúltak ki munkájokban. V. ö. az 
Izráel, Zsidók, Zsidóság a. irodal
mat és Bénán: Histoire du peuple 
d’Israel (1889.); Fábián Mihály: 
Mózes küldetése (Sárospataki Füze
tek 1863.); Kovács János : A mózesi 
bölcsészet (u. o. 1865.—6.); Schultz: 
Alttestamentliche Theologie(IV. kiad. 
1889.). Rácz

B  - f3Iühlei* János Adám, az újabb 
katli. theologiának Németországban 
főképviselője, szül. 1796. máj. 6. 
Igersheimban (Wiirttemberg.) Miután 
1815.-től Ellwangenben, 1817.-től 
Tiibingában hallgatta a theologiát, 
1819. fölszenteltetett s kevés idei 
káplánkodás után 1820. theol. repe- 
tens lett Tiibingában. 1822. u. o.
m. tanárrá neveztetvén ki, egy évig 
más egyetemeket látogatott, ami
kor is Berlinben egy ideig Neandert 
és Schleierinachert hallgatta. Az 
egyházjognak s egyháztörténetnek 
1826. rk., 1828. r. tanára lett, 1835. 
pedig hasonló minőségben München
be ment, hol 1838. ápr. 12. mh., 
mielőtt elfoglalta volna wiirzbur- 
gi kanonoki állását, melyre kevés
sel előbb neveztetett ki. Számos mii- 
vei közül legnevezetesebb a „Sym- 
bolik“ (2 k. 1832., X. kiad. 1888.). 
Nehány tanulmánya magyarra is le 
van fordítva. V. ö. Kihn : Professor 
Dr. J. A. M. (II. kiad. 1885.); Friecl- 
ricli: J. A. M. dér Symboliker (1894.).



Möller Vilmos Ernő, német 
prot. theologus, szül. 1827. okt. \ . 
Erfurtban. A theologiát 18-17.—51. 
Berlinben, Halléban és Bonnban hall
gatta s 1854. Halléban tlieol. m. ta
nár lett. 1863. grumbachi, 1864. 
oppini lelkész, 1873-ban tlieol. ta
nár lett Kiéiben, hol mh. 1892. jan.
8. Különösen az egyháztörténet te
rén működött s ebben legjelentéke
nyebb munkája : Lehrbuch dér Kir- 
chengesch. (4 k. 1889-től; a III. és IV. 
kötetet Kawerau rendezte sajtó alá.)

Muckerek, általános csúfne- 
vök némely egészségtelen kegyes
kedő irányok követőinek. Ez a talán 
már régebbi szó akkor lett népsze
rűvé, midőn Königsbergben e szá
zad elején az Ebei János Vilmos 
(1784.— 1861.) és Diestel Henrik 
(1785.—1834.) hiveire ruházták.

Muhanimed, 1. Mohammed.
Mulasztási bűn, 1. Büiii 
Munkácsi gör. kath. püs

pökség, mint gör. keleti püspök
séget még Methódius alapította a 9. 
században, püspökeinek névsora 
azonban csak 1491.-től ismeretes.
1649. unióra lépett a kath. egyház
zal s az egri püspöktől függő hely
zetbe jutva, 1690.-től apostoli viká
riusok kormányozták, mig 1771. a 
pápa újra szervezte, Mária Terézia 
pedig kellő javadalommal látta el. 
Azóta Ungvár a székhelye. Az esz
tergomi érsek alá tartozó ezen püs
pökség régebben 742 plébániát 
számlált, de miután az eperjesi püs
pökség kiszakíttatott belőle s szá
mos egyháza elenyészett, most már 
382 plébániából áll, s Bereg-, Ung-, 
Haj dumegy ékre, Szabolcs- ésUgocsa- 
megyék nagy részére s Máramaros* 
és Szatmármegyék egy részére ter
jed ki.

Munyay Antal Lajos, ev. theol. 
tanár, szül. 1786. Németfaluban 
(Sárosm.). Honi tanulmányai végez

tével Wittenbergbe ment, hol 1811. 
máj. 7. iratkozott be. Hazatérve, 
1812. szept. nevelősködui kezdett. 
1815. szepesolaszii lelkész, 1832. 
eperjesi theol. tanár lett. A tiszai 
kerületnek több évig volt főjegy
zője. Mh. 1849. decz. 2. Eperjesen, 
írói munkássága többoldalú. Három 
latin oratiója a 30-as évek folyamán 
az eperjesi főiskola programmjában 
jelent meg. A Berzeviczy-féle Coor- 
dinatiot 1848. magyarul adta ki. 
Egyéb művei: Kanzelrede bey dér 
Einweihung dér Kirche dér ev. sla- 
vischen Gemeinde dér k. k. Frey- 
stadtZeben. Lőcse, 1820. 2. Kanzel
rede am Dankfeste nacli dem vollen- 
deten Bau des Kirchen-ünd Glocken- 
Thurmes zu Wallendorf. U. o. 1822. 
3. Haus- und Andachtsbuch (Egész 
évre való prédikácziók gyűjteménye 
Klein S. és Ruinann M. F. társaságá
ban 2 k.) Kassa, 1826.—7. 4. His
tória ecclesiae evangelicae aug.conf. 
addictorum in Hungária universe, 
praecipue verő in tredecim oppidis 
Scepusii (Névtelenül). Halberstadt, 
1830.

Muraközi Dús Márton, ref.
tanár, tanulmányainak nagy részét 
Sárospatakon végezte, honnan kül
földre menvén, 161 7. Marburgbán, 
1618. ápr. 7. Heidelbergben irat
kozott be. 1620. hazatérve, sáros
pataki tanár lett, de már 1622. 
mh. Munkái: 1. De causa et causato. 
Marburg, 1618. 2. De justificatione 
hominis peccatoris coram Deo. Hei- 
delberg, 1620. Üdvözlő verseket irt 
Egri Lázári Gáspár és Aszalós Mi
hály értekezéseik elébe s gyász ver
set a Bethlen Gáborné Károlyi Zsu- 
zsáüiia halálára.

Muráközi ref. egyházme
gye, másképen zalai, a régi dunán
túli egyházkerületnek ma már ma
radványaiban is alig létező egyház
megyéje.



Murányi ev. esperessé#,
1600.-ig létezett, amikor a csetne- 
kivel egyesülve, a gömöri alakult 
belőlük.

Murányi ev. zsinat, 1550. 
tartatott a murányi várban, hol az 
ennek prédikátorától Friedt Cyprián- 
tól készitett kánonokat érvényre 
emelte. E kánonok a gömörvidéki 
evangélikusok közt sok ideig tekin
télyben állottak.

Muratori Lajos Antal, kiváló 
katli. theologus, szül. 1672. okt. 21. 
Vignolában (Modena mellett). Miután 
bölcsészetet, egyházjogot és tlieolo- 
giát hallgatott, 1693. milánói könyv
tárnok lett s 1695. fölszentelték. 
1700. Modenába ment levéltárnok
nak, hol később buzgó lelkészi mű
ködést is folytatott. Mh. 1750. febr. 
23. Nagyszámú munkái közül legne
vezetesebbek : Rerum italicarum 
scriptores (28 k. 1723.—51.), Anti- 
quitates italicae medii aevi (II. kiad. 
17k.  1777.—80.). Egy pár művét a 
18. században Magyarországon is ki
adták, sőt „A nagy parancsolatnak, t.i. 
a felebaráti szeretetnek igaz magya
rázatja" (ford. Gálfalvi Ózdi Ferencz 
1776.) és „A kér. embernek valósá
gos áhitatosságáról" (1763.) czi- 
műek magyarul is megjelentek. V. ö. 
Muratori Soli : Vita dél proposto
L. A. M. (1756.)

Muratori-féle kánon, az uj- 
szöv. iratoknak Muratori által fölfe
dezett és közrebocsátott lajstroma 
(Antiquilates italicae medii aevi 3 
k. 1740.), amely a kánon történe
tére gyakorolt jelentőségénél fogva 
számos fejtegetésnek és tanulmány
nak tárgyává lett. Úgy látszik, hogy 
ez a csonka, barbár latinsággal Írott, 
minden tekintetben anouym töredék 
a római egyház kánonát tartalmazza, 
melyet Irenaeus koránál nem hama
rabb jegyzett fel valaki. V. ö. Hű- 
genfeld: Historisch-kritische Einlei-

tung in das N. T. (1875.); Zahn: 
Geschichte des neutestamentlichen 
Kanons (1890.) ; Kulin : Das murato- 
rische Fragment iiber die Büclier 
des Neuen Testaments (1892.) Rácz 

Murner Tamás, reformáczió- 
ellenes franciskánus, szül. 1475. 
decz. 24. Oberehnheimban. 1494. 
szentelték fel s Miksa császár 1505. 
költővé koszoruzta. 1510. speieri,
1513. straszburgi gvárdián lett, de 
már a köv. évben elcsapták. Ettől- 
fogva egész 1525.-ig nem volt ál
landó tartózkodási helye, amikor 
aztán luzerni pap lett. 1520.-tól 
szünetnélküli erős harczot folytatott 
a reformáczió ellen, noha azelőtt fő
leg satyráival hevesen ostorozta a 
kér. élet siilyedését. Összesen 32 
munkát irt Luther és társai ellen ;
1526. részt vett a badeni colloquium- 
ban, melvnek actáit közzé is tette, 
élesen támadva a svájczi reformá- 
cziót. Ezért 1529. bíróság elé idéz
tetett, de M. Pfalzba menekült. 1533. 
oberehnheimi pap volt s ott halt meg 
1537. V. ö. Kawerau: M. und die 
Kirclie des Mittelalters (1890.) és M. 
und die deutscheReformation (1891.).

Murrhonei Péter, 1. V. Coe- 
lestinus.

Musaeus János, német lutli. 
theologus, szül. 1613. febr. 7. Lan- 
gewiesenben. 1 633.-tól Erfurtban és 
Jenában tanult, hol 1643. a történe
lemnek, 1646. a theologiának lett 
professora. Megtagadta a Calovius- 
irta „Consensus repetitus fidei vere 
Lutheranae" aláírását s polemizált 
a Cherbury deismusa, és a Spinoza 
bölcsészete ellen. Mh. 1681. máj. 4. 
Számos könyvet irt. V. ö. Hacken- 
schmiclt: Des lutli. Theologen J. M. 
Lehre von dér Sichtbarkeit dér Kirche 
(Theol. Studien und Kritiken 1880.).

Musculus (Meusel) András, 
orthodox német lutli. theologus, szül.
1514. Schneebergben. 1532.-től Lip-



csében hallgatta a tlieologiát. 1535. 
szülővárosába visszatérve, Luther 
követője lett, a kinek 1538.-tól Wit- 
tenbergben legbensőbb környezeté
hez tartozott. Agricola buzdítására

f

1540. Oderafrankfurtba ment, hol 
növekvő tetszés mellett tartott pré- 
dikácziókat és felolvasásokat, 1544. 
pedig theol. tanár és első pap lett. 
Mh. u. o. 1581. szept. 21. A concor- 
diae formulát eredményező tárgya
lásokban tevékeny részt vett. Heves 
polémiát folytatott Staphylus, Prae- 
torius és Stancarus ellen. Munkái kö
zül magyarul egy „Szép és ájtatos 
imádságos könyvecske* jelent meg 
a Kecskeméti C. János fordításában 
(1624. és 1640.). V. ö. Spieler : Le- 
bensgeschichte des A. M. (1858.).

Musculus (Müslin) Farkas, 
kiváló ref*. theologus, szül. 1497. 
szept. 8. Dienzeben (Lotharingia). 
1 512. a lixheimi benedekrendi ko
lostorba lépett, melynek később per
jele volt, inig 1527. dorlisheimi pré
dikátor, majd straszburgi diakónus, 
1531. ágostai lelkész lett, s e minő
ségében 17 évig fáradozott a refor- 
máczióérdekében. Részt vett a „Wit
tenbergi concordia“ szerkesztésében 
s jelen volt a wormsi és regensburgi 
colloquiumokon. Az interimnek Agos- 
tába bevitele miatt eltávozott onnan 
s 1549.-től 1563. aug. 30. történt 
haláláig berni theol. tanár volt. „Loci 
communes" (utoljára 1599.) ez. mun
káján kiviil a biblia egyes könyvei
hez, különösen a zsoltárokhoz irt 
magyarázatai (utoljára 1554.) fon
tosak. V. ö. Grote: Wolfgang M. 
(1855.); Streuber: Wolfgang M. oder 
Müslin (Bemer Taschenbuch 1860).

Mutianus Rufus (veresbaju 
Műt) Konrád, jeles német humanista, 
szül. 1471. okt. 14. Hombergben. 
Miután 1486.-tól Erfurtban tanult, 
1 495. Olaszországba ment, honnan 
1502. tért vissza Németországba.

Előbb a hesseni tartománygróf köré
ben működött, mig 1503. gothai ka
nonok lett s ott egy költői kört ala
kított. Mh. 1526. inárcz. 30. Noha 
leveleken kiviil mitsem irt, nagy be- 
folyástgyakorolt számos ifjú tudósra, 
mint Eobanus, Crö’tus Rubianus, Jó
nás Justus, Meniiis Justus, Camera- 
rius stb. M. a. böjtöt, ereklyetiszte
letet és a papok erkölcstelen életét 
nagyban gúnyolta, s az ő körében 
keletkezett „Epistolae obseurorum 
virorum“-hoz maga is szolgáltatott 
adatokat, de azért teljesen távol tar
totta magát a reformácziótól. Leve
lezését Krause (1885.) és Gillert 
(1891.) adta ki.

Müller Frigyes, ev. püspök, 
szül. 1828. máj. 15. Segesvárit, a- 
hol tanulmányait is végezte, mig 
18-16. a lipcsei, azután a berlini 
egyetemre iratkozott be. Hazatérte 
után szülővárosában tanár, 1863.-tól 
igazgató volt. 1869. a lelkészi pá
lyára lépett, s előbb az ujegyházi, 
majd a nagyszebeni egyház válasz
totta papjává. 1893. szept. óta az 
erdélyi egyházkerület püspöke s 
mint ilyen 1895.-től főrendiházi tag. 
Nagybecsű irói munkásságáért, mely 
a theologián kiviil az archaeologia 
és nyelvészet terére is kiterjed, a 
kolozsvári egyetem 1896. bölcsészet- 
doktori czimmel tiintette ki. Egyli.
érdekű müvei: 1. Beitrage zűr Ge- 
schichte des Hexenglaubens und des 
Hexenprozesses in Siebenbiirgen. 
Braunschweig, 1854. 2. Geschichte 
dér siebenbürgischen Hospitaler bis 
zum Jahre 1625. (Segesvári gimn. 
értesítő 1856.) 3. Die kirchliche 
Baukunst des romanischen Styles 
in Siebenbiirgen. Bécs, 1858. 4. 
Zűr Grundsteinlegung des ev. Bet- 
hauses... Nagyszeben, 1882. 5. Dér 
Gottesdienst in einer ev. sáchsi- 
schen Kirche 1555.U. o. 1884.6.Ma
tériádén zűr Kirchengeschichte Sie-



benbiirgens und Ungarns in 1 7. Jalir- 
liunderfc. U. o. 1888.

Müller Henrik, német luth. 1 
tlieologus, szül. 1631. okt. 18. Lü- 
beckben. 1644.-től Rostockban böl- 
csészéiét, 1647.-től Greifswaldban 
theologiát hallgatott s 1651. bölcsé
szetielőadásokat kezdett tartani Ros
tockban, hol 1653. archidiakonus,
1655. pedig egyszersmind az egyete
men a görög nyelv tanára lett. Miután 
1662. a theol. fakultásba lépett át, 
1671. esperes lett s mh. 1675. szept.
25. Jelentősége nem annyira tudomá
nyos müveiben áll, mint inkább építő 
irataiban, melyek manapságisuj meg 
uj kiadást érnek. V. ö. Krabbe: H. M. 
und seiue Zeit (1866.).

Miillei* Miksa Frigyes, orien
talista s vallástörténész, szül. 1823. 
decz. 6. Dessauban. Lipcsében s Pá- 
risban tanult, majd 1846. Angliába 
ment, hol 1854. az összehasonlító 
nyelvészet tanára lett Oxfordban. 
Búvárkodásai folyamán a. theologiát 
érdeklő tanulmányokat is tevén, ezek 
eredményeit szintén nagybecsű val
lástörténeti müvekben tette közzé,
p. o. Selected essays on language, 
mythology and religion (2 k. 1881.), 
Physicál religion (1890.), Das Reli- 
gions-Parlament in Chicago (1894.). 
Kiadta a világ legfontosabb vallásos 
könyveit (24 k. 1879.—85. ; uj so
rozat 1886.-tól.).

Münsteri sereg, a több or
szágból, kivált Németalföldről Müns- 
terbe gyűlt anabaptisták együttes 
neve, kik az ottani lakosok egy ré
szét is megnyerve tanaiknak, az ál- 
talok szervezett királyságban bor
zasztó garázdálkodást vittek véghez.
Münsterben 1531. Rothmann Ber- 
nát kezdte hirdetni Luther tanát s 
1533. teljes vallásszabadságot nyer
tek követői. Még ez évben az ana
baptistákhoz csatlakozott Rothmann 
s híveivel együtt 1534. tényleg újra

is keresztelkedett. Miután csakhamar 
oda ment Leideni János és Matthys 
János is, s az anabaptista Knipperdol- 
linck és Kibbenbroick lettek polgár- 
mesterekké, 1534. febr. mindenkit 
kiűzettek, aki elleneszegiilt az ujra- 
keresztelésnek. Ekkor behozták a 
vagyonközösséget. Matthys János a 
várost ostromló püspöki sereggel ví
vott csatában elesvén, Leideni János 
lett profétájok, aki 1534. jul. a több
nej iiséget is elrendelte. Az ennek 
ellenszegülők leveretése után aug.
31. királylyá kiáltatott ki Leideni 
János, kinek féktelen uralma alatt 
az ostromlók egyre jobban szoron
gatták az „uj Jeruzsálemet.14 Végre 
1535. jun. 25. árulás folytán sike
rült is bejutniok s az anabaptisták 
kegyetlen kiirtása után a város ösz- 
szes templomaiban helyreállították 
a katli. istentiszteletet. V. ö. Corne- 
Uus: Gesch. des Münsterschen Auf- 
ruhrs (2 k. 1855. — 60.); Keller: 
Gesch. dér Wiedertaufer und ihres 
Reiches zu Münster (1880.).

31 ü n zer Tam ás, ném e t raj o n gó, 
szül. 1490. körül Stolbergben. Pap
ságra készülvén, egyh. hivatalokat 
viselt, mig 1520. ev. lelkész lett 
Zwickauban, hol összeköttetésbe lé
pett égy rajongó társasággal, mely
nek feje Storcli Miklós volt. Mivel 
azt hirdetgette, hogy a Szentlélek 
többé nem papok, hanem világiak 
által fog beszélni, állását 1521. el
vesztette. Prága, Nordhausen, Alls- 
tedt, Miihlhausen, Nürnberg stb. vol
tak ezután tartózkodási helyei, min
denütt fanatikus módon kelvén ki 
minden egyh. szervezet ellen. Midőn 
1 525. mühlhausenilelkészszé válasz
tatott, Pfeifer Henrik volt szerzetes
sel szövetkezve, a templomok és ko
lostorok feldulására s az „istentele
nek “ kiirtására izgatá a népet, mely 
csakhamar az egész környéken ki
tűzte a fölkelés zászlaját. Fiilöp, hes-



seni tartománygróf Frankenhausen- 
ben 1525. máj. 15. leverte a láza
dást s czinkostársaival együtt el
fogta Münzert, kit a hónap végén le 
is fejeztetett. V. ö. Seidemann: Tho- 
mas M. (1842.); M erx: Th. M. und 
H. Pfeifer 1523.—5. (1889.).

Művészet (Keresztyén). Mint
hogy a vallást az eszményre való 
törekvése rokonságba hozza a ha
sonlóirányú művészettel, a művé
szet története sokszorosan hele ját
szik a valláséba, s e szerint a kér. 
művészet története is a kér. egyhá
zéba. V. ö. Frantz: Gesch. dér christ- 
liclien Maierei (1887.) ; Portig : Re- 
ligion und Kunst in ihrem gegensei- 
tigen Verháltnisse (2 k. 1879.—80.).

Myconius (Mekum) Frigyes, 
német reformátor, szül. 1491. decz.
26. Lichtenfelsben. 1510. a Ferencz- 
rendbe lépvén, 1516. fölszentelték, de 
már 1517. Luther tanára tért, amiért 
sokat szenvedett rendtársaitól, mig 
1 524. Zwickauba menekült.Ez évben 
gothai ev. lelkész lett s e minőségé
ben buzgón fáradozott a reformáczió- 
nakThüringiában elterjedése érdeké
ben. 1539. Lipcsébe hívták, hol mh. 
1546. ápr. 7. Részt vett a marburgi 
és hagenaui colloquiumon. V. ö. Led- 
derhose: FriedrichM. (1854.); Meurer: 
Fr. M. Leben (1864.).

Myconius (Geisshüsler) Os- 
wald, svájczi reformátor, szül. 1488. 
Luzernben. 1510.-től Bázelben ta
nult, hol 1514. tanár lett. Mint ilyen 
1516.-tól Zürichben, 1519.-től Lu
zernben, 1522.-től ismét Zürichben 
működött, egyre buzgóbb hívévé le-

prot. lelkész s nemsokára egyszers
mind theol. tanár lett. Mh. 1552. 
okt. 14. Megírta Zwingli életrajzát 
(1532.). s irtegy commentart a Márk 
evangéliumához (1538.). V. ö. Ha- 
genbach: J. Oekolampad und 0. M., 
die Reformátorén Basels (1859.).

Myrai Miklós, 1. Miklós (Cso
datevő.)

Mysteriuniok ( =  titkok), a
nyilvános istentisztelettel szemben 
a görögöknél bizonyos vallásalakok 
és olyan vallási cselekvények, me
lyeken csak beavatott s hallgatásra 
kötelezett személyek vehettek rés/t. 
Az ilyen mysteriumokban közlött ta
nok megfelelő szertartásokkal meg
fogható, drámai módon is kifejezést 
nyertek. Az ascetikus jelleg mellett 
csaknem mindenütt főszerepet ját
szott az ekstatikus, enthusiastikus 
irány. Az ünnepély maga nagyrész
ben az istenek szenvedését, halálát 
és feltámadását illető titkos tanok 
allegorikus jelenetezéséből állott, 
mely a természeti élet köréből az is
teniébe tette át az embert. A keresz- 
tyénség 2. századában a mysteriu- 
mok valamennyi vallásnak a legked
veltebb részét tették s hatalmas be
folyásuk láttára a kér. cultus is sok 
ilyet fölvett, amelyeknek a megfelelő 
alakzataik mind megvoltak a pogány 
mysteriosus szertartásokban. Maga a 
m. szó is alkalmazásba vétetett a ke- 
resztyénségre és úrvacsorájára, ál
talában a szentségekre. A mysteriu- 
mok külső érzékeltetése a keresz- 
tyénségben is divatossá lett a közép
kor folyamán, bizonyos színi előadá
sokban, melyek szintén m. nevet 
nyertek. (Ezekre nézve 1. Vallásos 
színjáték.) V. ö. Heine : Die germani- 
schen, ágyptischen und griechischen 
Mysterien (1879.); Anrich: Das 
antiké Mysterienwesen in seinem 
Einüuss auf das Christentum (1894.).

Mysticisilius, a theol. nyelv- 
használat szerint a vallási életnek 
azon irányát jelenti, mely határozot
tabb kifejezését először a középkor 
scholastikus theologiájávaj ellentét
ben nyerte ugyan, de már a Dénes 
areopagita irataiban is jelentkezett 

| s az uj-platonismussal volt össze



függésben. Mysticismus tulajdonké
pen nem más, mint titkos tan, amelybe 
csak kiválasztottak avattatnak be, de 
amint már a pogány mysteriumok 
végső czélja az istennel való köz
vetlen egyesülés volt, úgy a mysti
cismus kér. értelemben is azon áhí
tatét jelenti, amelyben az öntudat 
isten megkiilönbözhetlenlényegében 
teljesen elmerül s amely már a földi 
életben is elérhető. A m. s a scholas- 
ticismus között kétségtelenül rokon
ság van, de a két irány mégis külön
bözik egymástól annyiban, hogy a 
scholasticismus világnézete az isten 
transcendens voltát tételezi fel, mig 
a mysticismus a végtelennek a vé
gesben való immanentiáját gyakor
latilag megtapasztalni s elméletileg 
megállapítani törekszik. Ezen minden 
lényben egyformán meglevő általá
nosság ennélfogva nem lehet szemé
lyes s innen van, hogy minden mys
ticismus a pantheismussal áll rokon
ságban. A modern nyelvhasználat n
m. alatt közönségesen mindazon tö
rekvéseket érti, melyeknél fogva 
excentrikus természetek érzékfeletti 
lényekkel titkos vonatkozásba lépni 
óhajtanak. Miután a görög bölcsészet 
utolsó stádiumában ily irányok je
lentkeztek, ennek szükségképen az 
uj-platonikus mysticismusba kellett 
beolvadnia, amely a valódi platonis-

mustól egy ekstatikus ismeretelmé
let felvétele által különbözik. Mig 
azonban az Areopagita keleti kér. 
mysticismusa isten s az ideális világ 
megismerésének kérdését állítja elő
térbe : addig a nyugati mysticismus 
inkább praktikus czélzatu. Azonban 
itt is megkülönböztethető a román 
mysticismus, mely a Skót Erigena 
utján Dénes areopagitával összefügg 
s Clairvauxi Bernátban, a Victorinu- 
sokban s Bonaventurában nyerte fő 
képviselőit és a germán mysticismus, 
amely Eckhart, Tauler, Suso, Ruys- 
broek s mások által képviseltetve, 
isten lényéről oly fogalmakat alko
tott, melyeket később Böhme Jakab, 
Schellings az újkor más theosophusai 
és bölcsészei tovább fejtettek. Natu- 
ralistikus színezetet nyert a mysticis
mus Paracelsusnál, Brúnó Giordano- 
nál, Campanelláná! stb., kath. egyh. 
felfogást Salesi Ferencznél, Angelus 
Silesiusnál s Molinosnál, aminthogy 
általában a mysticismus az élő és 
egyéni mozzanatot a kath. kegyes
ségben mutatja fel. V. ö. Noacli: Die 
christliche Mystik (2 k. 1853.); Pre- 
rjer : Geschichte dér deutschen Mys
tik im Mittelalter (3 k. 1874.—93.); 
Merx: IdeeundGrundlinien einerall- 
gemeinenGesch. derMystik(l 893). A.

Mythologia =  a mytilosról
szóló tudomány (1. Természetvallás).

Naassenusok, 1. Ophiták.
Nabukodonozor (Nebukad- 

nezár, helyesebben : Nabukudurusz- 
szur), Babylonia királya K. e. 604.— 
561., a Nabopolasszár fia, megverte 
Nekhó egyptomi királyt Karchemis- 
nál, leigázta Syriát és Palesztinát, 
feldúlta 586. Jeruzsálemet s Judaea 
lakóit az u. n. babyloni fogságra hur- 
czolta. Tyrus 13 évig ellenállott.

íogy milyen emléke maradt fenn a 
;sidóknál, mutatja a N. állati életé
ül szóló legenda a Dániel próféciája 
V. részében. Rácz

Nádasdy Pál, luth. főur, aty
áink, a csepregicolloquiumotlétre- 
iozó Nádasdy Eerencznek(l 555. okt. 
i.— 1604. jan. 4 ) halála után Vas
negye főispánja, 1622. a dunántúli 
észek főkapitánya és kir. főudvar-



mester lett. 1025. grófi rangot ka
pott, de már körülbelül 1633. mii. 
A Bethlen Gábor szabadságharczában 
ő is részt vett hitfeleivel együtt. Val
lásos buzgóságának legemlékezete
sebb jele egy általa szerzett ima
könyv (Ahitatos és buzgó imádságok), 
melyet Csepregen 1631. adott ki.

N ádasdy Tamás, prot. főur, 
szül. 1 498., Bolognában és Rómában 
tanult s II. Lajos kanczelláriájában 
kezdte pályáját. A mohácsi vész után 
Ferdinánd pártjára állott. 1529. török 
fogságba került, melyből kiszabadul
va János király hive lett, mig 1534. 
ismét Ferdinándhoz pártolt. 1540. 
országbíró, 1553. báró, 1554. nádor 
lett. Mh. 1562. jun. 2. A reformáczió- 
nak egyik legnagyobb pártfogója volt 
Magyarországon, aki a maga birto
kain mindenütt előmozdította annak 
terjedését, Ujszigeten pedig 1535. 
körül iskolát és 1537. nyomdát állí
tott. Melanchthonnal is levelezett s 
különösen Dévai Bíró Mátyás és Syl- 
vester János működését segítette elő 
hathatósan. V. ö. Horváth Mihály :
N. T. élete (1838.); Károlyi Á. és 
Szalay J . : N. T. nádor családi leve
lezése (1 882.);PayrSándor: Nádasdy 
Tamás grófék (!) háztája (1895.).

Nádudvari Bénjámin, ref. lel
kész, erdélyi születésű, Nagyenyeden 
tanult, honnan az oderafrankfurti 
egyetemre ment, melynek hallgatói 
közé 1736. szept. 17. iratkozott be. 
Pár év múlva hazatérvén, Abrújbá
nyán viselt lelkészi hivatalt. Müvei: 
1. De sacramentis initiationis sub 
diversis temporum oeconomiae. Ode- 
rafrankfurt, 1 768. 2. Mennyei udvar
ral való szent társalkodás (Ima
könyv). Nagyszeben, ? (II. kiad. Ko
lozsvár, 1761.).

Nádudvari Péter, ref. lelkész, 
Nagyenyeden tanult, honuan kül
földre ment s 1696. aug. 28. a fra- 
nekeri egyetemen bölcsészeti és theol.

előadásokat kezdett hal Igatni. Vissza- 
térve hazájába, eleinte Bethlen Sá
muel gr. udvari papja volt, azután 
1 700. Marosvásárhelyen, végül 1 705. 
Szászvároson lett lelkész, ahol dé
káni (esperesi) tisztet is viselt. Mh. 
1 726. Hírneves prédikátor volt, aki
nek Haller Istváuné Bulcsesti Sára 
(1708.), Bethlen Sámuel (1708.), Jó
sika Imréné Rácz Krisztina (171 7.), 
Köleséri Sámuelné gr. Bethlen Judit 
(1 720.), Barcsai Ábrahám (1721.) és 
Kendefi Gábor (1721.) felett tartott 
halotti beszédei még életében meg
jelentek, mig 84 hátrahagyott egyh. 
beszédét ,,A kér. hitnek ágazatiról 
való prédikácziók“ ez. a. a Bethlen 
Kata költségén Szathmári Pap Zsig- 
mond 1741. nyomatta ki Kolozsvárit. 
Irt még üdvözlő verset Bagosi Már
tonhoz (1697.), megírta a szász városi 
ref. egyház történetét (megjelent az 
Erdélyi Prot. Közlöny 1876. évi fo
lyamában) és irt még diákkorában 
egy theol. értekezést ,,De peccati 
natura, propagatione atque specie- 
bus“ (Kolozsvár, 1695.).

N agy Benedek, ev. tanító, szül. 
Tállyán, hazájában szerzett ismere
teit a wittenbergi egyetemen (1589. 
máj. 14.-től) gyarapította. Hazájába 
visszatérte után kőszegi rektor volt. 
Munkái : 1. Naeniae . . .  in obitum . . .  
Francisci de Nadasd . .. Keresztül*, 
1604. 2. Pázmány Péter pironsági 
(Zvonarics Imrével, akitől a rövidebb 
I. rész ered). U. o. 1615. Irt még 
előszót Zvonarics Imrének Hafen- 
reffer után fordított müvéhez.

Nagy (Borosigai) Zsigmond, 
1. Borosnyai Nagy Zsigmond.

Nagy (Csécsi) Miklós, 1. Csécsi 
Nagy Miklós.

Nagy Gusztáv (Pereinartoni), 
ref. theol. tanár, szül. 1844. jul. 10. 
Gyönkön, ahol tanulni is kezdett. 
1858.-tól Nagykőrösön a gimn. fel
sőbb osztályokat és az akkori böl-



csészeti tanfolyamot, 1 863.-tól Pes
ten a theologiát végezte. 1866. káp
lán lett lelkész-atyja mellett Bicskén, 
honnan egy év múlva külföldre ment 
s két évig az utrechti egyetem hall
gatója volt. Hazatérve, 1869. sáros
pataki theol. tanár lett s azóta ott 
működik, 1895.-ig inkább a dogma
tikai, jelenleg főleg a bibliai tudo
mányok körébe vágó tárgyakat adva 
elő. írói működése nem nagy terje
delmű, de kiválóan becses. Kisebb 
dolgozatai a Prot. Tudományos Szem
lében, Egyh. Reformban, Prot. Egyli. 
és Isk. Lapban és a Sárospataki La
pokban jelentek meg. Ez utóbbiban
1882. közölt „Húsvéti igazság44 ez. 
czikksorozatáért az orthodoxia heves 
támadásokat intézettellene. Nagyobb 
tanulmányai ezek : 1. A vallásreform 
és a magyarországi prot. egylet (Ré
vész Figyelmezője 1872.). 2. Jézus 
imája (A „Theologiai értekezések44 
ez. kiadványban). Budapest, 1875. 
3. A korinthusi első levél eredeti 
alakja. Sárospatak, 1 883. Kéziratban 
is vannak dolgozatai.

N agy István, ev. püspök, szül.
1728. máj. 2. Beziben (Győrm.). 
Tanult szülőföldjén, Győrött (6 évig), 
Sopronban (7 évig), azután Witten- 
bergben, hol 1750. máj. 8. iratko
zott be. Innen 1753. máj. hazatér
vén, ezévi nov. nagyalásonyi, 1756. 
várpalotai, 1765. sárszentlőrinczi 
lelkész lett. 1 768. alesperessé, 1 775. 
főesperessé tette a tolnai egyház
megye, 1786. pedig dunántúli püs
pökké választatott, de ez állást ek
kor nem fogadta el, hanem mint az 
újon szervezetttolnabaranyasomogyi 
egyházmegye főesperese működött 
tovább, részt vevén a pesti zsinaton 
is. 1796. jul. 26. újból püspökké vá
lasztatván, mint ilyen működött 1812. 
elejéig,amikor e tisztéről lemondott. 
Mh. 1812. ápr. 19. Munkái: 1. Ram- 
bachnak Ur Jézus Krisztusnak kín

szenvedéséről való elmélkedései. 
Hozzáadattak a megfeszített Ur Jé
zusnak bét utolsó szavairól való 
elmélkedései (Németből ford. 2 vas
kos k.). Pozsony, 1790. 2. Az úr
vacsorájához először készülőknek 
való tanítás. Veszprém, 1800. (II. 
kiad. Kőszeg, 1839.) Verssel üdvö
zölte püspöki hivatalába léptekor 
Zigán János, ötvenéves papi jubi
leum ára Kis János.

Nagy Károly, ref. theol. tanár, 
szül. 1868. okt. 27. Kisborosnyón 
(Háromszék). A gimnáziumot Sepsi- 
Szentgyörgyön és Nagyenyeden, a 
theologiát ez utóbbi helyen 1890. 
végezte. Ekkor külföldre ments egy 
évet Marburgban, egyet Utrecbtben 
töltött. 1892. hazatérve, Nagyenye- 
den theol. m. tanári vizsgálatot tett s 
ugyanakkor Brassóban káplán, 1893. 
pedig lelkész lett, mig 1894. hasonló 
minőségben Xagyenyedre ment, hol 

i az 1894. -  5. tanévben mint theol. 
h. tanár is működött. 1895. szept. 
óta kolozsvári theol. tanár. Egy pár 
kisebb dolgozata az erdélyi Prot. 
Közlönyben jelent meg, önálló mun
kái pedig ezek: 1. A protestantismus 
múltja, jelene és jövő feladata (Pré- 
dikáczió). Brassó, 1893. 2. Dr. Ko
vács Ödön irodalmi munkássága. 
(„Emlékkönyv dr. Kovács Ö. tanár
ságának 25 éves ünnepélye alkal
mából*4 ez. könyvben.) Nagyenyed, 
1894.3. Kálvin theologiája.U.o. 1895.

Nagy Lajos, ref. lelkész, szül. 
1843. nov. 1. Henczidán (Biharul). 
Otthon és Debreczenben tanult, hol 
a gimnáziumot és theol. tanfolyamot 
1855.—67. végezte. Ekkor főisk. 
köztanitó, aköv. évben hajdúböször
ményi, 1869. tiszaroffi káplán s még 
ez évben mikepércsi lelkész lett, 
honnan 1893. hasonló minőségben 
Konyárra ment. Az egyh. irodalom 
terén kifejtett munkásságának ter
mékei az egyh. lapokban és folyóira-



tokban megjelent czikkein kiviil a | 
köv. önálló művek: 1. A polgári há
zasság ismertetése. Debreczen, 1 875. 
(II. kiad. Budapest, 1895.) 2. Ma
gyar ref. vallása presbyterek könyve. 
Debreczen, 1880. 3. Vázlatok közön
séges, ünnepi és alkalmi egyli. be
szédekhez. U. o. 1880. 4. Eskető lel
kész. U. o. 1883. (II. kiad. Mis- 
kolcz, 1890.)

N agy Péter, ref. püspök, szül. 
1819. ápr. 22. Kolozsvárit, ahol ta
nulmányait is végezve, már 1840. h., 
1841. pedig r. lelkészül választatott. 
Ez évben aztán külföldre ment s egy 
évet a göttingai egyetemen töltött. 
Később, 1846.-tól lelkészi hivalala 
mellett a ref. kollégiumban egy ideig 
s., 1850.—58. pedig r. tanára volta 
természettannak, s e közben még
1855. az ideiglenesen Kolozsvárra 
helyezett nagyenyedi theol. akadé
miának is tanára lett s az volt 1 862.- 
ig, mint a gyakorlati theologiának 
nagyhatású előadója. 1864. generá
lis nótáriussá választott, s mint ilyen, 
minden uj választás nélkül követke
zett 1866. az erdélyi püspökségre. 
Kolozsvári papi hivataláról ekkor le
mondva, kevés idei országgyűlési 
képviselőségén kiviil egészen küzde
lemteljes püspöki hivatalának szen
telte magát. Mh. 1884. szept. 16. 
Püspökségének legemlékezetesebb 
mozzanata kifelé az erdélyi kerület
nek a többiekkel való uniója, befelé 
pedig az egyházkerület kormányzó- 
testiileteinek az u. n. képviseleti 
rendszer alapján való újjászervezése 
volt. Az ő idejében alakult az egy
házkerületi lelkészi özvegyárvai 
gyámintézet, amelynek tőkéje azóta 
már tekintélyes összegre szaporo
dott. Elnöke volt a debreczeni zsi- 
natnak s 1 883.-tól szintén elnöke a 
konventnek, mely az egyetemes tan
ügyi bizottság elnökévé is megvá
lasztotta. Ily sokirányú működésében

mint prédikátor szerezte a legna
gyobb hírnevet. Bámulatos szónoki 
művészete előtt még azok is megha
joltak, kik különben ellene harczol- 
tak. Sokoldalú és széleskörű irói mun
kássága szintén maradandó értékkel 
bir. Állattant, melyet Milne után dol
gozott át, nagyszámú fordított és ere
deti, elbeszélő és ismeretterjesztő 
müvet, melyek többnyire Belényesi 
Gábor és Csurgó György álnevek 
alatt jelentek meg, továbbá az egyh. 
irodalom körébe tartozó munkákat bo
csátott közre. Ily irányúak: 1. Szent 
történetek (Lamé Fleury után). Ko
lozsvár, 1848. (IV. kiad. 1875.) 2. 
Mythologia (Lamé Fleury müvének 
fordítása). U. o. év n. 3. Isten igéje 
(Prédikácziók tőle, Ilerepei Gergely
től és Vadas Józseftől). U. o. 1856.
4. Konfirmácziói kisebb káté. U. o. 
1858. (IX. kiad. 1891.) 5. Konfirmá
cziói nagyobb káté. U. o. 1860. (V. 
kiad. 1893.) 6. Újszövetségi történe
tek. U. o.? (IV. kiad. 1893.) 7. Agenda, 
szertartási beszédek és imák (Vadas 
Józseffel együtt). U. o. 1866. — to
vábbá gr. Mikó Imréné gr. Rliédei 
Mária, Méhes Sámuel, Incze Sámuel- 
né Baranyai Ágnes, gr. Mikó Ádám, 
özv. br. Radák Istvánné gr. Rhédei 
Klára temetésén, — gr. Teleki Jó
zsef, gr. Széchenyi István, gr. Teleki 
László, Kálvin, gr. Mikó Imre emlé
kére, — gr. Mikó Mária és Ádám, 
Autós Klára és Bogdanovics Hedvig, 
br. Radák Klára konfirmácziója al
kalmával, — a bánffyhunyadi köz
zsinaton (1866.) s a krasznamihályfal- 
vi templom felszentelésekor (1870.) 
tartott imái és beszédei, valamint 
„Lázár jőj ki“ (1856.) és „Minden 
ország, mely magában meghasonlik, 
elpusztul* (1861.) ez., úgyszintén a 
„Prédikátori tár*-bán megjelent pré- 
dikácziói. Kéziratban is számos egyh. 
dolgozata maradt. Az emlékére tartott 
beszédek közül a Kovács Ödöné jeles.



Nagy (Solymosi) Mihály, 1. 
Solymosi Nagy Mihály.

Nagy (Szerencsi) István, 1. Sze
rencsi Nagy István.

Nagy (Szőnyi) István, 1. Sző- 
nyi Nagy István.

Nagy (Vályi) Ferencz, 1. Vályi 
Nagy Ferencz.

Nagyari Benedek, ref. lelkész, 
honi tanulmányai végeztével kül
földre ment s 1640. okt. 22. Leiden- 
ben, 1642. nov. 4. Franekerben irat
kozott be az egyetemre. A köv. év 
őszén debreczeni tanár lett, később 
pedig 1646. presbyterianus elvei 
miatt történt elmozdittatásáigtállyai, 
1648.-tól borosjenői, 1 653.-tól nagy
váradi lelkész volt. Meggyőződése itt 
újólag összeütközésbe hozta az egyh. 
hatóságokkal, minélfogva 1656. hi
vatalából ismét letétetett, sőt Szat
márit háromheti fogságot is szenve
dett, melyből csak reversalis adása 
mellett szabadult ki, visszanyerve 
egyidejűleg váradi lelkészségét is. 
Nagyváradnak 1660. történt elfogla
lásakor Kolozsvárra menekült, hol 
szintén kapott lelkészi állást, melyen 
valószínűleg 1670. tájáig működött. 
Későbbi sorsa ismeretlen, de talán 
ekkor meg is halt. Müve: Orthodoxus 
christianus, azaz Igaz vallása keresz
tyén (Angol és latin irók után). Vá
rad, 1651.

Nagyari József, ref. lelkész, 
az előbbinek fia, szül. 1651. Boros- 
jenőn. Tanulmányai befejeztével kül
földre ment s 1 674. okt. 12.-től a fra- 
nekeri, 1676. febr. 10.-től a leideni 
egyetem hallgatója volt. Hazatérve,
1679. fogarasi lelkész s egyúttal a 
fejedelem udvari papja lett. Ml).
1694. febr. 18. Nagyhírű prédikátor 
volt, kinek beszédeit kortársai remek
műveknek tekintették. Müvei: 1. De 
empyrismo seu inflammatione sacri- 
ficiorum perignem coelestem. Leiden, 
J676. 2. H fql rrjQ áfteveiag y.ca áőv-

pafiiac; zov Oaoy.og. U. o. 1677.
3. Kegyes ösztön. Keresd, 1684.
4. Elégséges kegyelem. U. o. 1684. 
E két utóbbi megjelenése nem feltét
lenül bizonyos. A halálára irt gyász
versek még abban az évben kinyo
mattak.

Nagybányai ref. egyliáz- 
niegye, a tiszántúli kerületben, kez
dettől fogva létezik s 1643.-ban 36. 
a 18. század elején 26, 1733.-ban 20,
1786.-ban 22 anyaegyházból állott, 
Az 1821—2. évi generális konven- 
a szatmári egyházmegyéből 22 egyt 
házat hozzácsatolt s ugyanakkor az 
övéi közül négyet az erdélyi kerü
letbeli dézsi egyházmegyéhez bocsá
tott át. Ma 42 anyaegyháza van, me
lyek közűi egy Ugocsa-, a többi 
Szatmármegyében fekszik. Ezekben 
ugyanannyi lelkész mintegy 24000 
lelket gondoz. Legnevezetesebb egy
háza szép múltjánál fogva a nagy
bányai.

Nagyböjt, 1. Böjt. 
Nagycsiitörtök (lat. Dies vi- 

ridium; Feria bona quinta; Dies 
absolutiouis s. indulgentiae, Coena 
domini), a liúsvét előtti csütörtök, me
lyet mint az urvacsorájaszereztetésé- 
sének napját a 7. század vége felé 
ünneppé emeltek. A szintén szokásos 
zöldcsütörtök elnevezés 1200. táján 
keletkezett s vagy a XVII. zsolt. 2. 
verséből magyarázzák, vagy abból a 
néhol még ma is meglevő szokásból, 
hogy ezen a napon zöldséget szoktak 
enni, amit igen üdvösnek tartanak. 
Egyébként a nagy csütörtök a nyilvá
nos vezeklés napja, amikor a böjti 
bűnbánat után az egyh. büntetések 
végrehajtása történik s az illetők, 
mint biintelenek (virides) ismét vjsz- 
szavétetnek a Krisztus hivei társa
ságába. A katli. egyházban ezen a 
napon végzik a lábmosás (1. e.j szer
tartását. T.

Nagyenyedi ref. egyház-



megye, az erdélyi kerületben, va
lamikor a 17. század folyamán vált 
külön a gyulafehérváritól, melylyel 
addig egy egyházmegyét képezett. 
Bőd idejében 51, a Benkőében egy 
pár egyház újra éledése és a foga- 
rasinak 1759. történt hozzácsatolása 
folytán 54 anyaegyházból állott. 
1808. kiszakíttatván belőle a nagy
szebeni egyházmegye a fogarasi és 
nagyenyedi egyház pedig püspöki 
vizsgálat alá jutván, jelenleg 35 anya
egyház tartozik hozzá, melyek Alsó- | 
fehér- és Tordaaranyos-megyékben 
feküsznek s népességük mintegy 
23000 lélek, kik 35 lelkész gondo
zása alatt vannak. Legnevezetesebb 
egyházai: a tordai két egyház. Az 
egyházmegye történetét az egyház
kerületi névkönyv (1867.—8.) kö
zölte.

Nagyenyedi ref. főiskola.
Az 1658. elpusztított gyulafehérvári 
kollégium helyett ennek vagyonából 
Apafi Mihály 1662. Nagyenyeden ál
lított főiskolát, mely csakhamar vi
rágzásnak indult. A Rákóczi szabad- 
ságharcza alatt azonban a császári 
hadseregek 1704. és 1 707. ismétel
ten feldúlták, úgy, hogy tanárai csak 
1709. kezdhették meg újra munkás
ságukat. Romjaiból csak sokára 
épült ki a kollégium ; újra felvirág
zását ekkor főleg az angol országi 
hitrokonok tetemes segélyének kö- 
szönheté. A 18, század folyamán nem 
egyszer kellett az intézet vagyonát 
a katholikusok háborgatásai ellen 
megoltalmazni. A szinte dúsgazdag
nak mondható főiskola jeles tanárai
nak vezetése alatt egyre magasabb 
színvonalra emelkedett, de 1849. 
jan. a lázadó oláhok ismét felégették 
és lerombolták s a szabadsági!arcz 
után először csak elemi iskola felál
lítását engedte meg a kormányható
ság. Mindamellett újra Ieküzdte az 
akadályokat a kollégium s csak

hamar újraszervezte nagyszabású 
gyűjteményeit; főgimnáziuma mellé 
1858. a tanitóképezde, 1862. pedig 
az egységes erdélyi theol. akadémia 
is odatétetett Kolozsvárról, hol ideig
lenesen el voltak helyezve. A hetve
nes években megrendült anyagi ál
lásának ellenképéül 1889. egy egé
szen uj szárnya épült a kollégium
nak, de amely másfelől sokat veszí
tett tekintélyéből, midőn theol. aka
démiája hosszas élethalálharcz után
1896. megszűnt. Jelenleg tanitóké- 
pezdéből és főgimnáziumból áll, ösz- 
szesen 1 4 r. tanárral. V. ö. a Beth
len kollégium ez. a. irodalmat.

Nagyenyedi zsinat, 1564. 
ápr. 9. nyílt meg a Blandrata elnök
lete alatt s czélja a reformátusok 
és lutheránusok kiegyeztetése lett 
volna. Ezt azonban négy napi tárgya
lással sem sikerült elérni, sőt ellen
kezőleg e zsinat tette véglegessé a 
két felekezetbelieknek külön egyhá
zakra való szakadását, melyet aztán 
a jun. 4.— 1 1. tartott tordai ország- 
gyűlés a ref. vallásnak a törvényesen 
bevett vallások közé sorozásával pe
csételt meg. Ez a zsinat választotta 
meg a fejedelem által hivatalából le
tett Alesius helyére a magyarok püs
pökévé Dávid Ferenczet, a ref. irány 
vezérét. A zsinat ügyiratait újab
ban Teutsch (Synodalvérhaiidlungen 
78.— 101.1.), latinból magyarra for
dítva pedig Kiss A. (Magyar ref. zsina
tok végzései 412.—437. 1.) közölte.

Nagyharsányi disputától),
a reformátusok és unitáriusok közti
hitviták egyik legérdekesebbje, mely 
többszöri sikertelen összejövetel után 
1574. második felében folyt le. Ref. 
részről Veresmarti Illyés püspökön 
kivíil több szereplője volt, mig ellen
ben az unitáriusok közül csupán 
Alvinczi György, helybeli és Tolnai 
Lukács, siklósi lelkész vett részt 
benne. A vita vége az lett, hogy a
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ref. püspök s maga mellé vett két 
birótársa Álvincziékelveit „hazugok
nak és hamisaknak" nyilvánítván, 
őket magokat halálra Ítélték, sőt Al- 
vinczit tényleg fel is akasztatták.

Nagyíjét (hebdomas magna 
vagy sancta),l. Nagypéntek ésHusvét. 

Nagylionti ev. esperesség,
1. Honti ev. esperesség.

Nagykái'olyi i*ef. egyház
megye, a tiszántúli kerületben, kez
dettől fogva létezik s egyházainak 
száma állandóan 40 körül volt, inig 
az 1821. -- 2. évi generális konvent 
a Középszolnokmegyébe eső egyhá
zait át nem engedte az erdélyi kerü
letnek. 1779.-től külön egyházme
gyei gondnoka volt a szilágysági s 
külön a szatmári részének. Jelenleg 
Szatmármegye területén 35 anya
egyházból áll, melyekben ugyan
annyi lelkész körülbelül 30000 lel
ket gondoz. Legnevezetesebb egy
háza a nagykárolyi.

Nagykőrösi ref. egyház.
Még a 16. század II. negyedében lett 
itt uralkodóvá a refonnáczió, mely
nek hivei egyideig békében, sőt test
vériviszonyban éltek a katolikusok
kal, amennyiben a templomot közö
sen használták. De ez nem sokáig 
tartott, a katolikusok aztán ki is 
költöztek a városból s egészen a 18. 
század II. feléig a ref. egyház ver
senytárs nélkül állt. E században a 
megpróbáltatás ideje reá is eljött, 
de szerencsésen keresztülment rajta 
s azóta a folytonos fejlődés utján 
halad, úgy hogy p. o. népessége, 
mely 1792.-ben 9092-re ment, ma 
már 18000-re emelkedett. Templo
ma ugyanaz, mint eleinte, de több
szöri renováláson ment át, igy kü
lönösen 1652., amikor bővítették is, 
továbbá 1854., amikor falazatát emel
ték s 1876.— 7., amikor gyökeresen 
átalakították. Iskolája kezdettől fog
va volt. Az egyház a felmerült igé

nyekhez képest mindig kellőképen 
fejlesztette, úgy helyiség, mint tan
erők és felszerelés tekintetében.
1828.- 43. főiskola megnyeréséért 
vetélkedett az egyház a kecskeméti
vel, de csak azt vihette ki, hogy gim
náziuma lyceummá emelkedett s 
1839. képezdével bővült. Az 1850-es 
évek elején ez volt az első hazai prot. 
tanintézet, mely a kormány kívánal
mainak megfelelőleg rendezkedett 
be; 1855. a képezde is ujia meg
nyílt, de csak a 60-as években jutott 
külön helyiséghez. A főgimnázium 
jelenleg állami segélyt, a képezde 
pedig állandóan egyházkerületit él
vez. Az egyház, mely 1863.-ig szinte 
teljesen egygyé volt forrva a város
sal, az 1842.— 61 .-iki időköz kivéte
lével rendesen két lelkészt tartott, 
akiken kívül jelenleg 22 tanítót is 
fizet. A főgimnázium történetét Adám
G. és Joó I. (1896.), a képezdéét H. 
Kiss K. (1896.) irta meg.

Nagykunsági ref. egyház
megye, 1. Kunsági ref.egyházmegye. 

Nngymise, 1. Mise.
Nagypéntek (lat. Dies adora- 

tus), a husvét előtti péntek, mely a 
Jézus halálának emlékünnepe. Az 
evangélisták egybehangzóan pén
tekre teszik a Jézus halálát. E napon 
már a középkorban is szokásban volt, 
hogy nem harangoztak, nem orgo- 
náltak s általában nem volt zene- 
kiséret az ének mellett. Hymnusok 
helyett siralmakat zengtek, a tem
plomi disz egyszerűvé tétetett s a 
feszület be volt takarva, ami ma már 
ellenkezőleg épen ezen a napon van 
nagyon előtérbe állítva. A kath. egy
házban a legnagyobb böjt nap, de a 
világi munka s foglalkozás nem szü
netel, ellenben a prot. egyházban, 
különösen Angliában a legnagyobb 
ünnep. A svájczi egyházban azonban 
csak 1860. lett ünnep, ma pedig már 
a legfőbb urvacsorázó nap, sőt szó-
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kás a szószéket és oltárt feketével 
bevonni. T.

Nagysajói káptalan, kilencz 
ref. és kilencz ev. egyházból állt s 
Alesius óta az erdélyi ref. püspök 
hatósága alá tartozott. Ev. gyüleke
zetei 1850. az ev. püspökséghez csa
toltatok s önálló káptalant képeztek 
az 1880.-as évek végéig, amikor a 
beszterczeivel egyesültek. A ref. gyü
lekezetek testületé szintén káptalan 
név alatt szerepelt, inig 1891. az 
akkori 8 anyaegyházhoz a széki egy
házmegyéből 4, a görgényiből 1 hoz
zácsatoltatok, egyházmegye czim- 
mel újjá szerveztetett. Egy lelkészi 
állomás azóta is megszűnvén, jelen
leg 12 lelkész gondozza a mindössze 
5100 lelket, kik Beszterczenaszód-, 
Szolnokdoboka- és Kolozsmegyében 
laknak.

Nagysajói ref. egyházme- 
gye, 1. Nag ysajói káptalan.

Nagyszalontai ref.egyház- 
lllegye, a tiszántúli kerületben, a 
bihari egyházmegye déli részéből s 
a zarándinak el nem pusztult 8 egy
házából 1822. alakult. Ma Bihar- és 
Aradmegye területén 44 anyaegyház
ból áll, 80000 lélekkel, kiket 45 lel
kész gondoz. Legkiválóbb egyházai: 
a nagyszalontai (11 100 1.), melynek 
két lelkésze van s egyidőhen gim- 
náziumais volt, és a sarkadi (76001.).

Nagyszebeni ev.espeiesség, 
az erdélyi kerületben, kezdettől lé
tezik, régebben mint káptalan, mely
hez az uj rendezéskor az ujegyházi 
káptalan egészen s a selykinek ne
hány egyháza csatolhatván, addigi 
24 egyháza 33-ra szaporodott, ame
lyeknek népessége 33000 lélek. V. ö. 
a Szeben reformácziója a. irodalmat.

Nagyszebeni gör. kel. ro
mán érsekség, a magyarországi 
román nemzetiségű gör. keletiek 
egyháztartománya, melynek élén a 
metropolita czimet viselő érsek áll.

Az 1784. alapított püspökség 1864. 
alakult érsekséggé s közvetlen ható
sága alá, miként azelőtt is, 940 gör. 
kel. egyház tartozik, melyek az er
délyi megyéken kivűl Szilágyban és 
Szatmárban vannak. V. ö. Hintz J. : 
Gesch. des Bistums dér griechisch- 
niclitunierten Glaubensgenossen in 
Siebenbürgen (1850.).

Nagyszebeni ref. egyház- 
megye.azerdélyi kerületben, 1808. 
szakították ki a nagyenyedi egyház
megyéből s Alsófehér-, Nagyküküllő-, 
Kiskiiküllő-, Szeben- és Fogarasme- 
gyék területén 15 anyaegyháza van 
ugyanannyi lelkész gondozása alatt 
6200 lélekkel.

Nagyszeben reformácziója,
1. Szeben reformácziója.

Nagyváradi gör.katli. püs
pökség. 1777. állíttatott fel, mint a 
kalocsai érsekségsuffraganeusa. 169 
egyház tartozik hozzá, melyek Bihar-, 
Szatmár-, Arad-, Szabolcs-, Csanád- 
és Szilágymegyében fekiisznek. Tör
ténetét Ardeleanu 1889. irta meg 
oláhul.

Nagyváradi hitvita az uni
táriusok és reformátusok közt Me- 
linsállítása szerint voltaképen három 
volt. Egyik valószínűleg az volt, me
lyet 1568. aug. 22.-éré hivott össze 
Melius. A kiadott 22 tételre Dávidék 
kevéssel a zsinat határideje előtt 
irodalmi téren adták meg válaszukat, 
melyet két követők által juttattak el 
Meliusékhoz, közölvén velők egyúttal 
a nov. 14.-éré Tordára kitűzött zsi
naton megvitatandó 14 tételt is. Egy 
másikról semmi egyebet nem tud a 
történetírás, mig ellenben a harma
diknak teljes lefolyásával ismerős. 
János Zsigmond hívta össze 1569. 
okt. 10.-éré, de Meliusék óhajtására 
10 nappal elhalasztotta s igy 20.-án 
nyílt meg. Maga a fejedelem is jelen
volt s a vita elnökéül Békés Gáspárt 
nevezte ki. Hatnapi vitatkozás után,
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melyben a mindkét részről nagy 
számmal jelenlevő hittudósok jele- 
sebbjei kisebb-nagyobb mértékben 
mindnyájan résztvettek s amelybe a 
fejedelem szintén beleelegyedett, ter
mészetesen épen azt az álláspontot 
foglalta el mindkét fél, mint kezdet
ben. Meggyőződvén a fejedelem a 
vita hiábavalóságáról, okt. 25. be
zárta a vitát. A vita naplóját Dávid 
még ugyanazon évben közrebocsá
totta (Újabban is kiadta Nagy L. és 
Símén D. 1870.).

Nagyváradi ref. zsinat több
is volt. Legnevezetesebb közűlök az 
1577. febr. 6.-iki, mely a Gönczi 
Kovács György elnöklete alatt ér
vényre emelte a debreczeni zsinaton 
elfogadott törvénykönyvből általa ké
szített kivonatot (Articuli minores).

Nagyváradi róm.kath.püs
pökség, az I. Lászlótól alapított 
prépostságból keletkezett a l l .  szá
zad végén. Miután az 156G.-iki tordai 
országgyűlés saecularisálta a tulaj
donát képező javakat, püspöki mél
tósága csak üres czim volt egész a 
törökök kiűzéséig. Ezután 1692. tői 
fogva éledt uj ra a püspökség,melynek 
káptalanéban hat u. n. „literarium 
stallum*4 is van, melyeket I. Ferencz 
1807. irodalmi téren működő papok 
részére alapított. Az egyházmegye 
Bihar-, Békés-, Hajdú-, Szatmár- és 
Szilágymegyében 70 plébániát foglal 
magában. V. ö. Gánóczy Antal: Epis- 
copi Varadienses (1776.); Bunyitay 
Vincze : A váradi püspökség törté
nete (3 k. 1883.—4.).

Nagyvárad reformácziója
végett már 1552. tett próbát egy pár 
kisebbrendü magyar reformátor, de 
mégis csak 1556. után történt meg, 
amikor ugyanis az önállóvá lett Er
délynek jutott birtokába a város.
1566. a káptalan kiűzetése után ural
kodóvá lett a protestantismus, és 
pedig annak helvét iránya, de azért

katholikusok is maradtak a vá
rosban, akik nem szűntek meg az 
uralomért küzdeni. 1569. unit. egy
ház szintén alakult, de ez a század 
végére el is enyészett. A ref. egyház, 
melynek mindjárt kezdettől fogva 
tekintélyes iskolája volt, már a 16. 
század utolsó negyedében kétlelkészt 
tartott. Kiváló állását egész 1660.-ig 
megtartotta, de ez évben a várost 
elfoglaló törökök az egyházat és kol
légiumot is megsemmisítették hosszú 
időre, sőt az utóbbit végképen. A lel
készek a hívek egy részével Kolozs
várra, a tanárok növendékeikkel 
együtt Debreczenbe menekültek s 
ott folytatták működésüket. Csak a 
türelmi parancs adott uj életet a vá
radi ref. egyháznak, mely azonban 
még ekkor is csupán hosszas küz
delem után tudott megszilárdulni. 
Egy lelkésze és egy temploma később 
elégtelenné válván, még egy tem
plomot épített s mellé másik lelkészt 
állított be. A községi népiskolákban 
s felsőbb tanintézetekben való vallás- 
oktatásra két kateelietai állomást is 
tart jelenleg a 11000-nyi lélekszámú 
ref. egyház. 1813. ev. anyaegyház 
is keletkezett, melynek azonban csak 
mintegy 700 Ilivé van.

Náhum, az u. n. 12 kis próféta 
egyike, szül. Elkósban és vagy Ezé
kiás vagy ami hihetőbb, Józsiás ki
rály alatt élt. Próféciájának tartalma 
az assyr fővárosnak, Ninivének kö
zeli enyészete. Rácz

Nánási L. István, ref. lelkész,
1649. okt. 1. iratkozott be a franekeri 
egyetemre, honnan hazatérve, Mára- 
marosszigeten talált alkalmazást, de 
már 1651. Nagybányán lett lelkész.
1655. ismét Szigeten működött,hova 
valószínűleg 1652. tért vissza. 1660. 
újra Bányára ment s ott halt meg 
1683. táján. Munkái: 1. Loci de 
statu hominis sub lapsu. Franeker,
1650. 2. Szü titka (Nagyrészben



DikeD. angol müvéből férd.). Kolozs
vár, 1670.

Nánási L. József, az előbbinek 
és Tofeusnak unokája, sziil. Mára- 
marosszigeten. Honi tanulmányai vé
geztével külföldre ment s előbb va
lamelyik holland egyetemen, 1730.- 
tól pedig a zürichin gyarapította is
mereteit. Hazatérvén, 1733. elején 
rácz (ma hajdu)-böszörményi lelkész 
lett s ott halt meg 1757. decz. 20. 
Müvei: 1. De novo foedere. Zürich, 
1732. 2. Az imádságok imádságának, 
azaz a szent miatyánknak titka 
(lluldrik J. J. után fordított prédi- 
kácziók). Kolozsvár, 1761.

Nánási V. Gábor, ref. lelkész, 
előbb a sárospataki főiskolának volt 
növendéke, azután pedig elűzött ta
nárait a bujdosásba követve, Gyula- 
fehérvártt is tanult. Innen külföldre 
ment s 1676. az utrechti, 1678. ápr.
22. a franekeri egyetem hallgatója 
lett. Hazájába visszatérve, 1680. 
Wesselényi Pál udvari papja volt 
Zsíbón. További sorsa ismeretlen. 
Müvei : 1. Lelki tudakozás. Kolozs
vár, 1675. 2. Arca Noé. Utrecht,
1678. 3. (Prédikáczió a részegség
eién). Sem valódi czime, sem meg
jelenési helye és ideje nincs tudva.

Nantes-i edictum, 1. Hu
genották.

Natalis (t. i. dies), az egyházi 
atyáktól használt kifejezés, mely szü
letésnapot jelent, de jelenti külön
legesen valamely vértanú halálának 
a napját, mint az örök életre való 
születés napját(natalitia martyrum); 
később jelentette a püspökké avatás, 
kolostorba lépés, a fogadalom-tétel 
és templomszentelés napját is. T.

Nathanael, a János szerinti 
evangéliumnak sajátos személye 
(Ján. I. 45.—52.; XXI. 2.), eszményi 
képe egy, a zsidók közül való hí
vőnek. Rácz

Nauinburgi fejedelmi gyü-

419

lés (A) 1561. jan. 21.—febr. 8. tar
tatott a német prot. fejedelmek és 
rendek, illetőleg küldötteik jelenlé
tében, kik arról tanácskoztak, hogy 
miképen lehetne a prot. egyházat 
újra egységes hitvallás mellett egye- 
sítni s milyen álláspontot foglaljanak 
el a tridenti zsinattal szemben, mely
nek folytatása tervbe volt véve? Jan. 
29. nyilatkozatot Írtak alá a felől, 
hogy az 1530. évi ágostai hitvallás 
mellett megmaradnak, febr. 7. pedig 
a Naumburgban megjelent pápai kö
veteknek tudtára adták, hogy a pro
testánsok a zsinatban nem vesznek 
részt. V. ö. Calinisch : Dér Nauinbur- 
ger Fiirstentag (1870.).

Nausea (tulajdonképen Grau) 
Frigyes, bécsi püspök, szül. 1480. 
Waischenfeldben. 1514.-től Lipcsé
ben, 1518.-tól Páviában, majd Pá- 
duában jogot és humán tudományo
kat hallgatott. Mikor Németország
ban megkezdett theol. tanulmányait 
Sienában folytatni akarta, Campeggi 
pápai követ titkárává választotta. 
Ennek felhívására igyekezett a nürn
bergi I524.-iki birodalmi gyűlésen 
megczáfolni azt a 100 vádpontot, me
lyeket a rendek a pápaság ellen emel
tek. Ez évben Campéggipápai jegyző
vé s lateráni gróffá nevezte ki. Ezután 
mint mainzi székesegyházi prédiká
tor, oly sokoldalú tevékenységet fej
tett ki, hogy magára vonta Ferdinánd 
király figyelmét is, aki aztán 1533. 
bécsi udvari papjává nevezte ki. 
1538. a Fáber János püspök coadju
tóra lett s ott volt az 1540.—41.-iki 
hagenaui és wormsi colloquiumokon. 
1541. bécsi püspök lett s mint ilyen, 
kísérletet tett a papság reformálá
sára. A tridenti zsinaton 1551. mint 
Ferdinánd király oratora vett részt 
s ott halt meg 1552. febr. 6. Igen 
sok munkája jelent meg. V. ö. Metz- 
ner: Friedrich N. aus Waischenfeld, 
Bischof von Wien (1884.). T.

27*



Nazni'énusok, a Csel. XXIV.
5. nyomán eredetileg az összes ke
resztyéneknek, Jeromosnál viszont 
a zsidó keresztyének egy csoportjá
nak neve, akik ebionitáknak (1. e.) 
is nevezték magokat, a 19. század
ban egy baptista irányn prot. szekta 
tagjai, mely eredetét Svájczból vette, 
hol Fröhlicli Sámuel (1803. jnl. J .— 
1857. jan. 15.), előbb ref. lelkész 
alapította s hívei (Xentáufer néven 
is) ma is szép számmal vannak. Ma
gyarországra 1839. hozta be tanukat 
két lakatoslegény, Denkel és Kro- 
pacsek, első terjesztői pedig a 40-es 
években Hackl, Bella, Notter s kivált 
Hencsei, mindannyian tanulatlan em
berek voltak. Legbuzgóbb apostola 
Kalmár (Krámer) István, katli. pap
ságra készült egyén volt, ki az 50-es 
évek folyamán nagy agitatiót fejtett 
ki érdekében a Bácskában s követői 
használatára lefordított a az újszövet
séget, mely azonban kéziratban ma
radt. Azóta az országnak legkülön
bözőbb vidékeire eljutott e tan, kö
vetőit úgy a protestánsok és gör. 
keletiek, mint a katholikusok közül 
egyformán toborzván. Ma már több
nyire a baptisták befolyása alá ju
tottak, s valószínűleg nemsokára tel
jesen közéjük is fognak olvadni. Az 
egyházpolitikai reformok némileg 
tisztázták helyzetüket, legalább a há
zasságkötés és anyakönyvvezetés te
kintetében, de törvényesen elismert 
felekezetié mégsem válhatnak né
mely hitelvök miatt. A fegyvervise
lést ugyanis s igy a katonai szolgá
latot is tiltják, nemkülönben az esküt 
is feltétlenül elitélik. Egyébként a 
keíesztséget és úrvacsoráját ismerik 
el szentségeknek, de amazt csupán 
felnőtteknek szolgáltatják ki, még 
pedig bemerítés által, mit minden 
hozzájok tartozó férfi végezhet, — 
az úrvacsoráját viszont, mit két szin 
alatt osztanak, csakis az erős (t. i.

kipróbált liüségü és hifii) atyafiak 
vehetik, akik a gyülekezetek ügyei
nek is intézői. Rendszeres hittanuk 
s liturgiájok azonban nincs, szokásaik 
és elveik nem is mindenik gyüleke
zetben egyöntetűek. Számos, kivált 
polemikus irányú mű foglalkozik ve
lük, de ezek jobbára csak napi érté
kűek. Tudományos szempontból e 
kettő érdemel figyelmet: Szöllösy 
Antal: A nazarénusokról (1871.); 
Szel erényi Lajos Zsigmond : Nazare- 
nismus (1888.).

NáZíiret (vagy Nazara), gali- 
laeai városka, melyet ugyan sem az 
ószövetség, sem Josephus nem em
lít, de hirnévre emelkedett az által, 
hogy a Jézus hazája volt. Még mai 
nap is megvannak azok az utak, me
lyek a Jizreél síkságtól északra egy 
völgyteknőben elrejtve fekvő város
kából arra a dombhátra vezetnek föl, 
ahonnan gyönyörű kilátás van a Her- 
montól a Karínéiig. Rácz

Nnzianzi Gergely (a „theolo- 
gus“) szent, egyli. atya, szül. 328. 
körül a kappadociai Arianzban, Na- 
zianz környékén. Kiképeztetését a 
kappadociai, majd a palesztinai Cae • 
sareában, Alexandriában s végül 
Athénében nyerte, hol Nagy Vazullal 
jóbarátságbalépett.Hazájába vissza
térve megkeresztelkedett s később 
presbyterré szenteltetett. 375. ma
gányba vonult Seleuciába, honnan 
379. Konstantinápolyija hívták meg 
a nicaeai szellemű kicsiny gyüleke
zet terhes püspöki állására. A kon
stantinápolyi egyetemes zsinat 381. 
odavaló patriarchává tette s e zsina
ton az elnöki tisztet vitte, de miután 
az Antiochiában kitört meletiusi seb is- 
mamegszüntetése nem sikerűit neki, 
lemondott s visszavonult előbb Na- 
zianzba, 383. pedig Arianzba, hol 
390. körül mh. Egész élete az atlia- 
nasiusi orthodoxia védelmére volt 
szentelve, amiben jó szolgálatokat
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tett ékesszólása. 243 levele, 507 köl
teménye (amelyek közé azonban nem 
számítandó oda a „Szenvedő Krisz
tus “ ez. neki tulajdonított dráma) és 
45 beszéde maradt fenn; müveit 
a maurinus-kiadás nyomán Migne 
(Patr. Graecae 35.— 38. k.) adta ki. 
V. ö. Vilmáim: G re gór von Nazianz 
(II. kiad. 1807.); Dráseke: Quaes- 
tionum Nazianzenarum specimen 
(1876.) ; Benőit: Saint Grégoire de 
Nazianze (II. kiad. 2 k. 1885.); Hilm- 
mer : Des lieil. Gregor von Nazianz, 
des Theologen Lekre von dér Gnade 
(1890.). Magyar életrajza is van a 
Pesti Növendékpapság Munkálatai
VII. kötetében.

N azir (héberül =  felavatott),
a IV. Móz. VI. I.—24.-ben leirt olv*/

személy, aki nem is születésénél, nem 
is hivatalánál, hanem önkéntes foga
dalmánál fogvavolt istennek ajánlva, 
vagy egész életére, vagy bizonyos 
időtartamra és istennel való eme kü
lönös viszonyát életmódjával mutatta 
ki. A törvénytől megszabott emez 
életmód arra kötelezte a n.-t, hogy 
a nőtől és minden részegítő italtól 
tartózkodjék, növeszsze meg haját 
és hullával való érintkezés által ma
gát tisztátalanná ne tegye. Rácz

N eawler János Ágost Vilmos, 
kitől nő n é m et p rőt. egy 11 áz tö rté n éti ró, 
zsidónak szül. 1789. jan. 1 7. Göttili
gában (eredetinevén Mendel Dávid). 
Miután 1806. fe.br. 25. Hamburgban 
megkeresztelkedett, 1809.-ig theolo- 
giát hallgatott Halléban és Göttingá- 
ban. Majd 1811. habi 1 itáltatván ma
gát Heidelbergben, itt 1 81 2.-től theol. 
rk. tanár volt, inig 1813. a berlini 
egyetemre hívták r. tanárnak, hol a 
főconsistoriumnak s 1839. a tud. 
akadémiának is tagja lett. Mii. 1850. 
jul. 14. Nagyszámú jeles müvei kö
zül a legnevezetesebbek : I)er heilige 
Bernhard und sein Zeitalter (2 k. 
legújabb kiad. 1889.—90.), Derheil.

Joli. Chrysostomus und die Kirclie
in dessen Zeitalter (2 k. III. kiad.
1858.), Allgemeine Gescli. dér christ-
liclien Religion und Kirche (9 k. IV.
kiad. 18.63.---5.), Gesch. dér Pílan-
zung und Leitung dér ehristl. Kirche
dúrch die Apostel (legújabb kiad.
1890.), Das Leben Jesu in seinem
geschichtlichen Zusainmenhangeund
seiner geschichtlichen Entwickeluug
(VII. kiad. 1873.). Halála után is
több munkája jelent meg, köztök a
„Christliche Dogmengesehichte* (2
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k. 1857.). Összes müveinek gyűjte
ménye 1862.—75. (14 k.) jelent 
meg. V. ö. Jacohi: Erinnerungen an
N. (1882.); Ilarnark A.: Rede auf 
Aiigust N., gehalten zűr Feier seines 
100 jáhrigen Geburtstages (1889.); 
Schulze: Á. N. (1890.).

N ebukadnezár, 1. Nabuko- 
donozor.

Negyvennapos böjt, l. Böjt.
Negyvenórás ima, Milanóban 

jött szokásba 1534. táján Krisztus
nak a sírban töltött 40 órájára való 
emlékezésül s az oltáron kitéve levő 
szentség előtt kellett végezni. Külö
nösen Borrom aeus Károly buzgói- 
kodott elterjesztése körül. VIII. Ke
lemen (1 592.) ésV. Pál (1 606.) pápák 
az ezt római templomokban végzők 
számára búcsút rendeltek. Később a 
40 órát három napra osztották be 
(13-órás könyörgés) s farsang vége 
táján az ez időszak alatt elkövetett 
esztelenségek helyrehozására szok
ták végezni. T.

Nőhetni ás, Esdrással együtt a 
babyloni fogság után újjászervezője a 
zsidóságnak, Artaxerxes Longimanus 
persa király udvarában pohárnok 
gyanánt szolgált, s ettől K. e. 445. 
engedélyt nyert, hogy egy gyarmat
tal visszatérjen Jeruzsálembe, ahol 
aztán, mint Jüdaea kormányzója; a 
samariták és más néptörzsek által 
útjába gördített akadályok daczára

t  • n



ismét felépítette a falakat, szervezte 
az istentiszteletet, 430. pedig vissza
tért Perzsiába. A N. könyve, vagy 
más néven „Esdrásmásodik könyve“ 
a zsidók történetét Írja le a babyloni 
fogságtól Dárius Notusig és részint 
(I. 1.—7 .;V .; XIII. 4.—31.) a N. 
írásbeli feljegyzéseire támaszkodik, 
részint (XI., XII.) kivonatokat közöl 
belőlök. V. ö. Ryssel: Die Biicher 
Esra N. und Esther (1887.); Ryle: 
The books of Ezraand X.( 1893.)Rácz

Néma barát, a camalduli re
meték népies neve.

Németi, 1. Szatmárnémeti.
Németi Sámuel, ref. lelkész, 

Debreczenben tanult, hol az 1752.- 3. 
tanévben köztanító volt. Külföldre 
mén vén, 1 755. ápr. 22. a bázeli egye
temre iratkozott be. Hazájába vissza
térve, lelkészi hivatalt folytatott, 
melynek helyei csak 1780.-tól isme
retesek. Ekkor Patason, 1784.-től 
Nagymadon (Pozsonyin.), 1789.-től 
Deregnyőn (Zemplénin.), 1800.-tól 
Tállyán, 1804.-től pedig Kesznyéten- 
ben működött, de itt már 1 806. más 
volt a helyén. Buzgó Írói munkás
ságáról ismeretes, melynek termé
kei : 1. Biblia tárháza (Osterwald 
után francziából ford. 2 k.). Győr, 
1 780. 2. Az Ur asztalának méltó ven
dége (Németből ford.). Pozsony, 1 7 82 
3. A Krisztusba való hitünknek erős
sége (Doddridge után ford.). Deb- 
reczen, 1783. 4. A kér. vallásnak 
tudománya (Versek). Pozsony és 
Kassa, 1 785. (II. bővített kiad. 1 788.)
5. Hív lelkipásztor (Németből ford.). 
U. o. 1788.

Német kntholikusok. annak 
a pártnak hívei, mely Németország 
kath. egyházában a miatt állott elő, 
hogy Arnoldi püspök a Krisztus öl
tönyét Trierben kiállította. Czerski 
János (1813.— 1893.) és Ronge Já
nos (1813.— 1887.) kath. lelkészek 
voltak alapítói 1844.-ben, amaz con-

servativabb, emez szabadabb irány
ban, amelyek már 1847. elváltak 
egymástól. A n. k. gyülekezeteinek 
egy nagy része 1850. a szabad egy
házak közösségébe lépett, a többieket 
pedig a politikai reactio részben meg
semmisítette, részben elgyengítette, 
úgy, hogy 1890.-ig 5714-re apadt 
lélekszámúk. V. ö. Katnpe: Das We- 
sen des Deutschkatholicismus (1850.) 
és Geschichte dér religiösen Bewe- 
guugderneuerenZeit(IV. k. 1860.).T. 

Német keresztyén társaság,
prot. vallásos egylet, melyet 1780. 
Urlsperger János (mh. 1806. decz. 1.) 
alapított Bázelben „a tiszta tan és 
igaz vallásosság ápolása;" czéljából. 
Összejövetelekben és levelezésben 
akartaegyesítni az összes bibliai hitü 
keresztyéneket. Ez irányban 1783. 
a társaság hónaponként megjelenő 
folyóiratot indított „Sainmlungen für 
Liebhaber christlicher Wahrheit“ ez. 
a. s működése körébe vonta a kül- és 
bel missziót is.Idő vei több társaság fej
lődött ki belőle, igy p. o. a bázeli bib
lia-társulat (1804.), a bázeli ev. misz- 
szió-társulat(l 816.), a traktátus egye
sület, a krischonai zarándok-misszió 
stb., melyeket jobbára mind Spittler
C. F. létesített. T.

Német lovagrend, Akkonost
roma alatt 1 1 90. brémai és liibecki 
kereskedőktől német zarándokok á- 
polására szervezett egylet, melyet 
Frigyes, sváb herczeg a templariu- 
sok mintájára lovagrenddé alakított. 
A pápai megerősítést 1191. febr. 6. 
kapta meg. A negyedik nagymester, 
Salza Hermáiul (1210.—39.) alatt 
1231. Balk Hermáim vezetése mellett 
a rendlovagok egy része a kulmi tar
tományba ment a pogány poroszok 
meghódítására. A rend,mely itt 1237. 
a livlandi kard-testvérekkel egyesült, 
ötven évnél továbbtartó harcz után 
a poroszokat leigázva, a litvánok el
len forditá fegyvereit, A rend szék-



helyét, mely Alakon elfoglalása után 
1291. Velencze lett, 1309. Marien- 
burgba tették át. Lengyelországgal 
egy hosszadalmas háborúba kevered
vén, a thorni békében (1466.) kény
telen volt a rend birtoka egy részét 
Marienburggal együtt amannak át
engedni, sőt a többit is csak mint 
lengyel bűbért tarthatta meg. A nagy
mester székhelye ekkor Königsberg 
lett. Mikor 1519. Brandenburgi Al
bert nagymester és Zsigmoiul lengyel 
király közt újra kitört a liarcz, amaz
1522. hiába, kért segitséget a nürn
bergi országgyűléstől. Egy 1523.-iki 
wittenbergi látogatása alkalmával 
Luther azt a tanácsot adta neki, hogy 
a rendtartományt örökös herczeg- 
séggé változtassa át családja szá
mára, amit ő már 1525. végre is 
hajtott. A rend nagyobb része ekkor 
Kronenbergi Walthert választotta 
nagymesterré, kinek székhelye most 
Mergentheim lett. 1561. a rend bir
tokának livlandi része is világi her- 
czegséggé (Kűriand és Semgallen) 
alakult. A 18. század végén még 1 1 ke
rülettel (bailliatus) birt a rend, mely 
1801. a luneville-i békében elveszté 
a Rajna balpartján levő birtokait is. 
A rajnai szövetség területén I. Napó
leon feloszlatá, s amije csak volt ott, 
szétosztá az illető fejedelmek közt.
1834. az osztrák császár fogadta vé
delmébe e rendet, amelynek Ausz
triára nézve 1840. új szervezetet is 
adott. A rendnek 1211.—25.aBarcza- 
ság, 1702.— 15.pedigaJászkunkerü- 
let szintén birtokában lévén, Magyar- 
országon is játszott szerepet. V. ö. 
Voigt: Gesch.des deutschen Ritteror- 
dens(2k. 1857.-9.); Perlbach:DieSta- 
tuten des deutschen Ordens (1890.).

Német-magyar egyházi érint
kezések (A) a német egyetemek ut
ján fejlődtek ki, melyeknek magyar- 
országi hallgatói azott magokba szí
vott eszméket hazájokban tovább ter

jesztették. A reformáczió is részben 
ez utón jutott Magyarországba, hol 
nagymérvű hódítása leginkább azok
nak a ieformátoroknak köszönhető, 
kik a reformáczió bölcsőjéhez is ellá
togattak. A német protestantismus 
kiválóságai, egy Luther, egy Melan- 
chtlion stb. folytonos összeköttetést 
tartottak fenn magyar hitsorsosaik 
vezetőivel. A német egyetemeknek 
a magyarok előtti tekintélyét az a 
körülmény is hathatósan igazolja, 
hogy a Magyarországon actualis bit
elvi kérdésekben ezek nem egyszer 
hívták fel döntésre amazok tanárait. 
A magyar protestantismus dogmatikai 
álláspontja általában a Melanclithoné- 
hoz állott legközelebb mindaddig, 
inig ő közvetlen befolyását érvénye
síthette, s majdnem csak halálával 
következett be a két különböző irány 
szakadása, de az erdélyi lutheránu
sok közt még a 17. században is vol
tak biveiMelancbtbon közvetítő állás
pontjának, szemben a formula con- 
cordiae ubiquitas-tanával, melyet a 
magyarországi lutheránusok már ek
kor mindenütt érvényre emeltek. Úgy 
ez, mint a még nagyobb tekintélyben 
álló ágostai hitvallás a német szellem 
terméke lévén, a magyar luth. egy
ház továbbra is szinte kizárólag né
met befolyás alatt fejlődött. A benső 
viszony annyira ment, hogy német- 
országi születésű lelkészek nem egy
szer találtak Magyarországon alkal
mazást, viszont a magyarok közül is 
számosán kerestek működési tért né
met hitsorsosaik közt, különösen a 
gyásztized idején. Ilyen eset a ref. 
egyházra nézve is történt, de sokkal 
ritkábban. Lelkészjelöltjei is nem csu
pán német egyetemek növendékei 
lettek, bár szintén nagy számmal jár
tak oda, mig a luth. lelkészek majd
nem kizárólag a német theologusok 
hallgatóiból kerültek ki, akiknek ré
szére tetemes mennyiségű stipendium



volt fentartva szinte mindenik egye
temen. A ref. egyháznak a heídelbergi 
(pfalzi) káté szolgált szorosabb érint
kezési pontul német liitrokonaival, 
valamint az ugyancsak pfalzi agenda, 
amelyet Milotai Nyilas István átdol
gozásában a magyar reformátusok 
zöme fogadott el. Egyházszervezeti 
tekintetben az egész magyar protes- 
tantismusra maradandó befolyást gya
korolt a németekkel való összekötte
tés, amennyiben a Melanchthontól 
származó szászországi egyházlátoga
tási szabályzat volt az alapja a ma
gyar ev. és ref. egyházalkotmánynak
is, mely csak századok múltával 
vett más fejlődési irányt s lassanként
alakult át a maivá. A nevezetesebb 
német tlieol. iskolák természetesen 
szintén kihatottak Magyarországra is, 
igy p. o. a Pareus irenikus iránya, a 
pietismus, a rationalismus stb. A ki
válóbb német prot. theologusoknak 
egyes müvei uj kiadásokban láttak 
napvilágot Magyarországon, s még 
több talált fordítóra, ami aztán nagy
ban elősegítette elveik terjedését. A 
német-magyar érintkezés a legújabb 
időkben már szőkébb keretben mozoa- 
de azért az egyházi élet számos ágára 
kiterjed s hatása a magyar protes- 
tantismus szellemi éleiében mindig

V.

érezhető.
N eophyták  (gör. =  uj cseme

ték), valamely titkos szövetségbe, 
például az eleusisi mystériumokba 
újon fölvett tagok, az ős egyházban 
pedig az újon kereszteltek, kik a ren- 
desen husvétkor végzett keresztelés 
idejétől fogva a Quasimodogeniti va
sárnapig fehér ruhát viseltek ; később 
az egyes szerzetek ujonczai.

Nepomuki János, Csehország 
védszentje, állítólag Pomuk cseh vá
roskában 1330. körül született. Pappá 
lévén, prépostságig s kanonokságig 
emelkedett, azután meg IV. Venczel 
király alamizsnása s Johanna királyné

gyóntatójalett. Nem akarván a király
nak elárulni felesége gyónását, az a 
Moldvába vettette. A történelemben is
szerepel egyN. (helyesebben Pomuki) 
J., aki 1380. prágai lelkész s 1389. 
érseki helyettes lett, 1393. márcz 20. 
pedig egyházpolitikai nézetkülönbsé
gek miatt a Venczel parancsára vizbe 
fojtatott. Mint a gyónás titkának vér
tanúját XIII. Benedek 1729. szentté 
avatta. Emléknapja (máj. 16.) Cseh
országban nagy ünnep. V. ö. Frind: 
Dér geschichtliche dohaim von Nepo- 
muk (II. kiad 1871.).

Nepos (lat.), az egyháztörténet 
különösen a pápa rokonait említi ez 
elnevezéssel Mihelyt ezek feltűnő mó
don kaptak egyházi méltóságokat és 
javakat, a n e p o t i s m u s n a k tu
lajdonították, mely a pápai trónt ki
vált a 15. század II. felében mocs
kolta be.

Népszerű bölcsészet, majd
dilettáns módon űzött, majd szándéko
san a közönséges felfogáshoz szabott 
bölcselkedés, mely arra a czélra szol
gál, hogy az emberek „metaphysikai 
szükségletéi kielégítse. Ily népszerű 
bölcsészet volt részben a kér. egyház 
régebbi éveiben az apologeták bölcse
lése, kik a keresztyénséget mint va
lódi s általában érthető bölcsészetet 
igyekeztek feltüntetni. Ugyanilyen 
volt továbbá a 18. század bölcsészeié, 
amely a keresztyénséget a deismus 
alaptanaira vitte vissza s amely széles 
körökben a vallás helyettesítőjéül te
kintetett vagy ezzel fölcseréltetett.

N eri Fiiiöp (Szent), szül. 1515. 
juh 21. Florenzben. 1536. theologiát 
kezdett tanulni Rómában, de 1538. 
felhagyott minden tudományos foglal
kozással s kórházi betegeket ápolt.
1 548. a Szentháromság zarándok-tár- 
sulatátalkotta, melynek tagjai szegény 
zarándokok ápolására kötelezték ma
gokat. 1551. fölszentelték s a San Gi- 
rolamo della Carita templom mellett



egy kizárólag papoktól lakott házba 
vonult. A templom mellé egy orató
riumot építtetett, melyről a vele lakó 
világi papokkal alkotott egyesületé
nek tagjai oratorianusoknak (1. e.) 
neveztettek. Ezeknek 1592.-ig állott 
élőkön N., aki aztán 1595. máj. 26. 
lialtmeg. 1622. a szentek közé soroz
ták. V. ö. Capecelatro : La vita di San 
Filippo N. (II. kiad. 2 k. 1884.)

Nestoriamisok a keleti egy
ház egyik szektája, mely nevét leg
tekintélyesebb vezérétől Nestoriustól 
nyerte. Ez presbyter volt Antiochiá- 
ban s428.konstantinápolyi patriarcha 
lett. Midőn Anasztáz nevű presby- 
tere a Máriának „isten anyja" neve 
ellen szóló prédikáczióival botrányt 
okozott, Nestorius a pártjára kelt. 
Azonnal szemére hányták, hogy ő azt 
tanította, hogy Jézusban az isteni és 
az emberi az egy személylyé való 
egyesülés után is megtartotta külön 
lényegét és nem istent, hanem az is
ten által magába vett embert szült 
Mária, az isten pedig csak átment raj
ta; ennélfogva Mária csak átvitt ér
telemben nevezhető isten anyjának, 
inkább Krisztus anyjának kellene 
mondani. Az ephesusi, harmadik 
egyetemes zsinat 431. elitélte néze
tett, még mielőtt megérkeztek volna 
a syr püspökök, akik pártjára állot
tak. Nestoriusnak 435. számkivetés
be kellett mennie, amelyben 440. 
mii. Pártja, melynek tudományos köz
pontja az edessai iskola, előharczosa 
pedig Ibas volt, az edessai iskolának 
Zeno császár parancsára 489. történt 
szétdulatása után a birodalmi egy
ház üldözései elől Mesopotamiába, 
Arábiába és Perzsiába mén ekü 11,mely 
utóbbinak Nisibis nevű városában uj 
iskolát alapított. A persa egyház a 
seleuciai zsinaton (498.) Babaeus 
odavaló patriarcha vezetése alatt kü
lönvált a nagy egyháztól s egyházi 
nyelve után ,,chald keresztyéneké

nek nevezte el tagjait. A Sassanidáks 
később a kalifák uralma alatt a nes- 
torianusok többnyire türelmet élvez
tek Perzsiában, hol némelyikük ma
gas állami hivatalt is viselt. Tanuk 
érdekében Chinában és Indiában is 
csináltak propagandát. Viszont már
III. Sándor pápa alatt, később pedig
IV. Incze és IV. Miklós idejében tár
gyalások folytak a római egyházzal 
való unió ügyében, amelyek azonban 
csak III. Gyula alatt értek el némi 
sikert. A nestoriamisok egy része 
áttért a római egyházba; ezek az
u. n. egyesült nestoriamisok, vagy 
ma már inkább chald keresztyének 
(mintegy 20000 lélek), kiknek pat- 
riarohája Diarbekrben székel. A nem

| egyesültek (150000 lélek) Mesopota- 
miában, Perzsiában és Syriában lak- 
n a k s c s a k a k e r e s z t s é g e t, u r v a c s o r áj á t 
(átlényegülés nélkül) és a papszen
telést tartják szentségnek. A Perzsiá
ból már 530. előtt Indiába kergetett 
nestoriamisok, az u. n. Tamáskeresz
tyének 1599. kénytelenek voltak ma
gokat alávetni Rómának. V. ö. Percy 
Badger: The Nestorians and their 
rituals (2 k. 1852.); Germann: Die 
Kirche dér Thomaschristen (1877.).

Nestorius, 1. Nestoriamisok.
Névnap, egy-egy szentnek az 

emlékére szentelt nap, akinek nevét 
mások is viselik. A kalendárium 
mindeniket felsorolja napról-napra. 
Ezt ünnepelni katli. szokás, melyet 
Magyarországon azonban a protes
tánsok is magokévá tettek.

Newmari (olv. nyűmen) János 
Henrik, az angol katholieismus (1. 
Puseymus) legjelentékenyebb vezé
re, szül. 1801. febr. 21. Londonban. 
Tanulmányait Oxfordban végezte, 
ahol 1823. „fellow", 1826. tutor lett 
azOriel-College-ben. 1828-tól oxfordi 
lelkész volt s itt egészen ellenségévé 
vált a reformácziónak. Egyik müvé
ben azon iparkodott, hogy a 39 ar-
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ticnlüst összhangba hozza a tridenti 
végzésekkel. Mikor pedig püspöke 
ezért megrótta, 184*2. Littlemore-ba 
vonult, hol anglikán kolostort akart 
létesíteni. Csak 1845. okt. 8. án vonta 
le magatartásának szigorú következ
ményét, amikor is tényleg katholizált. 
Miután 1847.-iki római útjában ora- 
torianussá szenteltetett, számos mun
kájával próbált propagandát csinálni 
a katholicismusuak. Ezért 1852. őt 
nevezték ki a dublini uj katli. egye
tem rectorává, inig 1858. a katli. ne
messég nevelésére alapított edgabas- 
toni tanintézet vezetését vette át. A 
jezsuitákkal nem rokonszenvezett s 
a esalatkozhatatlanságdogmáját nem 
helyeselte, amiért IX. Pius előtt nem 
is állott kegyben, de XIII. Leó 1879. 
bibornokká nevezte ki. Mh. 1890. 
aug. 1 1. Edgabaston-ben. Sok müve 
jelent meg, melyeknek egy része né
metre is lefordittatott. Összes müveit 
(36 k.) 1 870—79. adta ki. V.ö. Abbot: 
The anglican career of Cardinal N. 
(2 k. 1892.). T.

Newsky Sándor (Szent), Now- 
gorod és Kiewfejedelme abban az idő
ben, mikor Oroszországon a tatárok 
uralkodtak. Mh. 1263. A tatárok ellen
IV. Inczétől kilátásba tett segély sem 
bírta rá, hogy Rómának alávesse ma
gát. A keresztyénsóget sikerült a 
mongolok közé bevinnie.

Nicaeai hitvallás (Symbolum
Nicaenum), a három u. n. egyetemes 
hitvallás közt a legfontosabb, mely
nek k ül ö nősen a gö rög egy h ázb an van 
tekintélye. Az első egyetemes zsinat, 
a nicaeai (325.) szerezte s az ott egy- 
begyült püspökök többsége a kisebb
ségtől rákényszerítve fogadta el, mely 
a császári tekintély súlyát veté mér
legbe maga mellett. A n. h. alapja a 
Caesareai Eusebius egyházában ér
vényben levő s általa a zsinat elé ter
jesztett keresztségi symbolum volt, 
melyhez a győzelmes alexandriai I

párt a saját homousianus tételeit füg
gesztette. Csak félszázad belharczai- <
nak sikerült azt a birodalmi egyház
ban érvényre emelni, amikor aztán 
a második egyetemes zsinat, a kon
stantinápolyi (381.) megerősítette. A 
Szentháromság tanát abban az alak
ban állapítja meg, amelyben az azóta 
azorthodoxiának lényeges ismertető
jele. V. ö. az „Ariusi viszály“ ez. a. 
irodalmon kívül Bcitifoll: Canones 
Nicaeni pseudoepigrap'hi (1886.).

Nicaea - konstantinápolyi
hitvall ás (Symbolum Nicaeno-Cons- 
tantinopolitanura), 1. Konstantiná
polyi hitvallás.

N icephorus K allisti,egy 14.
századbeli konstantinápolyi kritikát- 
lan egyháztörténész. Eletadatai nem 
ismeretesek. „História ecclesiasti- 
cá“-ja 18 könyvben Phokas császár 
haláláig (610.)terjed. Latinul(1553.) 
és görögül (1630.) van kiadva.

Nicetas Akominatus (vagy 
Choniates), császári titkár, majd Phi- 
lippopolis tartomány helytartója, mii.
1206. Nicaeában. „Thesaurus ortho- 
doxiae“ ez. munkája apologetikus és 
polemikus előadása a görög egyh. 
tannak 27 könyvben; aránylag a leg
önállóbb termékei közül való a kö
zépkori theologiának. V.ö. TJllmann:
Nikolaus von Methone, Euthymius 
Zigabenus und N. (Theol. Studien 
und Kritiken 1833.).

Niclaes (Nikolai) Henrik, a fa- 
milisták (família caritatis) mystikus 
szektájának alapítója, mely Német
alföldön és Angliában a 16. század 
második felében terjedt el. N. 1502. 
szül. Miinsterben. Iskolákat nem vég
zett, de már gyermekkorában voltak 
látomásai. 1540. úgy sejtette, hogy 
egy amsterdami visiójában isten pró- »
fétának hívta el és miután eszméit 
Emdenben (1540—60.), Kölnben, *
Utrechtben stb. terjesztette, sok ül
döztetése után valószínűleg Anglia-

j,



bán telepedett meg, hol számos kö
vetőre talált, akik között még életé
ben nehéz ellentétek állottak elő. Ha
lála éve bizonytalan. Alapjában véve 
közönyös volt az egyházi dogmák és j 
szertartások iránt s a vallást kizáró
lag a szeretetbe helyezte, amely „is
tennel egyesít*. Niclaes követői, kik
nek ő „aszeretet háza" nevet adott, 
később szigorúan hierarchiailag be
rendezett papi osztályokra oszlottak, 
amelyeknek élén mint legfőbb püs
pök* az alapító állott. 51 költői s 
prózai müvét 1580. Erzsébet király
nő parancsára elégették. A familis- 
ták a köv. században közé olvadtak 
a többi felekezeteknek, különösen az 
anabaptistákénak. A ranterek rajon
gó felekezete tőlök származott. V. ö. 
Nippold értekezését (Zeitschlift für 
die hist. Theologie 1862.) T.

N icolai FiilÖp, német luth. 
theologus és költő, szül. 1556. aug. 
10. Mengeringhausenben. Miután 
1575 — 9.theologiáthallgatottErfurt- 
ban és Wittenbergben, 1583. her- 
deckei lelkész lett, honnan 1586. a 
katholikusok elűzték. 1587. nieder- 
wildungeni diakónus, 1588. altwil- 
dungeni, 1596. unnai, 1601. pedig 
hamburgi lelkész lett, hol 1608. okt. 
26. mh. Az úrvacsorája s az ubiqui- 
tas felől heves vitát folytatott a re
formátusokkal, számos munkájában 
védve álláspontját. Nagy nevet szer
zett a prot. egyh. ének történetében. 
Összes müveit Dedeken adta ki (6 k.
1611.—7.). V. ö. Rocholl: Das Leben 
Pb. Nicolais (1860.).

NicolePéter, kiváló jansenista, 
szül. 1625. okt. 13. Chartresban. 
1642-től Párisban bölcsészetet és 
theologiát hallgatott. Összeköttetés
be jutván a jansenistákkal, legbuz
góbb munkatársa lett Arnauld-nak, 
kinek sorsát száműzetésében is meg
osztotta, mig a párisi érsek engedé
lyével visszatért Párisba. Ajansenis-

ták e miatti jogos szemrehányásai 
ellen egy „apológiáival védekezett. 
Mh. 1695. nov. 16. Munkáiban több
nyire a ref. felfogás ellen harczolt,

: de irt más tudományos könyveket is, 
melyek közül legterjedelmesebb az 
„Essais de morálé" (14 k. 1672. s 
köv.), melynek utolsó kötete Goujet 
irta életrajzát is közli.

Niederbronni apáczák, 1. Üd
vözítő apáczái.

Nieheimi Dietrich, a reform- 
szellemii zsinatok által tervezettegy- 
házjavítás szószólója, Nieheiinban 
szül. a 14. század első felében. Ta
nulmányait bevégezve, valószínűleg 
V. Orbán pápasága vége felé Avig- 
nonba ment, hol a Rota jegyzője lett. 
XI. Gergelyt 1376. Romába kisérte; 
itt VI. Orbán abbreviatornak nevezte 
ki. 1395. verdeni püspök lett, de szi
gorúsága miatt IX. Bonifácz 1399. 
elmozdította. Rómába visszatérve a 
schisma megszüntetésén fáradozott; 
a konstanzi zsinaton is részt vett. 
Végső napjait maastrichti kanonok- 
ságban töltötte. Mh. 1418. márcz. 
Müvei („Nemus unionis" és „De 
schismate") rendkívül fontosak kora 
egyháztörténetét illetőleg. V. ö. Diet
rich von Nieheim, sein Leben und 
seine Schriften (1887.).

Nielsen Frigyes Keresztéig, 
dán luth. theologus, szül. 1846. okt. 
30. Aalborgban. Kopenhágában hall
gatott theologiát s u. o. 1873. ka- 
techeta, 1877. theol. tanár lett. Ki
váló egyháztörténetiró, kinek a pá
paság 19. századbeli történetéről, a 
valdensekről, a szabadkőművesség
ről, Kingsleyről, Grundtvigról ésWes- 
leyről Írott müvein kívül „Handbog i 
Kirkens Historie* (2 k. 1885—8.) 
ez. munkája nevezetes.

Niemeyer Ágost Hermáim, né
met rationalista theologus, vallásos 
költő és paedagogus, szül. 1 754.szept. 
1. Halléban, hol 1771. theologiát kéz-



dett hallgatni. 1777. in. tanár, 1779. 
rk., 1784. r. tanár lett az egyetem 
theol. fakultásán. Itt egyéb különböző 
hivatalokban is működött, p. o. 1 799. 
az összesFrancke-fele intézetek igaz
gatója lett. 1807. túszul Fraucziaor- 
szágba hurczolták, honnan 1808. 
visszatérve a hallei egyetemnek „rec- 
tor perpetuus“-ává neveztetett ki. 
Mh. 1828. jul. 7. Müvei közűi leg
nevezetesebbek: Grundsátze derEr- 
ziehung und des Unterrichts (IX. 
kiad. 3 k. 1834.—9., magyarra át
dolgozta Ángyán János 1822—33.), 
Charakteristik dér Bibéi (5 k. uj kiad. 
1830.-31.), TheologischeEncyklopá- 
die undMethodologie(l 830.), Sainm- 
lung religiöser Gédichte (1814.). 
V. ö. Jacobs és Gruber (1831.), va
lamint Bein (1841.) által irt élet
rajzát.— Fia, N. Hermán n A gat hon 
(1802.— 1851.) szintén hallei tanár 
„Collectio confessionum in ecclesiis 
reformatis publicatarum" (1840.) ez. 
nagybecsű kutfő-gylijteméuyéről em
lékezetes.

N ihilism us (a lat. „nihilétől), 
egy a dogmatörténetben szereplő né
zet, melyet először Lombardiai Péter 
adott elő s tanítványai fejtettek to
vább, de amelyet viszont sok tudós, 
kivált Reiehersbergi Gerlioh erősen 
megtámadott, sőt az 1 103-iki toursi 
és valószínűleg az 1 179-iki laterani 
zsinat is elitéit. E szerint Krisztus, 
amennyiben emberi természete sem
mi önállósággal nem birt, nem is 
egyéniség, tehát nem „valami", ha
nem igenis „semmi*.

Nikodénm s, csupán a János- 
féleevangéliumból(III. J.— 12. ; VII. 
51., 52.; XIX. 39.) ismerős személy, 
hasonló a synoptikusok Arimáthiai 
Józseféhez (1. e.). Egy apokrifus ira
tot is („Evangélium Nicodemi*) tu
lajdonítanak neki, amely azonbnn ez 
alatt a név alatt mindössze ezeréves 
lehet és két régibb alkatrészből áll,

egyik az „Acta Pilati“ (1. e.), másik 
a „Descensus ad inferos" (1. e.). Rácz

Ni kolaitűk, a Jelenések köny
vében (II. 6., 15.) azon ephesusi és 
pergamusi pogány keresztyének ne
ve, kik nemcsak a zsidó ételtörvé
nyeket nem tartották, hanem a faj
talankodás tilalmát is megvetették, 
teli át túl hajtottak az antinomisták irá
nyán (V. ö. I. Kor. VI. 12.—20.; VIII.
7.— 13. X. 20.—30. ; Csel. XV. 
20.—28.). Majd az ó-egyházban az 
antinomistikus gnosticismus egy osz
tályát képezték. A középkorban n.- 
nak azon püspököket nevezték, akik 
a VII. Gergely által életbe léptetett 
nőtelenségi törvény behozatala után 
nem akartak elválni feleségöktől, 
vagy általában testi bűnökbe estek. 
Ezenkívül ezt a nevet a familisták 
(1. Niclaes) felekezete szintén vi
selte. Rácz

Nikolsburgi béke, 1. Bethlen 
Gábor.

Nikomediiii Eusebius, Juli-
anus császár rokona és nevelője, 
előbb berytusi, azután nikomediai 
püspök, ki az ariusi vitában jelen
tékeny szerepet játszott. Mint Arius 
követőjét, a nicaeai zsinat után Gal
liába száműzték, de a császár már 
328. visszatette püspökségébe. Be-
folyásával sikerült Arius visszahiva- •/
tását is kieszközölnie, s általában a 
mérsékelt arianusok (eusebianusok, 
semiarianusok) uralmát az egész ke
leten megalapítnia. N. E. keresztelte 
meg 337. Nagy Konstantint, majd 
339. konstantinápolyi érsek lett s 
mh. 342. (341.)

Nikon ,  orosz patriarcha, szül. 
1005. NisniNowgorod közelében. 
Szerzetesből 1047. nowgorodi met- 
ropolitá s 1052. Oroszország pátriár
ól! áj a lett. A czár óhajtására 1000. 
letette és kiátkozta egy zsinati ha
tározat. Száműzetésben halt meg 
1081. aug. 17. A szláv egyli. köny



veket a görög és ó-szlav eredetiek 
nyomán kiigazgatta, amivel az u. n. 
óhitiiek (1. Raskolnikok) különválá
sára szolgáltatott okot. Az u. n. „Ni- 
konféle krónika* (8 k. 1767.— 92.) 
nem az ő müve. V. ö. Apollos: Vie 
du patriarclie N. (1839.); Subboiin:
N. pere (oroszul 1862.).

Nilles Miklós, német kath. the- 
ologus, szül. 1828. jun. 21. Riipp- 
weilerben (Luxemburg). 1847.-től 
theologiát hallgatott a római „colle- 
gium germanicuma-ban, hol 1852. 
fel is szentelték. 1855.-től tüntingeni 
lelkész volt, mig 1858. a jezsuita
rendbe lépett, 1860. pedig theol. 
tanár lettlnnsbruckban. Számos mun
kája van, melyek közül némelyik 
magyar vonatkozásokra is kitérjesz- 
kedik. Nevezetesebbek: Kalendárium 
manuale utriusque ecclesiae őrien- 
talis et occidentalis academiis eleri- 
corum accomodatum (3 k. 1879.-85., 
uj kiad. 1896.-tól), Symbolaead illtis- 
trandam históriám ecclesiae orien-
talis (1885.), Über die ungarischen 
Titular-Bischöfe (Zeitschr. fiir kath. 
Theologie 1891.), Das kroatische 
Rituálé Romanum (u. o. 1894.).

Nílus (id.), szent, konstantiná
polyi városfőnöki fényes állását 420. 
körül odahagyva Theodulus nevű 
fiával a Sinai hegy remetéi közé 
vonult. Mh. 430. táján. Számos as- 
cetikus müvét legteljesebben Migne 
(Patrologiae graecae T. LXXIX.) 
adta ki.

Nílus (ifi-), Rossanoban szüle
tett, hol harminezéves korában egy 
kolostorba vonult, azután 15 évig a 
morite-cassinoi kolostor fen hatósága 
alatt annak közelében remete-életet 
folytatott. Mikor az elvilágiasodott, 
Gaeta tájára ment s ott védelmébe 
vette a XVI. János ellenpápa érde
keit. Mh. egy Frascati melletti zár
dában 1005.

NiuU'óíl, Khám ivadéka, Ku|

fia, az I. Móz. X. 8. szerint hatalmas 
harczos, Ktesias szerint azonos Ni- 
nusszal. Rácz

Ninian (Nynias), Skóczia apos 
tola, állítólag *360. körűi szül. Bri
tanniában. Rómába menvén, ott Si- 
ricius pápa püspökké szentelte és 
Skócziába küldte missionariusnak, 
hol 432. mh. Egy másik hagyomány 
szerint nemcsak ott, hanem mint 
Palladius társa Írországban is hir- 
dette a keresztyénséget. V. ö. Skene: 
Celtic Scotland (3 k. 1876.—80.); 
Bellesheim: Gescli. dér kath. Kirche 
in Schottland (I. k. 1883.).

N i n i ve, Assyriának ősrégi, uj ab - 
bán Bottá és Layard által ismét fel
fedezett fővárosa, a Tigris keleti 
partján, a mostani Mosullal átellen- 
ben. Mint a nagy királyok székhelye 
és a világkereskedelem központja, 
fényelgővé lett s mint ilyen, Baby- 
lonhoz hasonló typikus jelentőségre 
emelkedett a próféták előtt. A m'édek 
és babyloniaiak által történt elfog- 
laltatása után, amint Náhum meg
jósolta, 606. teljesen elhamvadt, úgy 
hogy már Xenophon és a Nagy Sán
dor történetírói mitsem tudnak róla. 
Azon ásatások, melyeket 1843. kezd
tek meg s főleg Smith György 
1873.—4., majd Rassam 1878. vég
zett, a legnyomatékosabb adatokat 
derítették fel az assyr történelemre
és annak az ószövetséggel való pár-

■

huzamosságára vonatkozólag. Rácz 
Nippold Frigyes Vilmos Ferencz, 

német prot. theologus, szül. 1838. 
szept. 15. Eminerichben. Miután Hal
léban és Bonnban elvégezte a the
ologiát, 1860. keleten utazott. 1865. 
theol. magán, 1867. rk. tanár lett 
Heidelbergben, 1871. r. tanár Bern
ben, 1884. Jenában. Kitűnő egyház
történész, kinek nagyszámú müvei 
közül legnevezetesebbek : Handbuch 
dér neuesten Kirchengeschichte (4
k. III. kiad. 1880 —92.), Welche



Wege führen nach Rom? (1860.), 
Die Gleiclinisse Jesu und das Gottes- 
reich in dér Gegenwart (III. kiad. 
1870.), Aegyptens Stellung in dér 
Religions- und Kultur-Geschichte (II. 
kiad. 2 k. 1877.—8.), Die Römisch- 
kath. Kirche im Köuigreiche dér 
Niederlande (1877.). Másoktól (Ha- 
génbaöh, Rothe) is nem egy jeles 
müvet rendezett sajtó alá.

N itzsch Károly Manó, német 
prot. theologus, sziil. 1 787. szept. 21. 
Romában. 1806. theologiát kezdett 
hallgatni Wittenbergben, hol 1810. 
habilitáltatta is magát. 1811. u. o. 
diakónus, 1817. seminariumi tanár,
1820. kembergi prépost és esperes,
1822. pedig bonni theol. tanár lett. 
Innen már mint főeonsistor 1847. 
Berlinbe ment tanárnak, ahol mh. 
1868. aug. 21. Munkái közűi legin
kább említést érdemel a System dér 
christlicheu Lehre (VI. kiad. 1851.), 
melyben a dogmatikát a morállal 
összefüggőntárgyalja, s aPraktische 
Theologie (II. kiad. 3 k. 1859.—68.). 
Részt vett több theol. folyóirat szer
kesztésében is. Egyénileg legjelen
tékenyebb képviselője volt az u. n. 
positiv prot. uniónak. V. ö. Beyschlag :
K. I. N., eine Lichtgestalt dér neue- 
ren, deutseh-ev. Kircdiengeschichte 
(1872.). — AtyjaN. K ároly  L ajos 
(1751.— 1831.) szintén theol. tanár 
volt s fia N. F rig y es  Ágost (sz.
1832.) hasonlóképen az.

N oailles (De) (olv. dönoáj) La
jos Antal, franczia egyh. fejedelem, 
szül. 1651. máj.27.-én. 1679. cahors-i,
1680. chalons-i püspök, 1695. pá
risi érsek s 1700. bibornok lett. A 
jansenismusnak legmelegebb szó
szólói közé tartozott, de a Quesnel 
újszövetsége miatt a curiával kitört 
viszályban gyenge jelleműnek mu
tatkozott, midőn az általa előbb visz- 
szautasitott Unigenitus-bullát 1720. 
fentartással, 1728. pedig minden

feutartás nélkül elfogadta. Mh. 1729. 
máj. 4. V. ö. a Jansenismus ez. a. 
irodalmat.

Nocturnuni officium (Horae 
nocturnae), a breviáriumnak egy ré
sze, mely magában foglalja a lefek
vés előtti completoriumot és a ma- 
tutiuát, amelyek között azonban ott 
van még a nocturnum meridiánom, 
vagyis az éjféli ima is. T.

Noé, a babyloni Xisutrusnak és 
a görög Deukalionnak megfelelő 
alak, két világnak tagja, ki a héber 
monda szerint kimenekült az özön
vízből és három fia, Sem, Kliám és 
Jáfet által egy új emberiség ősapja 
lett. E régi monda folyvást új köl
teményekkel gyarapodott s fenma- 
radt a Jubilaeumok könyvében, a 
sibyllai jóslatokban és Ádám könyvé
ben; a „N. Jelenéseidnek maradvá
nyai az Enók könyvébe jöttek át. A 
rabbik az u. Noé-féle törvényeket 
(„Noé gyermekeinek törvényei “) I. 
Móz. IX. 1.— 17. alapján mintegy er
kölcsi őskijelentés gyanánt összeál
lították s ezeknek megtartására min
denkit, különösen az u. n. kapu pro- 
selytáit kötelezték. Rácz

Noetus (Smyrnai), 1. Smyrnai 
Noetus.

Nogent-i Guibert, 11. szá
zadbeli theol. iró, szül. 1053. abeau- 
vaisi dioecesisben s 1064. körül 
Flay-ben a benezések közé lépett. 
Tanulmányait a Canterbury-i Ansel- 
mus vezetése alatt végezve, 1104.- 
től a nogent-sous-coucy-i kolostor 
apátja volt 1124. bekövetkezett ha
láláig. Legkitűnőbb munkája „De 
sanctis et pignoribus sanctorum libri 
IV. “ czimmel a szentek s ereklyék 
cultusának visszaéléseit ostorozza. 
Többi munkái részint exegetikai, 
részint dogmatikai tartalmúak, sőt 
„GestaDei per Francos“ ez. a. az első 
keresztes had történetét is megirá. 
Munkáit legújabban Migne (Patrolo-



gíae latínae T. CLVI. és CLXXXIV.) 
adta ki.

N ógrádi Mátyás, ref. püspök, 
szül. 1617. TanulmányaitDebreczen- 
ben és Sárospatakon végezte, hol 
1642. máj. 3. főisk. seniorrá tétetett. 
Innen a köv. évben Tállyára ment 
rektornak, 1644. pedig külföldre in
dult. Ez évi nov. 23. a leideni egye
temre iratkozott be, melyen több 
időt töltött. Miután ellátogatott Ang
liába is, 1647. hazatért és sáros
pataki tanár lett. 1649. hasonló mi
nőségben Debreczenbe ment, hol a 
köv. évben lelkészszé választatott, 
de e mellett egyideig még a tanár
ságot is viselte. 1659. biharnagy- 
bajomi lelkész, 1661. a debreczeni 
egyházmegye esperese, 1665. szept.
27. pedig egyszersmind a tiszántúli 
egyházkerület püspöke lett. Mint 
ilyen, kiválóan nagy buzgalmat fej
tett ki a töröktől elpusztított egyhá
zak helyreállításában, noha magának 
is sok viszontagságot kellett miattok 
kiállania. A debreczeni kollégium 
által pénzértéke bizonyos részében 
jelenleg is élvezett cameraticum be- 
neficiumot ő eszközölte ki Apafi fe
jedelemtől. Mh. 1681. szept. 1. Nagy
bajomban. Irodalmi téren is szorgal
masan működött, a köv. munkákat 
adva k i: 1. Epistolae ad Romanos 
scriptaebrevisexplicatio. Debreczen,
1651. 2. Resolutio brevis orationis 
Dominicae (Az előbbivel egy kötet
ben). 3. Lelki próbakő. U. o. 1651. 
4. Idvesség kapuja (Az 51. zsoltár 
magyarázata; Hildersam után angol
ból). Kolozsvár, 1672. Irt továbbá 
verset Czeglédi István „Sión vára" 
ez. müve elé. A felette tartott latin 
halotti beszéd még elhunyta évében 
megjelent Debreczenben.

Nógrádi ev. esperessé#, a 
dunániuneni kerületben, keletkezé
sének éve bizonytalan. A rózsahegyi 
zsinat a bányai kerületbe osztotta be,

melyből a budapesti zsinat tette át 
a dunáninnenibe. A békésmegyei 
egyházak alesperességet képezve 
1725-ig hozzá tartoztak. 46 anya
egyháza, melyek közül nehány újabb 
keletű, mind Nógrádmegyében van 
s ugyananyi lelkész gondozása alatt 
mintegy 46000 lelket számlál.

Nógrádi ref.egyházmegye,
a drégelypalánkinak másik neve.

Nominíilismus, a realismus- 
sal ellentétben azon iránya a scho- 
lastikának, amely szerint csak az 
egyedeknek (individuum) van reális 
létezésük, a nemek (genera) s a fa
jok (species), vagyis az úgynevezett 
universaliák pedig nem egyebek,mint 
ahasonlóknak azemberi képzeletben 
összefoglalásai, amit a hasonló foga
lom (conceptus) eszközöl, mely által 
az ember a sok egymáshoz hasonló 
tárgyat gondolja, vagy pedig épen a 
hasonló szót (nőmén, vox), amelyet a 
rokon tárgyak egész csoportjának meg 
jelölésére képez. Amennyiben a fo
galom subjecti vitását hangsúlyozzák, 
általános nominalismusról, vagy con- 
ceptualismusról lehetszólani; ameny- 
nyiben pedig a szó vagy név azo
nosságát, annyiban a szorosabb és 
szélsőbb értelemben vett nominalis
musról. Az általános formula igy 
hangzik: az általános fogalmak föl
tételezik a dolgok lényegét (univer- 
salia post rém). Miután a nomina- 
lismust a Szentháromság tanára vo
natkozó következtetéseiért (tritheis- 
mus) a soissons-i zsinat 1092. elkár
hoztatta, csak a 19. században éledt 
fel újra azután, hogy a realistikus 
scholastisinus tetőpontját elérte. St.- 
Poureaini Durandus volt úttörője, 
Occam Vilmos a felújítója s különö
sen Buridan János (mh. 1350. után) 
működése következtében vett az 
egyetemeken nagyobb lendületet. Az 
utolsó nagy scholastikus, Biel Gábor 
is nominalista volt. V. ö.: Kókler:



Reálisnnis und N. in ikrem Einflusse 
auf die dogmatischen Systeme des 
Mittelalters (1858.); Löive: Dér 
Kampf zwiscken dem Realismus und
N. im Mittélalter, sein Ursprung 
und sein Verlauf (1876.). A.

Nona (lat.), a napnak kilencze- 
dik órája, a róni. kath. egyházban a 
délutáni 2 vagy 3 órától a vesperáig 
terjedő idő.

Noncorfonmsták, 1. Dissen-
terek.

Norbert (Szent), a prémontréi 
rend alapítója, a Gennep grófi csa
ládból 1085. kör. született. Ifjúságát 
mint xanteni kanonok s V. Henrik 
császár káplánja kicsapongások közt 
töltötte, ám egy véletlen eset hatása 
alatt 11 18.-tól mezitláb járta be Hol
landiát és Francziaországot biinbá- 
natot prédikálva, 1119. (1121.) pe
dig a prémontréi rendet szervezte. 
1126. magdeburgi érsek lett, s ettől- 
fogva nagy befolyást gyakorolt az 
egyetemes egyházi ügyekre. Ebbéli 
érdemeiért II. Incze a gneseni érsek
séget is neki adományozta. Mh. 1 1 34. 
jun. 6. Emlékére halála napját szen
telik. V. ö. ]\íadelaine: Histoire de S.
N. (1886.).

Norma napok, a kath. országok
ban azok a napok, melyeken meg
van tiltva a nyilvános mulatság. T.

Notre Danié (olv. nót dám),
szűz Mária franczia elnevezése. A 
neki szentelt templomok szintén igy 
neveztetnek, p. o. a párisi főtem
plom. T.

Novatianus, egy róla neve
zett római schismatikus párt feje, 
valószínűleg Phrygiában szül. s mi
után a keresztségben részesült, egy 
római püspök pappá szentelte. 251. 
ellenpüspökűl lépett fel Kornél (1. e.) 
ellen, akinek személyes ellenfelé
ből lassanként elvi ellenfelévé lett, 
amennyiben a „lapsi“ ellenében an
nak enyhe eljárásától eltérőleg szi

gorú fegyelmet követelt. Állítólag 
vértanuságotszenvedett. Kiváló kép
zettségű iró volt, akinek müveiből 
csak kettő maradt fenn: „Liber de 
trinitate seu de regula fideP és 
„Epistola de cibis judaicis.“

Novatianusok, a Novatianus 
(1. e.) követői, kik szigorú egyh. fe
gyelem gyakorlása által csupa tisz
ták egyházát akarták megteremteni. 
Novatianuson kívül Novatus, kartha- 
goi presbyter is velők tartott, ki püs
pökével, Cyprianus-szal szintén el
lentétben állott. Ez utóbbinak a római 
püspökkel, Kornéllal karöltve sike- 
rű 11 a No v atian us legelőkel óbb híveit, 
a presbyter-hitvallókat álláspontjok 
elhagyására bírni. A n. pártja azon
ban a hozzá csatlakozott számos mon- 
tanistával megerősödve, elterjedt az 
egész kér. világban, főleg keleten, 
hol pápák és püspökök üldözései da
czára is egész a 6. és 7. századig 
fenmaradt.

Novatus, 1. Felicissimus és 
Novatianusok.

Noviliatus, 1. Kolostor.
Nöegyletek, nők társulatai 

közczélok munkálására, nagy szám
mal vannak vallásos és egyházi hi
vatáskörrel is, s főleg gyermekápo
lás, szegények segélyezése, védtele
nek támogatása stb. terén működ
nek. A Gusztáv Adolf egylet is szer
vez 1851. óta nőegyleteket, melyek
nek száma jelenleg körülbelül 400. 
A nemzetközi jellegű n. közt legfon
tosabb a veres-keresztről nevezett, 
mely ugyanazt a ezélt szolgálja, mint 
az 1863. okt. 26.-iki genfi egyezmény 
határozatai alapján alakult férfi-egy
let, t. i. a háborúban megsebesiiltek- 
ről s megbetegedettekről gondosko
dik, de béke idején is áldásos munkát 
végez, amennyiben kórházaiban ek
kor is ápoltat betegeket. Magyar- 
országon sok városban van prot. nő
egylet, melyek nagy befolyást gya-



korolnak az égy házias érzület fej
lesztésére s a szeretet munkáját buz
gón teljesítik. T.

Nőrablás (Crimen raptus), va
lamely nőszemélynek házasságkötés 
czéljából való erőszakos elhurczolása. 
Justinianus törvénye szerint az el
rabló és elrablóit közti házasság ér
vénytelenségét vonja maga után. 
Ehhez az állásponthoz tért vissza a 
1). században az egyli. törvény is, 
mely addig megelégedett a nőrabló 
vezekeltetésével és kiátkozásával. 
A tridenti zsinat házassági bontó aka
dálynak nyilvánította, de kimondta, 
hogy ha az elrablóit visszanyerve 
akarat-szabadságának teljes birto
kát, belenyugszik a házasságba, az 
érvényessé válik, ám a nőrablóra 
igy is büntetést szab. A prot. egyház
jog a szülői beleegyezés hiányának 
szempont jából szintén bontó akadály
nak tekinti. V. ö. Colberg: Über dás 
EhehindernisderEntführung(l 869.).

Nordlingeni Henrik, a leg
kitűnőbb istenbarátok (1. e.) egyike, 
szíil.Nördlingenbens 1328.-tól (1332) 
itt és -Medingenben számos apácza és 
nemes hölgy gyóntatója volt. 1338. 
után Bázelbe ment, hol ájtatos lelkek 
nagy körét gyüjté magához. 1349. 
távozott innen s vándorprédikátor 
lett. 1351 .-bői való róla az utolsó adat.

Numeri, 1. Pentateuch.
Nuntius, 1. Legátus.
N ursiai Benedek, l.Benedek- 

rendiek.
Nynias, 1. Ninian.

Nyssai Gergely(Szent), egyli.
atya, Nagy Vazul testvére, szül. 331. 
körül a kappadoeiai Caesareában. 
Noha a lectori rendet fölvette, az 
ékesszólás tanára lett s megházaso
dott. Később lemondott tanári hivata
láról s magányba vonult. 371.-től 
nyssai püspök volt, de egy arianus 
zsinat 375. püspöki székétől meg- 
fosztotta s csak 378. térhetett vissza 
Nyssába, hol 394. mii. Miként Orige 
nes, úgy ő is arra törekedett, hogy 
koratlieol.mozgalmaiban szabad tért 
teremtsen a tudománynak, s ő volt 
az első, aki az egyli. tan egészét 
sp eculati ve akartja kifej te ni. E m e 11 e 11 
egyik oszlopa volt a Szentháromság 
és isten emberré levése mysteriuma 
mellett harczoló egyháznak. Müvei 
közül legnevezetesebbek : a „nagy 
katechismusu, ezen a kér. tanoknak 
a zsidók, pogányok és haeretikusok 
támadásai elleni védelme, továbbá 
az Eunomius és Apollinaris elleni 
vitairatok, s végül a „lélekről és 
feltámadásról“ szóló munkája. Mü
veit Migne (Patrologiae Graecae T. 
XLIV.—XLVI.)adta ki teljesen. V. ö. 
Stigler: Die Psychologie des heiligen 
GregorvonNyssa (1 8b7.j\Herwnann: 
Gregorii Nysseni seutentiaede salute 
adipiscenda (1875.); Weiss: Die gros- 
sen Kappadocier Basilius, Gregor 
von Nazianz und Gregor von Nyssa 
als Exegeten (1872.); Krampf: Dér 
Urzustand des Menschen nach dér 
Delire des heiligen Gregor von Nyssa 
(1889.).

Ny.

Nyéki ref egyházmegye, a
komjátinak néha használt neve.

Nyelvbeszéd (Glossolalia), az 
I. Kor. XII—XIV. részében rajzolt 
ekstatikus beszéd, mely leginkább a 
korinthusi gyülekezet összejövetelei
nél volt gyakori. A Csel. könyvének

szerzője philologiai csodaként fogta 
fel, midőn azt adja elő, hogy az-apos
tolok az első pünköst ünnepén addig 
nem tudott idegen nyelveken beszél
tek volna.

Nyilas (Milotai) István, 1. Mi- 
lotai Nyilas István.



Nyíri ref. egyházmegye, a
régi szabolcsi egyházmegyénekgyak- 
ran használt neve.

Nyitra-bars- pozsonyi ev. 
egyházkerület, 1. Bajmóczi ev. 
egyházkerület.

Nyitra-bars-po/sonyi ma
gyar ev. egyházak kerülete, 1. i
Felsödunainelléki magyar ev. egy
házak kerülete.

Nyitrai ev. esperesség, már
az ev. egyházak első rendezkedése 
alkalmával létezett, 1610. a bajmóczi 
kerületbe osztatván be. Ma a dunán- 
inneni kerülethez tartozik s 25 anya
egyháza Nyitramegyében van. A lel

kek száma mintegy 54000. Leg
népesebb egyháza Miaván (szinte 
10000 1.) van.

'  - r

Nyitrai róni. káth. piispök-
s már a magyarok bejövetelét 
megelőzőleg is létezett, de azután 
szünetelt, míg valamelyik 1 1. szá
zadbeli magyar király újra alapította 
s azóta folytonosan megvan. A püs
pökség Xyitramegye egy részére és 
az egész Treucsénmegyére terjed ki 
s 148 plébániát foglal magában. V. ö. 
Wiirum : Nitriensis episcopatus ejus- 
que praesulum memória (1835.).

Nyugati egyház, a római a 
gör. keletivel szemben.


