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kalocsai ersek, v. b. t. t. urnak, a hitelemzes apostolanak, 

ke^yes lopasztoranak liodolatos szeretete z «logaul ajanlja 

a szerzft. 



I. R£SZ 
A HITHIRDETES KEZDETET6L. 



e l 6 S Z 6 . 

Dupanloup a ldnglelku ptispok a pap legkitunobl) munMja-

nnk nevezi a hitelemzest. „A hitelemz6s a kereszt6nys6gben 

valo nevel£s, — ugymond 6 n e v e t e s az artatlansagban 6s a ke-

reszt6ny bolcsesegben, az evang61iumi er6nyekben, a hitben es Isten 

szeretet6ben.- *) Ez okbol a kat. anyaszentegyhaz minden idoben 

kivalo gondot forditott az if jusag hitbeli oktatasara. Kz kttlonbozo 

idokben valtozott. A 16nyeg mindenkor egy volt. A nridszer ku-

lonbozo. Muvemnek cz61ja : kimutatni azt, hogy a magyar kat. 

egyhaz mindenkor kivalo gondot forditott az ifjiisag hitbeli okta-

tasara. Evek hosszii soran at gytljtottem az adatokat a magyar-

orsz&gi katolikus hitelemz6s tort6net6nek megirasah :>z. Hazank 

legelso kOnyvtaraibol es lev61tdraibol faradsagos munkaval szed-

tem ossze azt a nagyerteku kincshalmazt, a melynek folhasznd-

hisdval megirtam a magyarorszagi kat. hitelemz£s tort6net6t a 

a hithirdetes kezdetetol mai napig. Muvemet leheto rovidre szab-

tam. Az osszegytijtott adatok nagy sokasagdt valosaggul osszezsii-

foltam. Mert fo czelom: k6ts6gbevonhatatlan adatokkai bebizonyi-

tani. hogy a kat. egyhaz az ifjiisag hitbeli oktatasdra mindenkor 

kUlonos siilyt fektetett. Ennek kimutatAsara idezem a zsinati es 

fopasztori rendeleteket, vilagi torv6nyeket, katekizmusokat is-

mertetem a templomi 6s iskolai hitelemzest. Szova! az egyes kor-

szakok vallasi oktatasarol teljes kepet igyekszem adni. 

Mikor fopasztorom mtivemre megadta az ^imprimaturM, azt 

atyai dics6retevel tUntette ki. Ez az atyai dics£ret bizalomra ger-

*) I/ opuvrp par oxcollonce. 



jeszt engem, hogy nriivemet kedves pa-pt&rsaim is szivesen fogad-

jak. Mikor muvemet kozkezre bocsajtom, arra kerem tisztelt ol-

vaso kozonsegemct, liogy abban elso sorban azt a jo akaratot 

tekintse, a melylyel uj mesgyet iparkodtam vagni a magyaror-

szagi katolikus egyliaz tortenetenek eddig ki nem fllrkeszett tajan. 

Zentan, 1900. J6zus szent Szive iinnepen.. 

Erdujhelyi Menyhir i 



Hitbeli oktatas a csaladban. 

A nevel6s- es tanitasnak elso foka, alapvet6 iskolaja a esa-
ladi kor. A sztllok szeretete, az engedelmess6g, Isten 6s az 
imadsag elso es legszUksegesebb targyai a kereszt6ny nevel6s 
legeslegelso iskolajiinak, melynek a gyermek fejledezo tehets6-
geit a bolcsotol kezdve kell gondoznia s a kereszteny tanitas 
fols^ges alaptanainak csini't benne gyonged kezzel dpolni. Az 
anya a gyennek elso hitelemzoje, kinek elso sorban kotelessege 
gyiigyogni kezdo kicsinyet a szlllok es Isten irant valo szeretetre, 
a legfobb leny imdddsira oktatni. — Egyreszt az6rt, mert e ta-
nok a tenneszeti torv6nyben gyokereznek, masreszrol azert, mert 
a kisded koiinyen hajlithato tehetsegei, kivaloan alkalmasak ily 
iranyu taniti\s befogadasara, az anyai elso nevel6snek merhetet-
len befolyasa van a gyermek erkolcsi elet6re, lelkeben kitorol-
hetetlen nyomokat hagynak. A gyermek. kinek fejlo tehets£geit 
az anya fokozatosan ily modon idomitja, tanulo koraban eros 6r-
z^ket tanusit az erkolcsi oktatAsok befogadasara, mert az clso 
oktatas hajlamait es tehets6geit mindjcirt helyes iranyba terelte. 
S e korUlmeuy magyanizza meg a szUloi neveles-oktatAsnak ki-
szamithatetlan fontossrig&t, mert ebben rejlik alapja a k6sobbi 
rendszeres valhistanMsnak. I)e nemcsak zsonge koraban, kesobb 
is nagy befolyiist gyakorol a gyermek erkolcsi eletere szUloi pel-
daja s a csaladi kor, melyben mozog. A gyakorlat elegg6 bizo-
nyitja annak az allitasnak igazsagat, hogy oly gyermekek, kik az 
iskolaban gondos hitelemzoi oktatasban r6szesUltek s a katekiz-
mus kerdeseit hibatlanul tudjtUv, de otthon rossz iranyu neve-
lest nyertek, tobbnyire vallastalanok, mert a mit az iskola epitett, 
lerontotta a hazi nevel6s. Mig ellenben olyanok, kik nem 61vez-
t6k a hitelemz^s aldAsait oly mert6kben, de csahidi nevel6sUk 
kereszteny jelegU, istenffelok; mert ezekn61, a mit az iskola meg 
nem tett, potolta a csalad. 

N6zztlk most a koz6pkori csaladot! 

Akkor, midon a tarsadalmi 61etnek minden izebe behatolt az 
egyhaz jotekony szelleme, midon a csaladok 61etet egesz valo-
ja-ban valhisos szellem lengett-e at, midon az allamelet alapjaban 
es minden retegeben kereszteny volt, midon az egyhaz Udvos 
miik0d6set torv6nyhozas, minden istapolta, az egyhaz gondosko-



dott rola, hogy Krisztus nyftjtlnak zsongeje a csaladi korben nieg-
tanulja a hit elemeit es a mit a tarsadalmi es kozmUvelodesi viszo-
nyok mostoha Allapota miatt el nem 6rhetett az iskoMban, potolva 
legyen a hazi neveles altal. S mindezt sikerttlt keresztul vinni a 
kereszteny Allamhatalom kozremUkod£sevel. 

Szent Istvan elso magyar kinily tiralkodAsa alatt az 1016-ban 
kihirdetett esztergomi (1onstituciok tnasodik fejezete ek6ppen 
szol: hogy a pUspokoknek hatalmuk legyen az egyhiizakat igaz-
gatni es kormanyozni az egyluiz torvenyei szerint, a vilagiak 
pedig engedelmeskedjenek nekik A foispanok es birak egy6r-
telmUek legyenek velttk az igazsag-szolgaltatasban az isteni tor-
veny parancsa szerint A papok £s foisp&nok silrgessek a nepet, 
liogy vasarnap mindenki: apraja es nagyja menjen templomba 
Tiz falu epitsen templomot 6s a papot hissa el a szttksegesekkel 
az egyhiizi ruhiikat pedig a kirdly adja 

A gyermekeknek szttleik 6s keresztszttleik altal valo hitbeli 
oktateisiit 6s vallAs — erkolcsos nevel6s6t - mint a tort6neti adatok 
mutatjak — a koz£pkorban a zsinatok er£lyesen sttrgett6k 6s 
szaMlyozteik rendel6seikkel. Eme rendeletek pontos megtarfcis*ira 
a papsAg felttgyelt s felUgyelet6nek gyakorldsaban hathatosan tA-
mogatta a kereszteny Allam. S e korUlm^nyt — az iillami 
tekint6ly keszs6ges seg6dkezeset az egyhazi rendeletek 6rv6nyre 
juttatasaban nem szabad figyelmen kivUl hagynunk, mert ez altal 
azoknak gyakorlati eredm£ny6t az egyluiz haszonnal biztositotta. 

Abban a korban midon az id6zett rendeletek keletkeztek, a 
kcreszt6ny allam egyik fo koteless6g6nek ismerte az egylniz 
torvenyeinek v6grehajtasat. 

KAlman magyar kiraly torvenyenek masodik tejezete szerint, 
mivel hogy a n£p sok munkdja miatt a kirdlyi kuriAba nem me-
het, esztendon at k£tszer, azaz FUlop es Jakab apostolok, vagy 
szcnt Mihaly nyolcada alatt, minden pttspoks6g tartson zsiuatot, 
mely alkalommal a foispanok mAs vilAgi in^ltosagok jojjenek 
ossze a pUspoknel 1 

Ez az id£zet elegg£ tanusitja az allamnak torekves^t es jo-
akaratat az egyhaz torvenyeinek ervenyre juttatasaban. Az6rt 
folotte teves volna annak a kornak hitelemzesi viszonyait a mai 

1. Ptiterffy Sacra Concilia oclosiap roin. cath. in rojrno Hun^ariae 1. 7. 
2. Ugvanott I. S. 

l/gyanott 1. ». 
1. Peterffy idezott munki\ja 1. kot. 42 lap. 



viszonyok szerint m6rlegelni. Akkor vaMsos volt a kereszteny 
allam, vallAsos a tArsadalom. Ma az allamok jobbara csak ttirik 
a hitelemz6st? vagy az iskol&ban 6s csaladi korben lerontjdk azt, 
a mit, az egjrhAz a hitelemz6ssel eszkOzolt. Akkor a csalM potolta, 
a mit az iskola el nem 6rheteti Ma az iskol&nak kell potolriia, 
a mit a csal&di nevel6s figyelmen kivtll hagy. — Gyonyortien 
szol errol Dupanloup: egykoron, mid6n a csalad alapj&ban ke-
reszt6ny volt, midon a valldsos szokisok, benyomdsok, erkolcsok 
6s t0rv6nyek uralkodtak a csalddi ttlzhely kOrtil; midon a gyer-
mek bolcsoj6t a jAmborsig p61dai korny6kezt6k; az term6szet-
szertileg, minden k6nyszer n61klil sztileitol, testv6rei kOzepett 
szivta magdba a vaMs tisztelet6t s az er6ny szeretetet; mid6n az 
ihlet, e szellem, ez oszt6n:a vaMsos 6rztilet 6s l&ngolo istenes-
s6g uralma alatt fejlodott, midon & csalidi legkort e szell6m ha-
totta at s ehhez idomult lelke zsGnge 6veiben, akkor elegendo 
volt a papnak h6bekorban foglalkozni az iskolai hitelemz6ssel, 
hogy szavainak sulydval 6s szakszerli tanitas&val betetozze a 
kereszteny csal&d hitbeli oktatAsinak tekint61y6t, szilardsAgat es 
biztossigdt. 2-) Az6rt a csal&dnak 16nyeges szerep jutott a kozep-
kori hitelemz6sben s azt mint ilyent figyelmen kivtil hagynunk 
nem szabad. Az volt az alapvet6 6s a pl6banos hitelemz6s6nek 
gyakorlati alkalmaz6ja. KOvetkezoleg csakis ugy' kontemplAlhatjuk 
teljes egesz6ben a kor hitelemz6s6t, ha a lelk6szi oktat&st a csala-
dival egybeftizve tekintjtik. A csalMok 0sszes6ge az aDam, mely 
mint r6szeiben, ugy eg^szben is kereszteny jellegtivolt a k0z6p-
korban; mint ilyenre joggal alkalmazhatjuk Dupanloupnak iment 
id6zett szavait, mert az dllamok tOrv^nyei hathatos befolyassal 
voltak a n6p gyeraiekeinek hitbeli oktat&sara, 

Az egyhAz tOrv^nyei 6s az allam t0rv6nyei egymassal szo-
ros 0sszek0ttet6sben voltak. A mit tehdt az egyh&z parancsolt, 
ugyanazt az allam is parancsolta, Mit parancsolt az egyhdz a 
hitbeli oktat&sra vonatkoz61ag, megtudjuk az 1114 6vi esztergomi 
nemzeti zsinat hatarozataib61, a melyeknek m&sodik fejezete sze-
rint a papok minden nagyobb templomban vasarnaponkint az 
evang61iumot s a szent leczk6t magj ardzzAk. A kisebb templomok-
ban pedig a Hiszekegyet 6s az IJr imddsdgAt fejtegessek *) Te-
Mt abban az idoben-a nagyobb templomokban voltak vasar- 6s 

2. Dupanloup. I/ oouvrc par exeellence f>2. 

1) P6terffy i. m. I. T>4 lap. 



lliinepnapokon sz. besz6dek, a kisebb templomokban pedig ki-
z&rolag katek£zist tartottak vasirnapi istentisztelet alkalmaval. 

A leghiresebb egyMzi femit6k lelkokre kotik a papoknak, 
hogy a sztllSket gyermekeik hitbeli oktat&s&ra ints6k. A Miaty&nkra 
angyali UdvOzletre, ftiszekegyre 6s Isten 10 parancsolatj&ra tanit-
s&k. A jo erkOlcsokben neveljek 6s isteni telelemre vezess6k. 
Nekik jo p61dAt adjanak. 2) Az egyh&zi zsinatok figyelmeztetik a 
papokat, hogy a szttloknek, gyennekeik vallis-erkolcsi oktat&s&t 
6s nevel6s6t lelkokre koss6k. 3) Abban az idoben valoban a 
szttlok voltak elso sorban gyermekeik hitelemz6i. 

Hasonl6k6ppen fontos szerepet j&tszottak a k0z6pkori gyer-
mekek hitbeli oktatas&ban a keresztszttlok. Az egyh&z osi int6z-
ked6sei szerint a keresztsztil6k kOtelesek kereszt-gyermekeik 
hitbeli oktatdsar61 gondoskodni. A kereszt6nys6g elso sz&zadaiban 
fontos szerepe volt a gyermekek vallis-erkOlcsi nevel6s6ben a 
kereszt-szttloknek. M&r sz. Agoston inti a kereszt-szttloket, hogy 
keresztrgyermekeik lelki nevel6s6r61 gondoskodjanak. 4) A ko-
zepkorban a csaladi hitelemz6s 16nyeges r6sz6t k6pezte a ke-
reszt-szttlok hitbeli oktat&sa. Gerson azt mondja, hogy a hitetle-
nek nem lehetnek keresztrszttl6k, mivel a keresztszttlok kStele-
sek lelki gyennekeiket a katolikus hitben oktatni. r,> Alcuin azt 
mondja, hogy a keresztrsztlloket tanitani kell az im&dsagra 6s Hi-
szekegyre mert 6k is kOtelesek ezekre tanitani lelki gyermekei-
ket. A zsinatok szigoruan meghagyjik a kereszt-szttloknek, hogy 
tudjAk az frr imddsdgdt, angyali ttdvozletet 6s Hiszekegyet 6s 
ezekre tanits&k kereszt-gyermekeiket. Mindezekbol lAtjuk, hogy 
az eg6sz k6z6pkoron keresztUl, a mid6n a csal&di 61etet valldsos 
szellem lengette &t, a csalidi hitelemz£snek egyik tontos r6sz^t 
k6pezte a kereszt-szttl6k hitelemzoi tev6kenys6ge. Szfllok 6s 
keresztrszttlok oktatt&k agyermekeket a hit elemeire. Megtani-
tott&k azokat az imddsagokra, 6s nevelt6k oket a jAmbor 61et-
ben. Ezzel legszildrdabb alapjdt vetett6k meg annak a hitelem-
z6snek, a melyet a papok v6geztek a templomban. 

2) G6bl, Geschichte der Katecliese im Abendlande. 28 lap. 
3) Probst, Geschichte der katholischen Katechese. 56—59 lap. 
4) Mayer Geschichte des Katek. und der Katechese. 154 lap. 
5) G6bl id^zett munkAja. 41 lap. 
6) Ugyanott 44 lap. 



Monostori 6s k&ptalani iskolak. 

A magyar nemzet els6 hittanit6i a benczesek voltak. Ma-
gyarorszag kereszt6ny hitbeli oktatAsdnak a honfoglalAs utan 
fo t6nyez6i a monostori 6s k&ptalani iskold-k. „A bencz£s szerze-
tesek voltak tulajdonk6ppeni terjesztoi a kereszt6nys£g dldasai-
nak, elso alapit6i, a n6p mindennemu kulturdja es kik6peztet6-
senek.u A monostori iskol&k mened6khelyei voltak a tudomdny 
6s vallasossdgnak. Ez intezetek cz^Jja els6 sorban az volt, hogy 
azoknak, kik az egyhaz szolgdlatAra szentelik magokat, a szttk-
s6ges oktatAst megadjdk, de e mellett a vilagiak is nagy sz&m-
mal latogattak azokat. „A tanulok nemcsak papi palyara k6-
szUltek, hanem voltak bej&rok is. Fejedelmpk, nemesek, szaba-
dok, jobbagyok gyermekei, vilagi papok 6s jovendo allam-f6r-
fiak oly szammal, hogy kUlon iskola-termeket kellett szamukra 
nyitni.u 2) Idovel az iskolak minden tekintetben kib6vttltek es 
szelesebb alapra helyezkedtek; a mit azon k6rUlm6ny tett szllk-
segesse, hogy a vid6krol oda seregl6 tanul6 ifjusagszama egya-
rAnt novekedett. Mint a tud6s Hrabanus Maurus „de institutione 
clericorum" czimu munkajabol tudjuk, a monostori iskolakban a 
vallastant es a h6t szabad muveszetet tanultak. Az iskolak ket 
tanfolyambol allottak: trivium 6s kvadriviumb61. A triviumma-
gaban foglalta: a nyelvtant, retorikat es a dialektikat; a kvadri-
vium: a szamtan, foldrajz, zene 6s csilagaszattanbol allott. Ezen 
ket tanfolyamot: a triviumot 6s kvadriviumot kellett elv6gezniok 
a monostori iskolak novendekeiuek; e meUett meg a szentirdsba, 
a hit tanaiba, a szertartasok ismeret6be lettek e tanfolyamok ta-
nulm&nyi ideje ulatt bevezetve. A vilagi papsag szaporodtdval a 
monostori iskolak mintdjara 16tre jottek a kaptalani iskolak, me-
lyek mind szervezet, mind beosztds, mind czel tekinteteben ha-
sonlok voltak a monostori iskolakhoz, t. i. ezeknek is fo celjok 
volt az egyhazi palydra 16p6 ifjak oktatasa, de e mellett a vi-
lagiaknak is adtak helyet tantermeikben. A tanitas ezekben is 
ket tanfolyamra volt beosztva: trivium 6s kvadriviumra s tar-
gyait szinten a vallastan, a szentiras magyarAzta 6s a h£t szabad 
miiveszet kepezte. Ha a kor iskolai hitelemz6ser61 megfelelo k6-
pet akarunk alkotni, tudnunk kell, hogy akkor minden tudomany-

1) Alzoir. Universal Ueschichte der. chr. Kirche. Mainz. 1844. I. 
2) Lubricli. A nevelos tortenete. Rudapest. 1876. II. r. k. 112 1. 



szak &t meg at volt hatva a vallastant61. A trivium 6s kvadri-
vium tansgakat atjarja a, vallAs-tudomany. Igy az 6kesszolas-
tannak lelke volt az egyhazi szonoklattan, a zen6nek f&nypontja 
volt a zsoltar£nek a Gregorianum, a esillagaszattanb61 meg-
ismertek az egyhazi ev beosztasat, az ttnnepkoroket s azok vo-
natkozasait a hittitkokhoz. Mindezekbol lathato, hogy e korban, 
nemcsak a szoros 6rtelemben vett hitelemez6sb61 ismerte meg 
a novendek a hit elemeit, hanem az oktatfis eg6sz telj6bol a 
vallasos szellem omlott ki. 

A tudomany minden aga magan viselte a kereszt6ny jelle-
get. E kor nevel6si rendszere, eg6sz oktatSsa tudomanyossaga 
minden szakaban egybe van forrva a valldsoktatassal. Az6rt an-
nak hitelemez6s6t eg6sz valojaban csak ugy it61hetjttk meg, r61a 
helyes k6pet csak akkor alkothatunk, ha azt tigy, a mint volt, mint 
a nevel6s 6s tanitdsnak tobbi dgaival egybeforrottat tekintjttk. 

Egyik hazai ironk igy irja le a magyarorszagi monostori 6s 
kaptalani iskolakat. Szent Benedek rendje a t6rit£s munkajdban 
nagy sulyt fektetett az iskolakra; egyr&szt azert, hogy a ker. val-
las resz6re szolgiikat, papokat k£pezzen 6s pedig azon nemzet 
soraibol, hol a t£rit£s folyt; masr£szt az6rt is, hogy a monosto-
rok mellett elterttlo varosok Iak6inak alkalmat adjon a tudom&ny 
alapismereteinek elsajatifcisara. Minden monostoruk mellett ne-
vezetes iskolajuk volt. A tanitas ter6n nagy erdemeket szerez-
tek. 6k voltak ama kor legkival6bb tanitoi £s hitterjeszt6i. Analo-
gia utjan tehat hatai4ozottan allithatjuk, hogy hazankban is a mo-
nostor epit£sevel egyidejttleg vetett£k meg Panonnhalimin is az 
iskola alapjat. Szt. Geltertet, a Velenczebol Isten kttl6n6s rendelete 
szerint hozzank kerttlt sz. Benedek-rendi szerzetest, szt. Istv&n 
annyira megkedvelte, liogy fia neveles£t is rabizta; k6sobb Csa-
nad" pttspokev6 tette. Ez tortent korttlbelttl 1030 kfirttl. A nem-
reg meghodolt videk megt6rit£se e szerint szt. Gell£rtre vart. A 
hitteritesben es az egyhazi ttgyek v6gzes^ben a szent kiraly se-
gitoi gyanant oly szerzeteseket rendelt, kik mar ertettek honunk 
nyelvet s igy tolmacs n£lkttl 6rintkezhettek a neppel. E ferfiak. 
kik szt. Benedek szabalyait kovettek, kepeztek szt. Gellert kap-
talanat s kozttlok az egyik, a Belbol hozott Valter volt a csa-
nadi iskola tanara. 

1) Pauler Gy. Ma^ryarorsz. tortenete az Arpadhazi kir. alatt 1—66. Karacsonyi J. 
Szt. Geliert 61eto 11 s. k. 



Esztergom az orsz&g fov&rosa, az orszag elso f6papj&nak 
sz6khelye lett mindjart a t6rites kezdet£n az 1000 6vben. Erseke 
a szt. Benedek rendjebol Panonhalmdrol kertllt Esztergomba. 
Epp oly szttks6ge volt a nagy munkaban, mely reA mint az or-
szag legnagyobb egyhazmegyej6nek fopapjdra x&rt, segitokre az 
egyh&zi ttgyek v6gz6s6ben; de kttlonosen szttks6ge volt tana-
rokra, hogy az egyhaznak a megteritett nemzet fiai kozttl ne-
veljenek 6s k6pezzenek papokat. Az^rt eg£sz hataiozottan allit-
hatjuk, hogy 6t is kovettek a monostorb61 tanult f6rfiak kik az 
ersekkel egytttt laktak, mint szerzetesek segits£g£re voltak, kap-
tqlant k6peztek, az iskolaban tanitottak. „Nalunk a hol ekkor 
meg kev^s volt a vilagi pap, jobbara szerzetesek voltak a hit-
hirdetok. Az iskolakban, a monostorokban es a sz£kesegyhaz 
mellett, a hova szeg£ny £s gazdag oromest kttldotte gyermekeit, 
szinten 6k tanitottak gramatikat 6s muzsikat, a latin nyelvet es 
6nekl6st, az akkori europai tudomany-egyetemnek, a trivium es 
quadrivium elso 6s utolso tantargyat, melyek a papok kepz6sere, — 
6s ez volt most a focz61, okvetlentll szttks6gesek voltak. *) 

A tobbi pttspok mellett is volt papi tanacs, melyet hazank 
fiai szt. Istvan koraban Capitulum, magyarul kaptalanuak nevez-
tek, raert a pUspokokkel egy monostorban lakott, kozosen elt s 
eg6szefn a kttlfoldiek mintdjara volt szervezve. 2) Esztergom mel-
lett volt egy monostor. Talan ez szolgalt lakohelyttl ama szerze-
teseknek kik Sebest.yen ersekkel Szent Martonbol jottek. A 
magyar egyhaz fiatalsaga s igy a vjlagi papsag csekely szania, 
tovabbd a nyugati allamok p^ldaja is azt bizonyitja, hogy a kap-
talan igy alakult. a-) 

A kaptalan tagjainak elnevezese is arra vall, hogy eredeto-
ket a szt. Benedek rendnek koszonhetik. 4 > Chrodegang szt. 
Agoston minfcijara a vilagi papsagndl a kozos 61etet honositotta 
meg s vette meg alapjat a kaptalannak. Igy taiiitja ezt a historia: 
de azt hiszem, az idezett hely nerti alapfcilan, a mennyiben 
Chrodegang (760) erosen azon korban 61t, a midon szt. Benedek 
rend a tudomany es hitelet valosAgos csodait mutatta be a vi-
lagnak testttleti elet6ben. Praknoi is analogia utjan arra a ko-

1) Pauler i. in. I. 60. I. 

Lanyi — Knauz: A mag>rar egyhaz tfjrtenete I. 1567. 1. 

3.) Fuxhotter — Czindr: Monasteroloiria Regni Hungariae. I. 301. 

4.) U. o, 301. 1. 
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vetkeztetesre jjit, hogy minden sz6kesegyhaz mellett, legr£gibb 
ido 6ta volt kaptalan 6s kdptal&ni iskola. 

R6mdb61 kapvAn nemzetUnk a keresztenys£get — irja Vas 
J. — Nyugatr61 az orsz&gl&s eur6pai form&it; igen termeszetes, 
hogy a ker. hit 6s erkolcstanok 4tv6tel6vel atvettUk egyszer-
smind a kereszt6ny nevel6s-oktatas a-zon formait, melyekben azok 
a mdr kereszt6ny nyugat n£peinek szellemi es tarsadalmi kep-
z6s6re hatottak 2) Ezek voltak a inonostori es kaptalani iskolak. 

N6melyek abban a t6ves vglemenyben vannak, mintha a 
monostori 6s kaptalani iskol&kban csupan az egyhazi palyara k6-
szUlo ifjak nyertek volna oktat&st. Igaz, hogy azok az iskolak 
r6szben papnevelo intezetek is voltak. Azonban a vildgi ifjusag 
is nyert ott oktat&st. S6t mi tObb, idovel a monostorokban eg6sz 
kUl6n iskolAk keletkeztek a vildgiak szAm<ira. Ugy, hogy ugyan-
abban a monostorban egyik iskolaban az egyhdzi, masikban a viligi 
n6vend6keket tanitottak. Ennek a valtozasnak oka volt a szer-
zetesi fegyelem. Mikor mar l&tt&k a szerzetes rendi eloljar6k es 
pttspOkok, hogy az egyhazi es vil&gi novendekek osszevegyUlese 
a fegyelem lazul&sara vezet, a vilagi ifjusagot eltiltottak a mo-
nostori iskola latogat&satol. Minthogy azonban gondoskodui kellett 
a vilagi ifjusag tanitasarol is, - ezek szamara kiilon iskolakat 
szenreztek. Igy keletkeztek a monostori kttlso iskohik Meg az 
aacheni zsinat kimondotta 817-ben, hogy a monostori iskolakban 
csak az egyhazi palyara k6szttl6 ifjaknak szabad jarniok. Ennek 
a hatarozatnak az lett az eredmenye, hogy a vilagi ifjusag ok-
tatesarol kttlOn kellett gondoskodni. Kettos iskolakat szerveztek teh&t ugy a monostorokban, mint a kaptalanoknil. Egyik, a bel-
so (schola interior) a szerzetesi 6s pap-novendekek reszere; a 
masik, a kttls6 (schola exterior) a vilagi novendekek szamara 
volt felillitva. »•> 

Ezek utin htt kep6t adhatjuk a kor kozepiskolai vallas-ta-
nitas&nak. A zsoltarok tanulasa, az o es uj szovetsegi tortSnetek 
versekbe szedett kivonata, az egyhazi ev ttnnepeinek doginatico 
— liturgikus magyarAzata es betanulasa 6s az egyhAzi enekek 
kepeztGk annak targyAt. Az im&ds&gokat az apostoli httvallast 6s 
a het szentseget gyermek eveikben tanultak es a latin iskolak-
ban ism6telt6k. — Ez volt a kozepkori kozepiskola hitbeli oktatasa. 

1.) Fraknoi V. Hazai Gs kulfolii iskolazas a XVI. szazadban. 1. 
2.) Vas J. Hazai 6s kUIfoIdi iskolazas. 20. I. 
1.) Boketl Remig. A n^poktat&s tortenote MagyarorsziV^on. Budapest, 1006. 0. L 



P16b&niai iskol4k. 

T6ves feltev6s volna azt hinni, mintha e korban a hitelem-

z^st csakis a monostori kdptalani iskoldk kezelt6k volna. Igaz, 

azok voltak a kereszt6ny nevel6s 6s oktatAsnak k5z6ppontjai; 

timde ebbol azt kovetkeztetni, hogy a kozn6p hitbeli oktatAsa 

parlagon hevert, vagy el volt hanyagolva, f0l5tte t6ves veleked6s 

volna. Ne mondja senki, hogy ahban a korban a paps&g mitsem 

torodott a nep gyermekeinek valldsi oktatAsdval. Az egyMznak 

isteni kuldet6s6ben akkor is oly 16nyegesen benfoglaltatott a 

hitelemzes, mint ma. Az egyhaz akkor is 6pp oly j61 tudta, mint 

ma, mily foganatja van az ifjus&g hiterkOlcsi nevel6s6nek. Akkor 

is ep ugy meg volt gyozodve mint ma, hogy igaz&n vallAsos n6-

}>et csak ugy lehet nevelni ha azt mtVr gyermek kor&ban beve-

zetjllk a kereszt6ny vallds fons6ges titkaiba; zsOnge 6veiben 

niszoktatjuk az er6nyes 61etre. Igaz, hogy id6nkint hanyatlds is 

eszlelheto a tanMsban, de ez mindenkor kapcsolatosan jelentke-

zik a papi fegyelem 6s tudomiiny hanyatlAsAval. Ott van a ben-

cz6s monostorok elso vinigzAsa; Nagy Karoly kora, a clugnyi 

apdteag szellem6nek hafcisa, mindezek a vallds oktaUsra is jo 

idoket hoztak. Lattuk fonnebb menyire buzg61kodott az egyhAz 

azoknak hitbeli oktafoisa 6s valldsos nevel6s6n, kik a tudomdnyok 

szentelt csarnokaiban nyertek kik6peztet6sttket. Ldssuk most: mit 

tett a n6p als6 r6tegeiben a kisdedek hitbeli oktat&sa 6rdek6ben? 

Hogy errol magunknak helyes k6pet alkothassunk, mindenek 

elott a falusi pleb&niak viszonyait kell kutatnunk. Mert ezeknek 

szenreztet6se maga utAn vonta a n6piskoldkat. Mindketto pedig 

letrehozta a nep also retegeiben a rendszeres hitelemz6st. A 

templom mellett iskola 6pttlt a hitt£rit6ssel karoltve jArt a tudo-

m£nyossag 6s mUvelts6g terjed6se. Elemi iskol&k 16tez6s6r61, 



melyek a kOzs6gben a pleb&ni&k mellett Allottak fenn 6s a hol 

a hitelemz^st kezdett6k, nincs okunk k6telkedni. A keresztenys6g 

terjedt6vel es megerosodtevfel ezeknek az iskol&knak szdma is 

szaporodott. Az egyhaz az oktatAsra rendkivttl nagy sulyt fekte-

tett, a felnotteket a templomban, a kisdedeket az iskol&ban 

tanitotta. 

Hogy a magyarorsz&gi hitelemz^srol kell6 fogalmat alkothas-

sunk, n6zzllk elobb a kor hitelemz6s6t Altalanossdgban; a mint 

az a katolikus egyhiizban abban az idoben mindenlltt divott. Tud-

vdn tudjuk, hogy hithirdet6 papjaink a nyugatrol jOttek, Tdr-

gyamra nem tartozik annak vitat&sa, vajjon velenc6sek, n6metek, 

vagy cseh — morvAk voltak-e a hithirdeto papok, kik Magyar-

orszAgon a keresztenys6get megalapitottAk. Annyi bizonyos, hogy 

a nyugatr61 jottek. TehAt nalunk a nyugat int6zm6nyeit honosi-

tottak meg. A milyen volt a hitelemzes nyugaton, olyan volt az 

abban az idoben Magyarorszagon is. Hogy tehdt a kor hitelem-

zes6rol helyes fogalmat alkothassunk, annak k6p6t a kor Alta-

hinos kereteben kell szeml61nUnk. A katolikus \ildgegyhdz hit-

elemz6s6t iiltahinoss<igban kell tekintenttnk, hogy a magyarorszAgi 

hitelemz6st teljes val6sAgaban magunk el6 Allithassuk. Ezt annil 

is ink&bb meg kell tennttnk, mivel a honi adatok csek61y sz&m-

mal Allanak rendelkezesttnkre. E folott nem is lehet csodAlkoe-

nunk, ha figyelembe vesszOk haz&nk kttlonleges viszonyait fe. 

Lev61tAraink tem6ntelen kincseit orzik az 6rt6kes adatoknak, a 

melyeket t6rt6netir6ink nagĵ  haszonnal 6rt6kesitenek; azonban 

ezek kozt az adatok kozt aninylag legcsek61yebbek azok, a me-

lyek mttvel6d6s-t6rt6netttnkre vonatkoznak. S ez nagyon term6-

szetes. Azok az orokos hdborusdgok, a melyek haz&nkat korny6-

kezt6k, arra k6nyszeritettek mindenkit, hogy vagyondnak meg-

oltalmaz&sarol gondoskodjek. Mindezekhez jdrultak a belvisz&lyok is. 

EgyhAzi 6s vil&gi nemesek hiteles helyekre vitt£k 6rt6kes irata-

taikat, ott azokr61 hiteles m&solatokat k6szittettek. H6borus id6ben 

nem az iskol&kra vonatkoz6 adatokat vitt6k magukkal, hanem 

1.) Probst. Geschichte der Katochese, Breslau 1886—61. 1. 



azokat az okiratokat a melyok vagyonuknak tulajdonjogat biz-

tositottak. 1 > Azok az iratok, a melyek az iskolAkra vonatkoztak, 

elegtok a plebaniaval, iskolaval egyutt. TehAt nines mlt esodal-

kozni azon, hogy a pl6baniai iskolAkra vonatkozolag, oly csek61y 

szamu adatok Allanak rendelkez^sUnkre. Amde a hazai csek61y 

szamu adatok mellett okvetetleniil figyeleinbe kell vennunk a 

szomszedos mttvelt orszdgok adatait. Mivel k6ts6gtelen dolog. 

hogy nalunk ugyanaz a rendszer volt 6rvenyben, melyet a Nyu-

gaton latunk. Tehiit a milyen volt a pleb&niai iskolak hitelemzese 

Nyugaton, olyan volt Magyarorszagon is. KttlonOsen ininyadok 

erre nezve a Capituhirek. 

A pl6biiniai iskolak hitbeli-oktatiisiit leginkabb megit£lhetjttk 

Nagy Karoly korlevel6bol, melyben a nep gyermekeinek vallasos 

oktatasat sttrgeti. 

A Carolingek Capitular6i, a lelk6szkedo papsdgnak lel-

kere kotik, hogy a „Miatyankot" 6s apostoli hitvali&st kellokep-

pen megmag>*anizziik 6s gondoskodjanak, hogy azt a felnottek, 

ferfiak es n6k, nemkttlonben a gyermekek is kell6k6ppen meg-

ertsek es elmondani tudjiik. 2-) Hogy pedig ezt nem csak a 

templomban tartoztak a lelk6szek eszkozolni, hanem az iskohiban 

is, erre n£zve kets6gtelen bizonjit6kaink vannak. Legnagyobb 

vilagossagban mutatja be e kor hitoktatasat, a mianczi zsinat, 

melyet 813-ban Nagy Karoly parancsdra tartottak. A 4:Mk kanon-

ban hatarozottan megkoveteli, hogy az apostoli hit\rallast 6s az 

Ur imadsagAt mindenki tudja s a papok erre tanitsdk meg a 

n6pet, a szttlok gyermekeiket kttldjek iskolaba: vagy a moiios-

torba, vagy kttnn a papokhoz, hogy a vallas elemeit s az Ur iimid-

sagat megtanuljak 6s otthon erre nnisokat is tanithas.Nanak; aki 

nniskep nem k6pes, tanulja meg az anyanyelv6n. 4-) 
1.) fenlujhelyi. A kozje-ryzose»: 6s hitolos hoIvoJc tortSnoto Maj^yarorszauun, Biulft 

post, 1899. 7(> lap. 
2.) Ut (sacerdotos) orationom dominieam, id ost: Pater Xostcr ot Crodo in Doum 

omnibus sibi subjoctis insinuent et sibi reddi faciant, tam viros ot fominas quamquo pu-
oros. Baluz i. m. Tom I. 3(51. 

:*.) Kt ut scholae legontum puororum liant. Baluz i. m. Toni. I. Pajr. 7.°». 
4.) l't Symbolum et orationein Dominicarn omnes discant. Proptoroa dignum ost, ut 

lilios suos ducant ad scholnm sivo ad Monostoria, sivo for&s Prosbitoris, ut fldom Catholicam 
rocte discant. 



Az6rt id6ztem Nagy K&roly Capitul&r6j&t 6s az uralkodasa 

alatt tartott zsinatokat, mivel azok Magyarorszag oktat*ls-ttgy6re 

kihatAssal voltak. Magyarorszag kereszt6ny kulturaja teljesen a 

Nyugat mttvelod£se szerint ir&nyult. Azok a torv6nyes int6zked6-

sek, melyeket a Carolingek a n6poktat&s ttgyeben tettek, hazdnk-

ban minden tekintetben utanzAsra tahVltak. I)e sot azt is dllitjuk, 

liogy szt. Istvdn 6s utodai intelmeiket es torv6nyes int6zked6-

seiket a frank (1apitidiirek minMjdra adtak ld. Azok a papok, a 

kik ezeket szerkesztettek, mintaul vett6k a Capitular6kat. Isme-

retes volt elottttk a CapituMr6k tartalma, gondolatkOre, beosztisa, 

ir&nya. Porrdsuk volt ezenkivttl m6g a koz6pkor kozhasznilatu 

eneiklop6diaja: Szevillai Izidor Etymologiae cz. munkdja, tov&bbA 

a frank zsinatok hatarozatai. Ezekbol sokat atvettek, ezeketutA-

rioztdk. 1 > K6ts6gtelen tehat, liogy a mit a frank kinilyok tettek 

a n6poktafois, kttlonosen a valltlsbeli oktatas 6rdek6ben, azt tet-

t6k elso magyar kinilynak is. A papok is a mttvelt nyugatrol 

jov6n, annak int6zm6nyeit iparkodtak, mint mindenben, ugy a nep-

oktatas teren is meghonositani. A falusi iskolak kezdet6t a falusi 

plebAniAkon leljttk meg. A papok a falubeli gyermekeket imAd-

sdgra, irAsra 6s olvasdsra tiinitottAk, ez volt a legkezdetlegesebb 

kozepkori iskola. Teodulf orleansi pttspok meghagyja papjainak, 

hogjr iskol&t tartsanak a faluban s a gyermekeket, a kiket az 

iras tanulasa cz61jabol, hozzdjuk kttldenek, ne utasits&k vissza, 2-) 

Kiss Aron a falusi iskol&k kezdet6t szt. Istv&n torv6ny6ben ke-

resi. Szeiinte a fdrai vagy falusi iskolak cz61ja az elemi kepz6s 

volt. Szamosan lehettek, mivel szt. Istviin rendelete szerint min-

den 10 falunak 1 templomot s ezzel egytttt egy iskolat is kellett 

tartani. K6sobb a kereszt6nys6g terjed6s6vel a szAmok is nove-

kedtek. «•) 

A XIV. es XV. szazadban a falusi plebaniai sz6khelyeken 

orszagszerte volt iskola, Az egyh&zi szervezettel kapcsolatos in-

t6zm6nyek ugyanis 16nyegileg az eg6sz orszagban azonosak vol-

Et orationem Domieam, ut (lomi ali6s edocere valeant, Ktqui aliternonpotuerint, vel 
in sua lingua hoc discant. Schannat i. in. Tom I. pag 412. 

1.) Sz&zadok 1902. 6vi 8-ik es 9-ik fuzet 77(i 6s 872. lap. 
2.) Gobl i. m. 99. lap. 
3.) Kiss Aron. A neve!6s tort6net6nek k6zi konyve 43. lap. 



tak. Ha teh&t tobb falusi pl6bdniai sz£khelyen ttnyleg latunk is-

kolat, akkor t6ved6s n61kUl kimondhatjuk, hogy a falusi pl6ba-

niai sz^khelyek masutt sem voltak iskola n61kul. A fennmaradt 

adatok csek61y szama 6ppen itt senkit se tantoritson meg liit6-

ben. Mert meg kell gondolni, hogy az ilyen falusi iskola eml6ke 

rendszerint csak ugy meltekesen odavetett dolgok r6v£n jutott 

rank; maga6rt az iskola6rt, mint ilyen6rt, neni jegyezt£k fol az 

eml6k£t. Nem csoda tehat, hogy a legtobbnek nyoma veszett. A 

XIV. 6s XV. szazad viszonyaibol meg — a falusi iskola dolga-

ban joggal kovetkeztethetUnk az Arpadok korara. Mert a va-

rosi iskolak megalakulasa elott a lelkipasztorkodo papsag, a kap-

talani iskolakon kivtll, egyedUl a falusi iskolaban szerezhette 

meg ismereteit. S igy ekkor a falusi iskolara nagyobb sz(iks6g 

volt mint a viirosok letrejov6se utan. Helyes tehat a kovetkez-

tetes, hogy a pl6bdniai szekhelyeken - termeszetesen nem mind-
r 

egyiken - mar az Arpadok koraban is voltiskola, A kozepkori 

falusi iskola Ietez6s6t a korviszonyokbol megmagyarazhatjuk. 

Ekkor ugyanis falun m6g nem hasznaltak (91'gonat. A szentmise 

alatt a kantor gregorian-eneket enekelt. I)e o maga nem gyozte, 

miert is 6nekes fiukat adtak mell^je. Ezeket term^szetesen ta-

nitani kellett. S igy ok alkottak az iskola magvat. Kivlilok azu-

tan masok is latogattak az iskolat. A falusi iskolaban — mi-

kent a kulfoldon — a Miatyankot, Hiszekegyet, a vallas legfobb 

teteleit, az eneket, olvas&st es itt-ott az irast is tanitottAk. A 

tanitast vagy a plebanos, vagy valamely papja, vagy az iskola-

mester vegezte.*•) 

Praknoi azt allitja, hogy minden plebania inellett elemi iskola 

allott fonn. -)• Knauz szerint szt. Gellert vetette meg Magyar-

orszagon a nepiskolak alapjat szerzeteseivel. :!-) Balics is azt 

tartja, hogy a templom mellett iskola eptilt: az egyliaz az okta-

tasra nagy sulyt fektetett. A folndtteket a templomban, a kisdedeket 

az iskolaban tanitotta.4-) Legvaloszinlibb az, liogy a kor altalanos szo-1.) Rekctt Remijr. A nepoktatas tVirteiiete Ma|yryari>rszasoii. 24 25. 
2.) Szilag>'i Sandor. A magyar nemzet tortenete 4. kot. 061 lap. 
3.) Xepnevelesi Kozlem6nyek II. fuzet 125. lap. 
4. Balics Antal. A r. k. egyh&z tortenete Ma^yarorszagon. I. kot, 424-452, 



k&sa szerint a buzg6bb papokmaguk kore gyQjtottek a gyennekeket 

s azokat irni olvasni, imadkozni tanitottak. A hanyagok ezt term6-

szetesen nem tettek. Id6vel iskolamesterek 6s irastudo vilagi em-

berek tanitottak a gyermekeket. AllitAsom igazoldsara fehozok 

n6Mny torteneti adatot, Iskolakat talalunk p. 1. Maesa kozsegben 

Az egri egyhazmegy6ben az iskolAs gyermekeknek mestereik vol-

tak Egy ugyv6dvallasbaii olvassuk Janos sovari iskolamester 

nev6t. A szuz Mariarol nevezett szepesi klilvarosi templom 

plebanosa iskol&saival, lTi*napjan konnenetben ment a kaptalani 

templomba szents£g imadasra, 4 Erd61yben a szdszoknak talva-

ikban jeles iskolaik voltak. 13(>l-bol ismerdnk egyh&zkertlleti veg-

z£seket, a melyek a falusi iskolak tanit6irol rendelkeznek. 

l;J97-ben a temet6sek utan jar6 dijakb61 biztositanak nekik m61-

tanyos r6szt, r>- 14:*9-ben a szepesi pr6post tlgy£ben kikuldott 

papai vizsgalobiro Miklos kispapot a szepesi pr6postsag kerUle-

t£hez tartozo iskolak igazgat6jat emliti. A lev61 nem egy isko-

larol besz£L hanem a kertllet iskolairol: melyeknek igazgatoja 

volt Miklos. 
B6kefinek a kovetkezo falusi iskolakrol van tudomasa: 

Barathely. Baromlak. Bazna. Bendorf, Bereny. Bogaes. Borband. 
Botfalu. Buzd. Dada. Detreh. Eczel. Egerbegy. Eor. Farkasfalva. 
Feketehalom. Fekete-Patak. Foldvar. Gicze. Gyula. Hibbe. Hidveg. 
Homrogd. Horan. Holtoveny. Kaszto. Kereszt^nyfalu. Kis-Bari. 
Kis-Kapus. Kis-Selyk. Kovaszi. Koros. Ludas. Mizsle. Nemsova. 
Radvdny. Rozsny6. Salya. Sibisan. Somodi. Szamosfalva. Szasz-
Hermhny. Szasz-Magyar6s. Szent-Imre. Tarnocz. Tarcza, Teko. 
Telegd. Tili^ny. (Also-Felso-) VArad.. Veresmart. Vidombak. Vol-
kany. Volcz. 7 

Ha m&r ezekben a kozsegekben voltak plebaniai isko-

lak, voltak mas kozsegekben is. Csak p£ldak6pen hoztunk fol 

nehanyat a ktllombozo iddkbol. Targyunkra n6zve el6g kiinutat-

1. Szazadok 1<)()3. £v lolyam IV. fiizet 343. laj). 
2. Czaieli (}. Uejrestak a romai Dataria lev£ltamak Majrvarorszajrra vonatkozu bul-

laibol. Hudapest l m i r>2 lap. 
3. ftrdujhelyi Menyliert. A kalocsai ^rsekseir a renaissainre korl>an 232. lap. 
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nunk azt, hogy a falvakbait voitak elemi iskolak, a Htelyfekbert 

e!6bb a plebiinos, k6sobb vilagi tanit6k oktattak a g>ermekeket 

a hit elemeire, irasra 6s olvasasra, 

Ezek a plebaniai iskolak voltak a n6piskolak oselei Ma-

gyarorszagon. — Minthogy ezekben a pleb&niai iskolakban 

az oktatas hitelemz6sbol, irasb61 6s olvasasbol allott: amde az 

iras 6s olvasas is tulajdonk6ppen hitelemz&s volt, mivel csupa 

bibliai tort6netekre vonatkozott: azert batran elmondhatjuk, liogy 

a hitelemz6s volt a n£piskolak oseleje hazankban. A katolikus 

egyhaz sziilte a nepoktat&st a plebaniai iskolak formajaban. A 

katolikus egyhaz anyai emloin novekedett a n£poktat*is szazado-

kon illtal. Az6rt mid6n a vallastalan pedagogiai irok a katolikus 

egyhazat azzal a meltatlan vaddal illetik, hogy a kozepkorban 

a n6p gyermekeinek oktatasat elhanyagolta; ugy cselekszenek, 

mint a halatlan gyermek, a ki 6desanyj&nak emloit harapdAlja, 

Most m&r a mondottak utan kerdjQk: ki volt a n£p oktatoja 

akkor, a midon azzal senki sem torodott ? Akarva, neni akarva 

nekik is azt kell felelniok: a katolikus egyhaz. Kik oktattak a 

liep gyermekeit imadsagra, jo erkolcsokre. irasra, olvasasra ak-

kor, mikor m6g a fourak kozttl is sokan sem irni, sem olvasni 

nem tudtak? Azoknak a folvilfigosodott szabadelvtleknek is azt 

kell felelniok: a katolikus egyhaz. Kerdezziik csak oket; ki ala-

pitotta az elso nepiskolakat ? Ism6t azt kell felelniok: a katolikus 

egylniz. Mert a tort£neti t6nyeket le nem tagadhatjak. Azok az 

adatok, a melyeket folhoztunk megcziifolhatatlan igazsagok. Azo-

kat senki emberfia meg nem hazudtolhatja, Tehat csak tudatlan-

sag, vagy rosszakarat vAdolhatja a katolikus egyhazat azzal, hogy 

a nep oktatAsaval nem torodott. j^llenben minden joakaratu tor-

t-enetironak el kell ismernie, hogy a katolikus egyhaz volt a n6p 

nevelesnek igazi megala])it6ja akkor a midon falusi papjai a nep 

gyermekeit «az im*dsagra, hilre 6s erkolcsokre, irasra es olva-

sasra tanitottak a plebaniai iskolakban. Ezert a katolikus egy-

haznak a becstlletes es igazsagos tortenetiras orok lnilaval adozilc. 



A templomi hitelemz^s. 

A templomi hitelemz6s az apostoli idoktol fogva mindeiikor 

kivalo gondoskodtisa targyat k^pezte a kat. egyh&znak. A szent-

atyaknak reank maradt iratai napnal f6nyesebb tanusagot tesznek 

errol. Eleg egyre hivatkoznunk mintaul. Ott van szent Agoston-

nak hitelemz6si oktatasa a Aliatydnkrol 6s a Hiszekegyrol a 

melyekben inti katekumenusait, hogy jol megtanulj »k azokat, 

mert szombaton a keresztel6s elott a hivek jelenl6t6ben felelniok 

kell a foltett k6rdesekre. 1 t)rokk6 szep minta katek6zisek azok, 

a melyekben szent Agoston a Hiszekegyet 6s a Miatyankot ma-

gyarAzza. 2- Hogy haz&nkban a kereszt6nys6g elso szazadaiban 

a papok a templomban oktatfcik az ifjusagot a hit elemeire, ezt 

m6g akkor is batran allithatnank, ha semmif61e pozitiv bizonyi-

tekokkal nem rendelkezn6nk. Amde vannak t£teles bizonyit6kaink 

is. Itt ismet elso sorban a frank kiralyok Capitidar£ira es a mtt-

velt kttlfOldon div6 gyakorlatra hivatkozunk. Lattuk azt im6nt, 

mikep intezkedtek a kereszt6ny nyugaton a zsinatok a gyerme-

keknek istentisztelet alkalmaval valo hitbeli oktatasa irant. A mi 

a kttlfoldon gjakorlatban volt, azt Magyarorszagon is gyakoroltak. 

A Capitularekiiak egesz sorozata tanuskodik a mellett, hogy az 

egyhaz a poganysagbol megtert nepeket hitbeli oktatas altal ipar-

kodott a poganysagtol teljesen elvonni. A hitelemzes k6pezte az 

alapot. Erre epitettek az egesz kereszteny eletet. Hogy inenuyire 

fontosnak tartotta a kat. egyhaz a hitelemzest, ezt leginkabb ta-

nusitja az 1114. evi esztergomi nemzeti zsinat, a melynek liata-

rozatai szerint (II. fejezet)%a papok kotelesek a nagyobb templo-

mokban az evangeliomot magyarazni, a kisebbekben pedig a Hi-

szekegyet es az imadsagot fejtegetni, vagyis katekizalni 4-

1) St. Aug. Sorm. 58 212. 
2) St. Augiist. Serin. 

Gobl i. m. 7:5---98. 
4. P6terfl i. m. I. kot. 54. 



Bnnek a zsinati hatarozatnak kttlonos nagy fontossAga van. 

Megtudjuk ebbol, hogy a kereszt6nys6g elso szazadaiban Magyar-

orszagon a pr^dikiicio nagyobb r£szt hitelemz6sbol dllott. Rend-

szerint csak a piispSki, apati es pr6posti templomokban mondottak 

predikdciokat. A pleb&niai templomokban a szent besz6dek job-

bara hitelemz6sekb61 allottak. Teh&t a magyar katolikus egyhdz 

oly nagy sulyt fektetett a templomi hitelemz6sekre, liogy a szent 

besz6dek nagyobb r6szet azok k6pezt6k. A falusi templomokban 

csak kivetelk6ppen tartottak evang61ium-magyar&zatokat, S ez 

nagyon term£szetes. A pogiinysagbol nemr6g megtert n6pet a 

hit elemeiben alaposan kellett megoktatni. Erre a cz61ra nem a 

pr6dikAci6 szolgalt elso sorban, hanem a hitelemz6s. Nem a sz6-

noki form^kkal kellett lelkesitenL, hanem viligos 6s konnyen 

6rthet6 katekezissel oktatni a hit alapigazs&gaiban. Nem csupdn 

a gyeraiekeket, a felnotteket is hitelemz6i oktatdsban r6szesi-

tett6k vasarnapi istentisztelet alkalmdval. Mindez az6rt tort6nt, 

hogy a poganysagbol megt6rt n6p teljesen magiiba szivja a ke-

reszt6ny vallds tanitasait. TovAbbd az6rt is, mivel akkor m6g az 

iskolakban kev6s gyermek 61vezte a hitelemz6s dld&sait. Teh&t 

a legnagyobb sulyt a templomi hitelemz6sre kellett fektetni. 

Szoval abban az id6ben a nep aprajanak-nagyjanak hitbeli okta-

tasa a templomi hitelemzes utjAn tr6rt6nt. 
A templomi hitelemz6srol tQzeresen int6zkedik az 1279-iki 

budai zsinat. 

A zsinat meghagyja, hogy a papok mind a felnotte-

ket, mind a kiskoruakat szorgalmasan megtanitsdk a Szent-

haroms^grrf, az Ur megtestesQles6re, a h6t szents6gre 6s a h6t 

j6 cselekedetre, melyek a h6t fobunnek ellent6tei. 

A Szentharomsagr61 annyit legal&bb is tanitsanak, hogy az 

Atya, Piii es Szentl61ek egy Isten hArom szemelyben ; s mind a 

liarom szemely mds. S mivel a hit nem ftlgg az 6sztol, a hit 

dolgairol a vihigi emberek ne vitatkozzanak es ne k6rdezz6k: 

hogyan? 6s miert? hanem egyszertten hinni kell, s a jo\6ben 

majd teljesen meg6rtjttk. 



— U -
Az Ur megtestesul6s6re n6zve tanitsak : hogy az Isten fia 

az emberi nem megvaltasa6rt a Bold. Sziizben, nem ennek em-

beri testebol, hanem a 8zentl61ek megarnyekozasabol testet ol-

tott; s a ki elobb Isten volt, az Szuztol szilletett; s ez erintet-

len maradt a fogantatasban es a szlilesben. Ezert mondja a zsol-

taros: Leszallott, mint az eso a, gya])jiira. . Mert a gyapjiira 

hullo vagy a rola leesepego res6 a gyapjiit nem rontja el, ha-

nem, niegtisztitja. 

Az Isten fiat lekopdostek, arczul titottek, sokszorosan kine-

\ett6k. () a kereszten a leggyalizatosabb halalt szenvedte: 161ek-

ben leszdllt a pokolba, liogy a szenteknek itt tartott lelkeit kisza-

baditsa. Teste ugyan a sirba kerlilt, de innet megdicsodlve har-

madnapon telfcimadott. S 6ppen O altala testtel, a melyben itt a 

foldon 61tink valamennyien feltamadunk. De nem mindenki koveti 

6t, mert a jok megdicsoillt, a rosszak pedig megromlott. testtel 

fognak feltamadni. Ez6rt mondja az apostol: Ugyan mindnyA-

jan felfcimadunk. 

Az Isten fia negyvened napra folszallott a inennyekbe; ot-

vened napon — mik£nt igerte - elktildte a Szentlelket. Eljon 

az utolso it61etre 6s megfizet kinek-kinek a eselekedetei szerint: 

a joknak orok elettel, a gonoszaknak meg orok tiizzel, mely az 

ordog 6s az 6 angyalai r6sz6re k6sziilt. 

Oyakran kell mondani a hiveknek, hogy a hitezikkelyek 

okat - a szents6gek kiv6tel6vel - ne kerdezz6k; mert a hit 

oly fols6ges, hogy az, a mi a hit kor6be tartozik, eszszel nem 

6rheto fel. Mi6rt is az a hit nem jdr 6rdemmel a melyhez az 

emberi 6sz nyujt p61(lat. 

A kereszts6g folvetele minden veteknek a vAltsaga; mert 

keresztseg nelkQl a kisdedek nem iidvoziilnek ; a felnottek meg, 

ha elhataroztak is, meg eros akaratuk is volt, hogy megkeresz-

telkednek, de ezt nem tett£k meg ~ iidvoss6gre nem szamit-

hatnak. 

A keresztelest tisztelettel es nagy ovatossaggal kell vegezni. 

A keresztseg szentseg6nek er\r6nye abban all, hogy a keresztelo 



a kereszts6g tormuldjAnak: „En t6ged megkeresztellek az Atya 

6s Piu es Szentl61ek neveben. Amen" szavait egym6st<il megktt-

lonboztetve ejti ki. 

TanitsAk a papok a vilagiakat gyakran, hogy szttks^g ese- , 

t£n mik6nt kell keresztelnie az atydnak any&nak. Oktassak a 

n6pet arra is, hogy a legnagyobb szttks6gben m6g a gyermekek 

is keresztelhetnek; hogy ilyen szttks6gbeli keresztseg eset6n a 

gyermeknek nevet ne adjanak; s hogy a ki igy szttks6gbol ke-

resztel, a keresztetes formul&jiit teljesen, egyfolytAban, rendesen 

6s kozbeszurds n61kttl mondja el. 

A ki a b6rm&las szents6g6hez m61t6n jArul, megkapja a 

Szentlelket, a ki 6t a joban meger6siti, az ordoggel 6s a v6t-

kekkel szemben pedig megszilarditja. A b6rmdlAshoz a feln6ttek 

6homra j&rulnak; elobb, ha van idejok, minden v6tkoket meg-

gyonjAk; s a pttspok oket megoktatja. 

TanitsAk meg a pl6bdnosok hiveiket arra is, hogy a gyer-

mekeket b6rmAWskor a puspOk el6 ne vezess6k vagyne enged-

j6k szalag n61kttl. Ezt a megb6rmaltnak homlok&ra ktttik, s har. 

madnapra leoldj&k, e!6getik 6s a hamujAt el&ss&k a foldbe. 

A bunbdnat (poenitentia) alkatr6szei: a gy6nds, a torOde-

lem (contritio) 6s az el6gt6tel. Mik6nt a gyermekre n£zve nines 

Udvoss6g kereszts6g n61kttl: ugy a feln6ttekre n6zve sincs — bun-

bdnat (poenitentia), vagy legal&bb tSrOdelem (contritio) n61kttl, 

ha a gyonast szoval nem lehet elv6gezni; mert az igazi bunbd-

nat az embert az ordogtol megszabaditja, meggdt61 a v6tekben 

6s kiengesztel az Istennel. 

Poleg a nagybojt elott tanitsak a misespapok a hiveket, 

hog>- a mint a megfontolas konit el6rt6k, mind a terfiak, mind a 

nok evenkint egyszer kotelesek bttneiket a sajat papjuknal meg-

gy6nni 6s a rAjuk rott poenitentiAt erejttkbol telhetoleg elv6gezni. 

Ha azonban valamelyik hivo alapos okbol mAs papn^l 6ha;jtana 

gyonni: erre az engedelmet sajat papjdt61 kerje, mert e n61kttl 

a m^sik pap 6t meg nem gyontathaf ja. 

Az 01tariszents6gr61 ezt tanitsa a hiveknek: Azon szavak 



erej6nel fogva, melyeket az Udvozito az utolso vacsora alkalma-

val a keny6r 6s bor folott mondott; tovabba az egyhazi rendb61 

kifoly61ag, akar jo a pap, akjlr nem, ha az cltlenyegUles szavait 

a megfelelo szand6kkal kiejtette; ami el6bb puszta keny6r volt, 

az Krisztusnak igazi teste lett, a melyben van 161ek; a mely a 

Szuztol szUletett, a keresztf&n kiszenvedett, az Atyaisten jobbjan 

Ul; a mely nem szenved, mint mikor a foldon jArt, hanem meg-

dicsoUlt. 

A mi meg elobb tiszta bor volt, az Krisztusnak igazi v6re, 

a mely az 6 oldalab61 folyt. 

Mind a k6t szin alatt az eg6sz Krisztus jelen van, tudniillik 

az Isten 6s az ember; mivel sem test nincs ver n61kUl, sem v6r test 

n61kUl. Az 01tdriszents6g az 616 161eknek taplal6ka 6s erositese 

a kegyelem altal; a vetekben meghalt 161eknek meg kiirhozata; 

mert a ki m61tatlanul veszi magahoz, iteletet eszik es iszik ma-

gdnak. 

A papok gyakran figyelmeztessek a hiveket, meg a gyer-

mekeket, hogy amint eszreveszik, midon a pap az Ur test6t vi-

szi, tUst6nt hajtsanak t6rdet az 6 Llruk 6s Teremt6jUk elott 6s 

Osszetett k6zzel imddkozzanak, mig a szents6get el6ttUk viszik. 

Higyj6k a vilagi emberek, hogy a kenyeret es bort Krisz-

tus test6v6 6s v6r6v6 csak a pap vriltoztathatja At: az egyhazi 

rendeket meg csak a pUspcik adhatja fel. 

Szent Jakab apostol szerint az utolso kenet altal a bocsa-

natos bflnok eltorlodnek, minden betegs6g megkonnyebbUl, sot 

m6g az igazi bunbAnat 6s orok boldogsiig szeml61ete. is meg-

kezd6dik. 

A papok figyelmeztess6k a hiveket, hogy az utolso kenetet 

tObbszor is fol szabad venni, m6g egyazon betegs6gben is, ha a 

hahilt61 lehet f61ni. Ha valaki az utolso kenet folv6tele utan 

meggyogyul, hazas 61etet tovabb folytathatja. 

Oktass&k meg oket tov^bbA arra is, hogy ha valaki mint 

eg6szs6ges meggyont 6s megaldozott, es kesobb megbetegszik, 

gy6nja meg minden buneit 6s Aldozz6k meg ujra. 



A budai zsinat kimondja, hogy alattomos (clandestin) hazas-

sagot kfltni nem szabad s a pap ilyenekn^l jelen nem lehet. Mi-

6rt is a pa-p, a h&zass&g megkOtese elfitt, megillapitott hatar-

idoben hirdesse ki, hogy kik keszttlnek h&zass&gra 16pni. Igy 

mindenkinek alkalma nyilik, hogy a torv6nyes hazassagi akadalyt 

bejelentheti; s magdnak a papnak is lesz ideje — a mi kttlon-

ben szigoru hivatalos koteless6ge — az esetleg fennforgo aka-

daly kifttrk£sz£s£re. Ha alapos a foltevgs, hogy csakugyan lete-

zik akad^ly, a hazassag megkot£s6t mindaddig el kell odazni, 

mig az okiratokbol a t6nyallas ki nem derttl. 

Ha a rokonsagi fok megallapitasaban, vagy egyaltalAban a 

hazassagi ttgyekben ketseg merttl fol: a pap a pttspokhoz fordul 

taiuics£rt. 

A hazassagra n6zve nem szabad sorsvet£ssel josolni. S a ki 

megteszi, kikozositik. L 

Az 1515. 6vi veszpremi zsinat kovetkezokeppen int6zkedik 

a templomi hitelemz6s irant. 2- Minthogy a kereszt£ny vallas 

alapja az, hogy mindk£t nembeli gyermekek gyonge korukban 

megtanuljak az Ur imadsagat vagyis a Miatyankot, az angyali 

ttdvozletet, vagyis Cdvozl6gy Mariat 6s a Hiszekegyet, melyben a 

mi hitttnknek 12 szakaszai foglaltatnak, minden plebanosnak ko-

telessege azon faradozni, hogy hiveit ezekre megtanitsa. Kttlono-

sen a fiukat es a leanyokat oktassa erre. Ezekbol az idezetek-

bol vilagos, hogy a kereszteny koz£pkorban az elso szazadoktol 

kezdve, mindenkor szokasban volt Magyarorszagon a templomi 

hitelemzes, a melyet a papok istentisztelet alkalmaval kotelessek 

voltak vegezni. A hitelemzes anyaga volt az apostoli hitvalMs es 

az imadsagok, melyeket a pap koteles volt iiicgmagyarazni hi-

veinek. 

1. Bekotl Komij? A nepoktatas t-oitenetc Majnarorszason. lil—18. 1, 
2? PetPrtty i. IIL I. kot. 225. lap. 



Varosi iskolak hitelemzese. 

Ezek keletkez6s6t is a pleb&niakon talaljuk meg. A pleba-

nosok vdrosokban is ugy mint a falvakban maguk kor6 gylljtOt-

t6k a gyermekeket 6s azokat a hit elemeire, irasra es olvasasra 

tanitottdk. A nagyobb forgalmu pontokon csakhamar folmerUlt annak 

a szttks£ge, hogy kttlon tanito onndlloan vezesse a gyermekek 

oktatasat. A virosi 61et fejl6d6s6vel tok61etesen kialakult ott az 

iskolai rendszer. A gyermekek rendszeres oktatasban r6szestlltek. 

Mindenki elott ismeretes az a lendttlet, melyet a keresztes 

h&boruk, mint Europaban mindentttt, ugy ha^ank vdrosainak ele-

teben is eloid6ztek. E haboruk bdr nem hoztak 16tre a czelzott 

eredmenyt, mindazaltal 16nyeges befolyassal voltak a nyugatnak 

szellemi es anyagi folviragzdsara. A vallasos szellem, mely oly 

melyen gyokeret vert a koz6pkor tarsadalmi eleteben, a vallasos 

cz61u mozgalom es a Megvalt6 £let6tol megszentelt emlekek ha-

tasa alatt europaszerte folujult es megifjodott. A szolgai oszfcily 

helyzete, melynek enyhit£s6re az egyhaz Krisztus tanait kovetve 

oly sokat faradozott, tetemesen javult. A szolg&k nagy szama 

szabadda lett, azok sorsa, kik ez allapotban megmaradtak tttrhe-

tobb6 valt. Az ipar 6s kereskedelem a kelcttel valo erintkezes 

es forgalom 61enkttl6se altal csodalatos fejlodesnek indult s hat-

hatos befolyassal volt a polgari osztaly es a varosok gyarapo-

dasara. Sokfelek es nagyok azok a hasznok, melyek a keresztes 

hadakb61 az europai mttvelod6sre haramlottak. L Targyunkra foleg 

az utobbi — a varosok fejlod£se, van vonatkozassal: amennyiben 

I az ipar es kereskedelemnek elenkttlese altal fokozott kulturalis 
1 torekv6sek az iskolakra iranyitottak, a varosok erdeklodeset. 

Ebben es az elobb emlitett okban kell keresnunk a varosi isko-

lak szaporulatAnak alapjat, mely szaporulat rovid ido alatt oly 

aranyokat oltott, hogy a Xll-ik szazad vege lele nemcsak a na-

gyobb varosokban, hanem a kisebbekben is talalunk iskolakat, 

melyekben az ifjusag 7-ik evtol egeszen a l(>-ig tanult. 

1. Alzn^. Universal (io.scliiclite. der eliri.stl. Kirt-lie. 1844. I. Abth. r>7U. S. 



A varosi iskolak mind tanfokozatuk, mind cz^ljukra nezve 

hasonlok voltak a monostori iskolakhoz. Az elobbiek nem csupan 

also latin iskolak voltak, hanem az elemi oktatast is folkaroltak, 

ugy hogy a tanulot 7 eves kortol 16 eveig a tanulmanyok elso 

elemeitol kezdve elokeszitettek az egyetemi tanfolyamra. Tehat 

a kornak Osszes eleini es kozepiskolai oktatasat magokba fog-

laltak, inert a tanit&s ket neme nem volt elkalonitve, hanem 

ugyanazon tanint6zetben volt Osszefoglalva mindketto. 

Nemi megkillonboztet6s azonban ni6gis tOrtent, a mennyiben 

a varosi iskolak nagy es kis iskolakra voltak felosztva. A nagy 

iskolakban tanultak a latin nyelvet, a kicsinyben nem tanultak 

semmit latinul. Lassuk a nagy iskolanak tanitasi rendjet. 

A varosi iskoldnak kett6s c61ja volt: a kor kovetelmenyei-

nek megfelelo polgari muveltseget adni es elokesziteni az ifju-

sagot az egyetemi tanulmanyokra. Ez utobbi cz61 azonos 16ven 

a monostori iskola6val, tanrendje is joforman azonos volt aze-

val. Ebben is a gramatika, zene 6s erkolcstan voltak a tanitas 

fotargyai melyekben vagy benfoglaltattak, vagy kor6jok csopor-

tosultak a tobbiek. A latin iras es olvasas elso okbitasara a 

zsoltarok szolgaltak: itt is tehat a zsolozsma egyes szakaszai vol-

tak a latin olvasashoz valo bevezetes kozegei. A latin nyelvtan 

tanuhisara az 6 es es uj-szovetsegi bibliai tortenetek versbe sze-

dett szovege volt a gyakorlo konyv. A 212 hatmerettt versbol 

allo bibliat ezekben is ugy tanultdk, mint az egyetemi kozep-

iskolaban; mire az ifjii a Jatin nyelv elemeit elsajatitothi, a bib-

liai torteneteket kivttlrol tudta. A zene-tanitas lenyeget egyhazi 

enekek kepeztek. A tanitas vallasos szinezetu leven, zene alatt 

a temploini zene, foleg a Gregorianum 6rtendo. A tanul6k tani-

toikkal egytttt reszt vettek az ttnnepies istentiszteleten es mint 

karenekesek k6zre is mukodtek. Tanultak a Cisio-Janus 24 ver-

set, melyek az egyhazi 6v ttnnepeirol szolanak s azoknak er-

telmet es jelentoseget kifejtett6k az iskoMban. A moralis a ke-

reszteny erkolcstan fobb elemeiben adott oktatast. Gyakoroltak 

e mellett a kis iskoldban tanult imadsagokat, kivalt a Miatyankot. 

angyali ttdvOzletet, toviibba a Hiszekegyet. 



E rovid attekint6s utan fogalmat alkothatunk magunknak a 

k0z6pkori varosi iskolik jelleg6r61 azok hitelemz6s6rol. A hit-

elemz^s itt sem k6pezett egy teljesen elkidonitett t&rgyat; ha-

nem az egesz tanitast athatotta, a targyak minden nem6vel egybe 

volt forrva. Bennfoglaltatott az a latin nyelv tanitAs&ban, a zene 

kizarolag vall&si targy volt. Az erkolcstan a vallasbeli oktatas 

egyik fo resze. Egyszoval a tanfcirgyak, vagy a hitelemz6s egyes 

tfzakaszait olelt6k fel, vagy azokkal szoros osszeftlggesben vol-

tak, az oktatasban uralkodo volt a vallas. Ez a tanitds ei-edetet az 

egyhaznak kOszOnv^n, annak elvei 6s kivanalma szerint volt ren-

dezve s az ifjusAgba a kat. vallas ismeretet 6s szeretetet beol-

totta. Altalaban meg kell jegyezntink, hogy a teljesen vilagi 

vezet6s alatt allo varosi iskoldkban is azon tankonyveket hasz-

naltAk, melyek az egyhazi tanintezetekben eloirva voltak. 

A tanulok jobbara vilagiak voltak. A vezet6s hol egyhazi, 

hol vilagi kezekben volt. Amde az ellenorzo feltigyelet tiszt6t 

mindenkor az egyhaz gyakorolta s a tanitas teljesen vallasos 

szinezetii volt. Mindezek utdn elmondhatjuk, hogy a koz6pkori 

varosi iskolak vallasi oktatasa teljesen az egyhaz elvei szerint 

tort£nt 6s semmi kivanni val6t nem hagyott hatra. 

A varosi iskolak hitelemzes^nek targyalasaban kiterjeszked-

tem a kor egyhazpolitikai 6s tarsadalmi viszonyaira is. Azert tet-

tem ezt, mert a protestansok szllntelentll azt hangoztatjak, hogy 

az egyhaz a koz6pkorban semmit sem tett az ifjtisag vallasi ok-

tatasa 6rdekeben, sot a muvelod6s el6menetel6t gatolni igyekezett 

es csupan a Miatyank s Hiszekegy g£pies betanitasara szoritko-

zott a hitelemz^s. A fonnebb mondottakbol 6p az ellenkezo vi-

laglik ki. Mert a varosi iskolak, a mint az egylniz vedo szarnyai 

alatt sarjadtak fol, ugy azok tanitasat az egyhaz szelleme len-

gette at s az ifjusag oktatasa teljesen at volt hatva a vallasos-

sagtol. A XIII. es XlV.-ik szazadban a varosok polgari ele-

meinel mely vallasossagot s igaz kat. hitbeli meggy6zod6st ta-

lalunk. Xem akarom ez orvendetes jelenseget egyedtil az iskolai 

oktatasnak tulajdonitani. Voltak anna-k egy6bb rugoi is, De 



hogy az iskolai vall&sos 6s hitbeli oktablsnak 16nyeges r6sze 

volt benne, azt egyetlen t&rgyilagos tortenetir6 sem vonja k£t-

s6gbe. Az egjrhitz anyai v^delme alatt fejl6d0tt a varosi elem s 

annak iskolai valhlsos nevel6se az egyhaz erdeme. 

Ne gondolja senki, hogy csak n6hAny nagyobb v&rosban 

voltak iskol&k s a tobbiek ezek n61kttl szttkOlkodtek. A mint 

fonnebb emlitettem: kezdetben a papok tanitott&k a gyermeke-

ket. S a mint a vArosi 61et fejlodt^vel a nOvend£kek sz4ma sza-

porodott, a vdrosok tanitokat fogadtak. — Id6vel a tanitok szama 

minden v&rosban szaporodott. — Minden v&rosnak voltak iskoldi. 

Tort6neti adataink a kovetkezo vArosok iskohlinal marad-

tak fonn: 

Bartfa, Berethalom, Besztereze, Beszterezebiinya, BelabAnya, 

Brass6, Buda, Csotortokhely (Szepes vm.) Csotortokhely (Koros 

vm.) Eger, Eperjes, Erzs6betvaros, Pelka, Goncz, Gyongyos, (Jyor, 

Gyula, Gyula-Peh6rvar, Iglo, Ivdncz, Kamoncz, Kassa, K&lniiin-

cseh, Kesztolcz, K6sm*irk, Kis-Szeben, KolozsvAr, KOrmOczbanya, 

Krompach, Lipto-Szent-miklos, Liszka, L6cse, Marczali, Metzenz6f, 

Mezo-Somlyo, Modor, Monoszl6, Nagy-B&nya, Nagy-Mihtily, Nagy-

Sink, Nagyszeben, Nagy-Szombat, O-Buda, PApa, Pilpocz, PAszto, 

Pest, P6cs, Pozsony, PrazsmAr, R6gen, S&ros, SArospatak, Sel-

meczbAnya, Sikl6s, Somorja, Sopron, S6v&r, Szaploncza, Szilnto, 

Szasz-Sebes, Szaszvaros, Szeged, Szelindek, Szepes, Szepesv6r-

alja, Szepsi, Sz6kelyvdsdrhely, Sz6kesfeh6rvar, Szikszo, Szomol-

nok, Tdlya, Torda, Trencsen, Ujsziget, Ujvdros, Ungv^r, VAg-

Besztercze, Varad, Veszpr6m, Visegrdd, ZAgrdb, Zolyom. V 

B6kefi helyesen jegyzi meg, hogy a koz6pkori vdrosi is-

kolakban kettore ttgyeltek: az erkolcsi 6s 6rtelmi nevel6sre. 

Ezek a vtirosi iskolak a katolikus egyhaz gondozasa mellett meg-

ertek a hitujitas korcit. A protestantizmus ezeket mAr itt talalta 

magyar foldcin. 2) Minden valamire valo virosnak voltak iskolai, 

mint ezt Kamoncz p61daja mutatja, a mely csak a kisebb viiro-

1) B&keti i. m. 62. 
2) V. ott. 48. 50. 



sok koz6 tartozott; tudjuk p61a, hogy jeles iskol&i voltak. *) 

A reAnk maradt tOrtenelmi eml^kek tanubizonysdgai annak, hogy 

Magyarorsz&g v^rosai a mohdcsi v6sz elott a vallisossAgban ki-

tUn6en nevelt polg&rsdggal birtak. Ez a legvil&gosabb bizonyit6ka 

a kifog&stalan hitelemzesnek. 

Erdujhelyi M. i. m. 231. 



Koldul6 rendek. 

Az Arpadok koraban a benc6sek mellett a cisztercieket 

pr6montreieket lat;juk buzgolkodni a hitelemz6sben. A ciszterciek 

a rendtagok szigoru 61et6vel ttintek ki. A pr6montreiek el6 szent 

Norbert a rendalapito a hitelemzest, mint egyik fo foglalkozfist 

tuzte ki. A pr6montrei szerzetes-kanonokok koteless6ge volt a 

hit *lgazatait megmagyardzni a tudatlanoknak. l) A mig a rend 

hazankban megmaradt eredeti szigora mellett, ta-gja-i nagy teve-

kenyseget fejtettek ki a hitelemz6s ter6n. MellettOk emlit6st 6r-

demelnek m6g a szent Agoston-rendfiek, a kik lelkipdsztorkodds-

sal foglalkoztak es a palosok, kiknek a mohiicsi v^sz elott nagy 

szamu kolostoraik voltak hazdnkban es a magyar n6pn61 nagy 

n£pszerus6gnek orvendettek. Ambar a pdlosok remete-61etet el-

tek; mindazaltal misSs p:tpjai< templomiikban a hitelemz6*sel is 

buzgon foglalkoztak. Mindezek a szerzetesek addig fejtettek ki 

tekintetre melto tevekenys6get a hitelemz6s teren, mig a rend-

tagok a szent alapit6k altal el6jok adott szabdlyokat pontosan 

megtartott&k. 

Abban a sz6p eml6kti korban, midon az egyhdz anyai v6-

delme alatt a n£pek mlivelts6ge fokozatos fejlod6ssel gyarapodott 

s az igaz kereszt6ny kulturAnak hatalma mindinkiibb gyongitette 

azokat a valaszfalakat, melyek a n^posztalyokat egymdstol elkii-

lonitett6k, az egyhdz a szeg6ny n6p gyermekeinek hitbeli okta-

tas*ira ujabb, meg ujabb int6zked6seket tett. 

A bencz6s 6s cziszterci monostorok a tulsdgos gazdagsiig 

folytiin tespedesbe estek es a nepnek hitbeli oktatAs&ra nem sok 

gondot forditottak. A vilagi papsag sem volt elegendo az alsobb 

neposzt^ly hitbeli szuks6gleteinek kiel6git6s6re. A viszonyok uj 

alakuhisa kozepett Isten k6t kival6 ferfiut tamasztott egyhtizaban, 

kik mint az egyhazi tudomanyossag 6s az evang61iumi szegeny-

seg apostolai, alapj&t vetettek meg k6t hatalmas tev6kenysegti 

1) Madolaine — TakAcs. Szent Norbeit elete, Budapest, 1905. — 93 lap. 



rendnek. E ferfiak neve: Domonkos 6s Perencz. A k6t rend 

tagjainak 61etszent«ege 6s tudomftnya folytan rovid ido alatt cso-

d&latos gyorsasilggal terjedt el a kereszteny vilagban. Alig pAr 

6vtizeddel az alapit&s utdn seregesen miikodnek szt. Domonkos 

6s szt. Perencz fiai az Ur szolejeben, faradozva a lelkek Udvenek 

munkdjAban. A ldngol6 lelkesed6s 6s fAradsAgot nem ismero buz-

galom, mellyel az 61etszents6g 6s az egyhAzi tudomanyokban 

kivdl6 szerzetesek mtikodtek a nep hitbeli oktatasjln, l>6 aratAst 

hozott a lelki 61etben: „Euntes ibant et flebant, mittentes semina 

sua, venientes autem venient cum exultatione, portantes mani-

pulos suos." A szellemi hatalommal, mely birtokukban volt — 

foljutottak az egyetemek tansz6keire s leszallottak a szeg6ny 

n6p viskoiba, tanitva, elhintve mindenUtt Isten ig6j6nek ahhist 

hoz6 magvait. A szabad akaratbol vAllalt szeg6nyseg, melylyel 

e f6rfiak tUndokoltek, rendkivtili ragaszkodast es tiszteletet szer-

zett nekik, kivalt a n6p also osztalyainal, mely az evangeliumi 

61et eszm6nyk6p6t latta bennok megtestesttlve. Nagyon termesze-

tes, hogy a hitelet emel6s6re iranyzott sereny tevekenysegokben 

az ifjusdg hitbeli oktatAsa sem kerUlte el figyelmoket. A vallasi 

oktat&s legfelso tanfokozatan Domonkos es PerenczrendU szer-

zetesek voltak a legjelesebb tanitok. Tanitottak a vArosi isko-

l&kban s azokban a vallasi oktatds mellett egyebb tclrgyakat is, 

sok helyUtt az eg6sz oktat&st a kezokbe vett6k. Templomaikban 

oktatt&k az ifjusAgot a hit elemeire 6s imAdsdgra. De nem csak 

a templomban, a pl^baniai iskol&kban is vegeztek a hitelemzest. 

A tanit&s, melyet adtak, legtobb helyen a Miaty&nkra, Hiszek-

egyre, n6h&ny imadsdg 6s egyhazi 6nekre, zsoltarokra s a latin 

nyelv elemeire szoritkozott. Kolostoraikban is alapitottak iskola-

kat 6s a szeg6ny gyermekeket azokba bevontAk. Sok helyen nel-

kUlok iskola egyaltaldn nem lett volna. 2 Abefolyast, melyet 

a Domonkos 6s Perenczrendu szerzetesek gyakoroltak a hitelem-

z6sre, kicsinyelnttnk lehetetlen, ha fontolora vesszilk a rendtagok-

nak a lelkek Udv66rt lAngolo buzgalmat es azok nagy szamat. Az 

1. Psalm. 125. 
2. Lubricli. A nevclGs tortGnelmo. Budapest. 1876. II. r. 1. k. 247. 1. 



egyMznak harczk6sz seregei voltak e rendek, tagjaik a hivek 

oktatasaban tdradhatatlanok, a templomban 6s iskolai hitelemz6s-

ben paratlanok. Tudosaik konyveket irtak, melyekben a hitelem-

zest rendszeres eg6szbe foglaltak s a papok kez6be vez6rfonalat 

adtak. Hogy esak az Angyali Tanitora: szt Tainasra hivatkozzam, 

a skolasztikanak ez a langeszii tud6sa a hitelemzok szamdra oly 

munkakat irt, melyek az e nemtl konyvek kozt mindenkor a 

legkitiinobbek lesznek. 

LTj viragzasnak indult kezokben a n6p gyermekeinek hitbeli 

oktatasa s mttkodesok, mely e lendtiletet eloidezte, korszakot al-

koto volt Ruropa kereszt6ny ne])einek kulturalis fejiodes6ben. 

Azert allitom, hogy a hitelet fejlodesere, mely a XIII es XI\Mk 

szazadot jellemzi, nagy m6rt6kii befolyassal volt a Domonkos 6s 

Ferenczrendu szerzeteseknek, kivAlt ez utobbiaknak hitelemzoi 

mUkodese. 2-

Termeszetes, hogy a szerzetesekkel karoltve buzgolkodott a 

vilagi papsAg, mely VII. Oergely 6s nagy utodainak elszdnt kttz-

delniei folytiin megszabadulva a vihigi befolyas bekoitol s a sko-

lasztikanak jotekony hatasa alatt az egyhazi tudomanyokban gya-

rapodva, tobb lelkesedessel es tudomanyosabb k6szttltseggel v6-

gezte a plebaniai iskolakban es templomlian a hitelemzest. 

Minthogy az allam es vilagi hatalmasok kozombosek voltak 

a nepoktatas irant s igy a nep gyermekeinek iskolai hitelemz6se 

e korban neni erhettc el az egyhaz altal ohajtott tokeletess6get, 

azert az egylniz e bajon segitendo, elrendelte a gy6ndsi hitelem-

zest. A IV. laterani zsinat meghagyta, hogy minden kereszt6ny, 

a ki a jot a rossztol megkulomboztetni tudja, 6venkint legalibb 

egyszer meggyonjek Ezen alkalommal a gyonoknak nemcsak 

1. HJutoau. Catocliibino eiitlioliquo d' apros saint Tomas d' Aquin. Paris, 1860 
Tom. I IV. 

2. Ojnno.s utriusquo soxus tldolos, postquam ad annos discrotionis porvenerint, om-

nia sua poocatn contitoantur tidolitor, saltom soinol in anno proprio sacerdoti et injunc 

tam sibi poonitontiain studoant pro viribus adimploro. Conc Latoran. IV. can. 21. 

:>. Mog az osryhiiz inint ollonsojros irok, mint Schmidt is elismerik, hogy a koldul6-
rondok a nopoktatas tcron najry sikorokot ortok ol. Schmidt (ieschicte der Pedajrogik, 
(iothon. 18(511- 401. lap. 



Hiszekegyet, Miaty&nkot, (MvOzletet, Isten tiz paranesolatjat s a h6t 

fobtlnt is el kellett mondaniok. K6sobb gyonasi hitelemzeseket, 

katekizmusokat szerkesztettek, melyek kivalt a XIII. XIV. es XV. 

szazadban nagy kelendos6gnek Orvendtek. 1 

A gyon&si oktatds elso ez61ja a gyermek erkolesi eletenek 

rendezese volt s az6rt a gy6nAsi kdt6kban gyakran a tiz pa-

rancsolatot taldljuk elso helyen, azutan kovetkezik a Hiszekegy, 

Miatyank stb. 

Ezen kortllm6nyre vonatkoz61ag talaloan jegyzi meg Probst 

idezett mttv6ben: Luther a kat. gyon&si katekat utanozva, kate-

kizmusaiban elso helyre teszi a tiz paranesolatot, melyet a Hi-

szekegy 6s a Miatyank magyardzata kovet. — S m6g akad pro-

testans, ki e beoszt&st Luthernek r6va fol 6rdemid, ebben Mozes, 

Krisztus 6s a Szentl61ek trilogidjdt ldt;ja! 

Volt m6g egy neme a kor hitelemzesenek, mely a fonnem-

litett hArom fokozatban szinten benfoglaltatott. illetoleg azokat 

gyamolitotta, a bibliai k6pes katekizmusok altal valo oktatas. A 

Ferenczrendtt szerzetesek predikalas es hitelemz6s alkalmaval 

kepeket osztogattak, melyeken a fontosabb bibliai tortenetek 

voltak abrazolva: ezek altal 6hajtvan biztositani tanitasuk ered-

meny6t 6s maradand6sagat. Idok folytan e bibliai k£pecskekb61 

egesz kepsorozatok keletkeztek, melyeknek hatlapjan, vagy elso 

reszen magyarazo ismertetest irtak, kesobb nyomtattak. Valo-

szinttleg a k6pes bibli&nak „Biblia Pauperumu elnevez6se is innet 

szarmazik, mert jobbiira a koldid6 szerzetesek, — kiket „Pau-

peres Christi"-nek hivtak hasznAltak azokat szent beszedeik 

es hitelemzeseik alkalmaval. Mindazaltal neni kell gondolnunk, 

hogy a vilagi papok neni hasznaltak kepes bibliakat. En csak 

azt dllitom, hogy a Biblia Pauperum Ferenczrendiek kezdesebol 

keletkezett s foleg azok hasznaltak. 

Annak a hatalmas tevekenysegnek, melyet a koldulo rendek, 

kttlonosen pedig a ferenciek Magyarorszagon kifejtettek. egyik 

1. Probst. i. 111, 11«. 1 
2. Probst. i. m. 144 I. jejjryzct. 
3. Biir^ol. Dic BiblisclionBilder. Freiburtf. 188:;. 8, ij. j. 



tekintetre m61to dga volt a hitelemz6s. A rendtagok nagy sz£-

mabol es azok nagy buzgosagabol egyarant kovetkeztetest von-

hatunk arra n6zve, mily hatassal voltak a nep gyermekeinek hit-

beli oktatisara. Minden jelentosebb varosban, sot mezovarosok-

ban is voltak kolostoraik. A rendtagok reszint a kolostori teni-

plomokban, reszint falvakban oktatfeik a nep gyermekeit a ke-

leszteny vall&s igazsagaira. Az o hitelemzoi tevekenysegoknek 

orokke becses emleke marad a magyar katolikus egyluiz torte-

neteben. 

Mellettok szamba vehet6 tevekenyseget fejtettek ki a tobbi 

szerzetesek is a hitelemzes teren, amde csak addig, mig a ko-

lostorok fegyelme meg nem lazult. A fegyelem lazulasaval ha-

nyatlott a hitelemzoi buzg6sdg is. Ktllonben sem szainra, sein 

buzgosagra, sem tekintelyre n6zve nem versenyezhettek a kol-

dulo szerzetesekkel. A vilagi papsag mellett szent Domonkos es 

szent Perencz fiainak volt oroszlanr6sze a nep gyermekeinek 

hitbeli oktatasaban. 



A hitelemzes anyaga a koz6pkorban. 

Fonnebb mar jeleztem, hogy mire voltak kotelezve a szUldk 

a keresztszttl6k es papok a gyermekeket tanitani. Most szttkse-

gesnek tartom azt reszletesen is kifejteni. 

A megt6rt magyarokat a beneesek oktattak legelobb a ke-

reszteny hitre. Felnott katekumenusaiktol, k6sol>b pedig a ke-

reszt sz(116kt61 k6rdezt6k kereszteles alkalmaval a hit elemeit, 

hogy meggyoz6djenek rola: vajjon elhagytdk-e mar tokeletesen 

a pogany vallast. Hrabanus Maurus tesz emlit6st ezekrol a skru-

tiniumokrol, a melyekkel megvizsgalt ik a bencesek a katekumenu-

sokat: vajjon megtartjak-e az igaz hitet, a vagy nincs-e bennok 

valami szeploje a t6vhitnek. Hrabanus Maurus benc6s tarsai 

ugyanezt a gyakorlatot kovett£k Magyarorszagon is. A kateku-

menusokat megtanitottak a Hiszekegyre 6s a Miatyankra. Azutan 

a fosulyt arra fektett6k, liogy a kereszt-sztilok tudjak a Hiszek-

egyet es a Miatyankot, hogy ezek megtanitsak kereszt-gyerme-

keiket. Kz volt a legkezdetlegesebb katekezis Magyarorszagon a 

keresztenys6g felv6tele utdn. 

A kereszt-sziilok az egesz kozepkori hitelemzesben, minden-

kor fontos szerepet jatszanak. Meg a XV-ik szazadi sot meg a 

XVI-ik szazad kozepen tartott zsinatok is silrgettek. hogy ke-

reszt-gyermekeiket a kereszteny hit elemeire oktassak. X) Amint 

orszagunkban rendezett viszonyok allottak be, szervezik a pleba-

niakat, templomokat 6pitenek es megkezdodik a rendszeres temp-

plomi hitelemzeii. Knnek a k6pe mindinkabb kidoniborodik es a 

kereszteny Magyarorszagban a mohacsi v6szt elozo idol)en to sze-

repet jatszik a templomi hitelemzes. Mint az 1114 evi eszter-

gomi zsinat hatarozataib61 tudjuk, a XI 6s XII. .szazadban a tem-

plomi hitelemzesnek ket fo resze volt: a Hiszekegy es az t!r 

imadsaga. A papok nem csupan einleztettek, hanein egyuttal 

magyaraztak is a Hiszekegyet es Miatyankot az itjusaguak. A 
1) ilrabanus Maurus: De catechi.snio et .sacTameiitis. Mi^ue Tom. 112. p. 1517. 



gyermekekhez kerdeseket inteztek 6s azok feleltek nekik. A 

A Hiszekegyet fejezetenkint adtak elo es a Miatyankot r6szle-

tekre osztva magyaraztak. 

Egyes ptispokok papjaiknak r6szleges utasitAst is adtak 

a katekezisre vonatkozolag, a mely a Hiszekegynek es Miatyank-

nak k6rdezesben 6s fejteget£sekben valo taglaldsAbol dllott. 

Akvinoi szent TamAs nem csupiin a teologiai tudomanyokban, 

hanem a nep hitbeli oktatasiiban is fordulatot id6zett elo. Okta-

tast irt a katekezisre vonatkozolag a paps&g 6s a n6p sz&mftra. 

Azt mondja, lnirom szuks£ges az ember Udvosseg6re. Tudnunk 

kell a mit hinntink. rem£llentink 6s cselekednllnk kell. Az elsore 

megtanit a hiszekegy, a mAsikra az Ur imddsaga, a harmadikra 

az Isten tiz parancsolatja. Szt. Tamiis a kat. egyhciz nagy tanito-

mestere magyanizatokat irt a hitrdl 6s a szents6gekrol; a Mi-

atyankrol es a tiz parancsolatrol. - Ez immar kibovit6set jelenti 

a templomi hitelemz6snek, a mennyiben a Hiszekegyen s a Mi-

atyankon kivttl a szents6geket 6s tiz parancsolatot is belefoglal-

tak. Ez azonban nem annyit jelent, mintha azelStt a szents6gekrol 

es a parancsokrol sz6 sem lett volna a hitelemz6sben : hiszen 

ismerlink zsinati hatarozatokat a XII. sz&zadbol, a melyek sze-

rint a tiz parancsolatot is; tovAbbci az irgalmass&g cselekedeteit 

az erenyeket, bdnoket es a szents£geket kOtelesek voltak magya-

nizni. Csupiin csak akartam ezzel jelezni, hogy az elso sz&za-

dokban, midon m£g kevesebb volt a templomok 6s papok 16t-

szama, orszagszerte kisebb anyagra terjed ki a hitelemz6s, mint 

a kesobbi szazadokban. Mindehhez j&rult- a n6piskol&k szervezese 

is, a melyek hathat6san elomozditottAk a templomi hitelemz6st. 

Midon a megnovekedett szanui papsag 6s tanit6k iskol&ban es 

templomban is oktatt ik a gyermekeket a hittanra, b6vebb anya-

got lehetett folvenni a tanitasba, Az Akvinoi Szent Tamas altal 

megjelolt iranyban tokelyesbedik a hitelemz6s, ligy hogy a XHI-ik 

szdzad vegen ezeket jelezhetjQk a hitelemz6s tdrgyatnak: Hiszek-

egy, Szentsegek, Miatyank, t)dvozl6gy, tiz parancsolat, A hiszek-
1. Probst i. 111. 89. lap. 
2. Ugyanott 85. 



egyrol sllrgetik a hittudcSsok, hogy azt mindenki megtanulja. Min-

den kereszt&ny koteles mindazt hinni, a mit az anyaszentegyhaz 

tanit, a fobh hitt6teleket pedig tndnia is kell, ezekbol tanulja 

meg ki-ki a fontosabb hitigazsAgokat. -) A Hiszekegygyel kapcso-

latosan tenitottAk ternplomban 6s iskolaban a szents6geket, a 

mint ezt Hrabanus Maurus oktat&s&bol megismerjUk, valamint az 

ide vonatkozo fohatosdgi rendeletekbol tudjuk. A Miatydnk 

mellett az angyali Udvozletet is fejtegetik. Az Cdvozl6gy MAria: 

az angyali Udvozlet tanitasat szint6n a zsinatok sUrgetik. A tiz 

parancsolat magyardzatAt m&r az oskereszteny hitelemz6sben fol-

tal&ljuk, 4) a koz6pkorban pedig zsinatok stlrgecik. Szent Tamas 

oktat&sa utan az dltaldnos lett. r>) 

A pap kciteles volt gyonds alkalm&val meggyozodni: vajjon 

az ifjak tudj&k e a Miaty&nkot, tidvozl^gy M&rhit, Hiszekegyet? 

Ha nem tudja, fOloldozas elott meg kell tanitani az im&ds&gra, 

A pap az ifjunak penitencia gyanant mindenkor imddsdgot adott 

fol. Fololdozas alkalm&val a gy6nonak a MiatyAnkot 6s Udvozl6gy 

Marhit kellett imadkoznia. 6) 

Habar a katekezisnek m&r jelzett anyagAban benn foglalta-

tott a bibliai tort6net is, mivel a hitigazsagok magyarazata bib-

liai tort6net n61kUl szinte lelietetlen volt, mindazaltal az kttlon kieg6-

szito r6sz6t is k6pezte a koz6pkori katek6zisnek. A bibliai ma-

gyarilzatokat az 6s kereszt6ny hitelemz6sben is feltaldljuk, sot 

annak szeml61tet6se is meg van a kereszt6ny egyhdz legr6-

gibb festm6nyeiben. 2) A magyarorszagi kereszt6ny hitoktatiis 

elso szazadaban a biblia tanitAsat szint6n a Hiszekegy tanitAsji-

ba vegyitve talaljuk. Hasonlokeppen a bibliai szent k6pek, a 

melyekkel els6 hithirdet6ink a kereszt6ny hit igazsagait magya-

nizteik, 6pp oly seg6deszkozeik ezeknek, mint voltak az 6s ke-

1) Harduin i. m. 7 kot. 865 lap. 
2) Gobl i. m. 124—126 lap. 
:V) Hrabanus Maurus i . l i . 
4) Mayor i. m. 281 lap. 
5) (tobl i. m. 168 lap. 
6) P^torffy i. m. I. 226 lap. 
7) Mayor i. m. .'544 I. 
8) Liibko, Pr6eis do 1' histriiro des beaux arts 167. 



reszteny papoknak. K6sobb mind nagyobb sulyt fektetnek arra 

6s eg6sz killon agat k£pezi a katek6zisnek. T6bb k6z6pkori k£-

pes biblia maradt fonn korunk sz&m&ra. Valamennyi a XlVik-

es XV-ik szdzadbol sz&rmazik. J£zus 61etenek jeleneteit iibMzol-

jak. l) A szegenyek bibliaja nem valamely muv6szt61 szarmazik, 

hanem a koz6pkor m61y vallasossdgdban gyokerezik, a mely az 

emberiseg megVcUtaŝ t k6pekben adta elo a nep gyermekeinek. 2> 

A koldulo szerzetes nem csupan a kolostor templomaban 

pr6dikalV hanem eljart a falvakba; ott pr6dikdlt 6s katekiz&lt. 

Katekezis alkalmaval el6vette a szegenyek bibliAjAt es azzal ma-

gyarazta J6zus 61ettort6netet. LAtjuk ebbol, hogy a szeml61teto 

eloiidas, a melylyel korunk pedagogusai annyira dicsekszenek, nem a 

XlX-ik sz&zad vivmAnya. A koldul6 szerzetesek r6gen alkal-

maztAk a szemlelteto eloadast katek6zisUk alkalmaval s az-

zal hathat6san elomozditottoik a n6p gyermekeinek v&Msbeli ok-

tatasAt s a kozepkori n£p alapos vallasossagat. 

Az 1279-iki budai zsinat hatarozat&bol cg6sz vilagosan lAt-

hatjuk a hitelemz6s anyagdt a koz6pkorban. A hitelemz6k ma-

gyaraztiik az ifjilsdgnak a Szenth&roms&g titk&t, Urunk megtes-

tesflleset 6s az emberis6g megvdltAsat. Magyaraztak az egyh&z-

nak a masvilagrul sz61o tanit&s&t. Behato oktat^st adtak a h6t 

szentsegrol. Elbesz61t6k nekik J6zus 61ettort6net£t. Mindezeket 

tuzetesen es r6szletesen eloadt&k. Pejtegettek a bunoket s a jo cse-

lekedeteket. Tehdt a k0z6pkori hitelemz6s nem az imdds&goknak 

gepies betanMsabol allott, hanem rendszeres magyar&zata volta 

hitigazsAgoknak A budai zsinat id6zett hatarozata errol min-

den k6ts6get kizarolag meggyoz bennUnket. Egy6bb id6zett zsi-

nati hat&rozatokb61 is megtudjuk, hogy mit tanulr a koz6pkori 

ifjusag a hittanbol. A budai zsinat hafcirozata az6rt bir kivalo 

fontossAggal, mivel reszletesen eloadja a katek6zis pontjait, me-

lyeket az ifjusagnak magyanizni kell. — Vegill kUlonosen az 

iskolai hitelemz6snek fontos r6sze volt a koz6pkorban a szertar-

1) Biinrel. Dio Biblischon Bildor. f» lap. 2) IVyanott. 8 lap. 
ty Bekefy i. m. 13—19. 



tAstan. Az egyhazi ev, az Unnepek magyanizata egyik tArgya 

volt a koz6pkori iskohinak. Tanitottak ezta monostori, kAptalani 

6s varosi iskolakban. Sot n6mi r6szben m6g a falusi plebaniai 

iskolakban is. A XIV es XV szazadban az Isten tiz parancsola-

tAt is reszletesen fejtegett6k. Ezekbol tehat teljes k6p6t alkot-

hatjuk a koz6pkori hitelemz6s anyagilnak. 

Mikor m£g kezdetleges volt a hitelemzes a Hiszekegyet 6s 

a Miaty*lnkot bibliai szemleltet^ssel tanitottak. Mikor pedig az egy-

lmz szand6ka szerint teljes munkaerd volt a katek£zishez, akkor 

a Hiszekegyet, szentsegeket, Miatjankot, Cdvozlegy Mariat, 10 

parancsolatot, het fobunt, er6nyeket, a bibliat, es szertartastant 

adtak elo. Mindezeket nem csak egyszeruen betanitottak; hanem 

kello magyanizatokkal fejtegettek a hitbeli 6s erkolcsi igazsA-

gokat. Igaztalan a protestansoknak az a vadaskodasn, hogy a 

koz6pkorban a n6p 6rtelem nelkUl tanulta be a Hiszekegyet 6s 

imadsAgokat. Az idezett kapituhir6k 6s zsinati hatArozatok ezt 

k6zzel foghatoan megczdfoljak, midon elrendelik hogy a papok 

a hit igazs&gait az ifjusagnak megmagyanlzzAk, illetve kifejts6k. 

Ennek a katek6zisnek kell betudnunk jo r6szben azt a meleg 

es ontudatos vallasossiigot, mely a koz6pkort alfeilaban jellemzi. 

A hitbeli buzgos&g fo jellemvonasa a koz6pkornak. Ez a buzg6-

sag az ontudatosan nevelt valldsos n6p erzUlet6nek megnyilat-

kozAsa. A vallAsos nevel6s 6s hitbeli oktatAs Atszotte a koz6p-

kori tArsadalmat minden iz6ben. AlapveWje volt az eg6sz fcirsa-

dalomnak, ugy hogy elmondhatjuk: a koz6pkor eg6sz tarsadalma 

a valldsos nevel6sen alapult. 

A midon oly elemek, mint Hrabanus Maurus, Akvinoi szent 

TamAs, Qerson Jdnos irtak kateketikai munkdkat, a midon a 

kereszteny vildg legkitUnobb hittudo^ai nem iitallottak lesziillani 

az egyetemi katedrArol 6s a kisdedeket oktatni a valhis elemei-

ben, akkor a hitelemz6s a nevel6s 6s tudomany legertekesebb 

Agkt kepezte. A mit pedig az europai kereszt6ny tudosok mivel-

tek, ugyanazt cselekedtek nalunk is. 



L&ttuk fonnebb, hogy hazank kereszt6ny kulturaja ezelott 

teljesen a nyugat mintajara alakult, az6rt a mi egyhazi nagy-

jaink szent Ciell6rtt61 kezdve valamennyien buzgo apostolai vol-

tak az ifjusdg hitbeli oktat&s&nak. 

A mi imir a modszert illeti, a melyet hasznaltak a hitelem-

zesnel, az altaldban v6ve ketf61e volt. A templomi hitelemzesnel 

tiilnyomo r6szben az akroamatikus modszert hasznaltak. Kezdet-

ben a nagyobb egyhazakban homiliakat, a kisebbekben csupan 

kateketikai szent besz6deket tartottak. Kesobb minden plebaniai 

templomban volt homilia es katekezis. Hasonlokeppen volt a szer-
r 

zetesi templomokban. Amde ez a modszer elbeszelo volt mindig. 

A mint Hrabanus Maurus mondja: a kisdedeket a hit elemire 

elbeszelessel, buzdit&ssal, kedvesseggel kell oktatni. Azert abban 

a korban a templomi szent beszedek jobbara bibliai peldakkal 

fuszerezett hitelemzoi szent besz6dek voltak. 

Az erot6matikus modszert a Mzasulandok es gyonok okta-

tasanal hasznaltak. Hasonlok6ppen erot6matikus? az azkikerdezo 

volt az iskolai hitelemz6s. A sztllok es keresztsztllok altal veg-

zett hitelemz6s szint6n e szerint a modszer szerint tortent. Az 

oktato eloadta a tananyagot, azutan kikerdezte, a tanitvany ])e-

dig felelt a kerdesekre. Maradtak nink a koz6j)korbol kateketikai 

niintak, a melyek a tanito 6s tanihfany kozt valo parbeszedbol 

allanak. A zsinatok az ifjiisagnak a hit elemeiben valo ^exami-

nalastirol" beszelnek. Kets6gtelen tehat, hogy a hitelemzo a 

novendeket kikerdezte, az pedig felelt ennek kerdeseire. 

Vegttl az is ketsegtelen, hogy a hitelemzes a nep nyelv6n 

tortent. Mar szent (rell6rt pttspok magyar nyelvu nepiskolakat 

szervezett. A gyermekek hitbeli oktatasa termeszetesen nein is 

tortenhetett maskepp, mint a n6p nyelven. 

Szinte nevetseges egyes protestans iroknak az az allitasa, 

hogy a kozepkorban a Hiszekegyet latinul kellett tanulnia a gyer-

mekeknek. Latinul tanultak az iskolaban, hittant ugy mint egyebb 

1) Nepmivolesi kozleinenyok II. fiizet 125 lap. (1S57 evfolyanij 
2) P6terfy i. m. I. 22« I. 
3) Ncpnovelcsi kozlomonyok II. fuzot 125 lap. (1857 6v) 



t&nt&rgyakat; de a hitelemzo szent beszedek, a gyonok es ha-

zasuland6k tanitdsa, tovabba a sztllflk 6s keresztsztllok altal v6g-

zett hitelemz6s a gjermekek anya nyelv6n tortent. 

A hitelemzesnek ez a rendszere, a melyet iment vazoltunk, 

abban az alakban addig maradt igy meg, mig a papsag fegyelme 

meg nem lazult. A mint a papsag erkolcsi iillapotAban beallott a 

sllllyed6s, a hiteleinz6sben val6 buzgalom is leszallott, a nep er-

kolcsei meglazultak 6s elvadultak. Azert mig az elso sz&zadok-

ban a hitelemzesben valo buzgos^got s ezzel egyiltt m61y valla-

sossagot talAltunk a nep lelktllet6ben; a XV. szazadban, midon 

a papsag fegyelme meglazult, a hitelemz6st elhanyagolta, beAl-

lott a n6p erkolcsi elvadulasa, a hitelet hanyatlasa. Tehdta kat. 

egyhAz ellens6geinek az az allitAsa, hogy a hitujit&st kOzvetetlenttl 

megeloz6 korban az egyhazzal sulyedt az iskola is; v> annyiban 

igaz, hogy abban a korban elhanyagoltak a hitelemzes*. De ezek 

az irok egyuttal akarva nem akarva bizonyitjak a mi {illitAsunkat, 

hogy a midon az egyhizi rend hivatisAnak magaslatan Allott, a 

n6p oktatasa, legelso sorban pedig annak valldsbeli oktatasa vi-

ragzott. 

Beilllik gyermekniesenek az az allit&s, hogy a koz6pkorban 

a katolikus papok csak az imadsagok gepies betanitasara szorit-

koztak a hitelemz6sben. Hiszen a hitelemzes oly kivalo munkaja 

volt a katolikus papnak, liogy azzal nem atallottak elsorendu 

hittud6sok foglalkozni. P61dak6ppen felhozok egyet. Gerson, a 

parisi egyetemnek nagy hirtt kanceMrja, miutdn belefaradt a tu-

domAnyok m£lys6ges tanulmanyozasaba es azok eloadastiba: 

elete v6gen a kisdedek hitbeli oktatasdval foglalkozott. Irt egy 

kitttno kateketikai nnmkat, a melyben tanitast ad a gyermekek 

hitbeli oktatasara. A munka czime:I)e parvulis ad Christum tra-

hendis. (Jerson a XlV-ik szcizad vegen es a XV. szazad elso fe-

16ben elt. Eletenek utolso tiz esztendejet a hitelemzesnek szen-

telte. Idezett munkajat n6gy reszre osztja. Elso reszel)en azt bi-

zonyitja, hogy a gyermekeket minel korabban hozza kell szok-

1) Schmidt i. m. II. Bd. 4<J4. 



tatni Krisztus kedves ig&j&hoz. Azert szttks6ges oket gyong6d 

korukban a hike 6s istenf&elemre megtanitani. A masodik r6sz-

ben megmutatja azon kdros kovetkezm6nyeket? a melyek a val-

lasos nevetes elhanyagol&siib61 szdrmaznak. Harmadik r6sz£ben, 

dies6retet mond azokrol a j6 nevelokrol a kik a ktsdedeket Je-

zushoz vezetik. Elmondja, hogy kUlonbozo utakon lehet a gyer-

mekeket Krisztushoz vezetni: u. m. a templomi oktafcissal, magan 

intelmekkel, iskolai tanit<issal; klilonosen pedig a gyonasbeli 

oktatassal. Ez ut6bbit az6rt magasztalja kttlonosen, mivel ezaltal 

legjobban liozza terhetllnk a gyermek lelk£hez. V6gttl a negyedik 

fejezetben megczafolja az ellenvet6seket 6s hivatkozik Krisztusra, 

a pevelok legfobb mintakep£re, a ki leereszkedett a kisdedekhez 

es oktatta oket. Krisztus p61daja szerint a kisdedek oktatasanak 

J6zus p61ddja szerint kell idomulnia, mert aki nem tud baratsa-

gos, jokedvtt leereszkedo lenni a gyermekekhez; annak oktatiisa 

eredm£nytelen lesz. J6zus szavaival hivja a kisdedeket, hogy 

jojjenek hozza, 6 megtanitja oket istenfelelemre. ^letenek utolso 

napjaiban is igy imadkozott a kor6be gyttjtott kisdedek kozott: 

„Istenem, teremtom, irgalmazz a te szeg6ny szolgddnak (lerson 

Janosnak." Ilyen hitelemzoi voltak annak a kornak a midon 

az egyhaziak teljes buzgalommal foglalkoztak a gyennekek lelki 

oktatasaval. A kornak legkivalobb elmei foglalkoztak ezzel a 

nagy fontossagu dologgal. A nagy munkaban eloljartak a legki-

valobbak, melletttik ser£nykedtek a tobbiek 6s ennek a derek 

munkanak eredmeliye volt a viragzo liitelet. Ha a hitelemzes 

olyan mell6kes dolog lett volna, bizonyara nem tekintettek volna 

azt a legkivalobbak a legkitttnobb munkanak. — Hogy mily 

nagyra becsttltek ezek a gyermekek vallasos oktatasAt, kitttnik 

Oersonnak ebbol a nyilatkozatab61 is: flAzt tanAcsoljak nemelyek, 

hogy valami fontosabb dologra szenteljein idoinet. Erre en csak 

azt valaszolhatom, hogy valoban nem tudom, mely teren tehet-

n£k hasznosabb szolgalatokat. Nem tudom, mtivelhetne-e csekely-

segein valami jobbat annal, ha Isten segitsegevel arra torekszem, 

J. Probst i. m. 125. lap. 



hogy a kisdedek lelkeit kiragadjam a s&t&nkarmai kozttl 6s at-

ttltessem az Ur szolejebe, ahol majdan Krisztus novesztendi azo-

kat . . . . Azert bizalommal kozeledjetek felem, kisdedek. Bn 

tanitlak benneteket, ti pedig imadkozzatok ertein, azaz inkabb 

imAdkozzunk egymds6rt." L 

1. „Kat. Hitoktat&>" III. evf. M l . lap. 



Hanyatl£s — Reform&ci6. 

A koz6pkor v6gszakdban a hanyatlas mind nagyobb m6rt6-

ket oltOtt. A papsAg 6s a szerzetesek fegyelmetlens6ge r£mUle-

tes pusztulast id6zett el6 a n6p hit61et6beti. A n6p tudatlansdga 

a hit dolgaiban s az ezek folyt&n bedllott erkolcsi elvadulds egya-

r&nt terjedt a kereszteny n6pek kozott. A pusztulds szornyfl vol-

tat meg fokozta az a korUlm6ny, hogy sok pttspoki sz6ken m61-

tatlan egy6nek ttltek, kik az egyh^z ttgyeivel mit sem t0r6dtek. 

Amde Krisztus egyhazaban mindig voltak szent61etu fopasztorok, 

kik, mint a legdnigibb v6rrel megvdltott nyajnak 6ber 6rei, ag-

godo gondossriggal figyelmeztett6k pAsztoraikat 6s a ny&jat a 

kozelgo veszedelemre. Itt is, ott is felhangzottak Sion oreinek 

baljoslatu v6szkialtiisai. A zsinatok ff)lemelt6k szavukat az er-

kolcstelens6g ellen. K6vetelt6k, hogy a lelk6szek oktass&k a n6-

pet, aprajat-nagyjAt a hit elemeire. Mint v6szharangok sininkozo 

kongAsai hatottak el azok a tespedo \ihigba. Polhangzottak a 

veszjelek. Amde sok helyen nem hallgattak azokra. A hitelem-

zes tortenete meggyoz bennttnket a gyermekek hitbeli oktaftisd-

nak roppant fontossagarol. Nezzttk a hanyatlAs korszakat. 

Az a templomi hitelemzes a kozepkorban mindentttt kozszo-

kas volt, s azt zsinati hatiirozat iiltal szentesitve gyakoroMk. A 

mint e jo szok&s gyakorlatitban hanyatlAs iillott be, a zsinatok 

azonnal folemelt6k szozatukat. n 

Az a nagym6rt6ku tesped6s/mely a koz6pkor v6gszakAban 
beAllott, a templomi hitelemz6sben elszomorito hanyathist id6zett 
el6. A papsiig buzgosAgiinak csokken6s6vel hanyatlott a hitelem" 
z6s. A papsdg es a szerzetesek a tiilsdgos gazdags&g folytAn az 
anyagiakba el 16v6n merttlve, a nagy lelkesed6st kivdn6 hitelem-
z6ssel keveset tOrodtek. A humanistak tulsAgos tanulmiinyozAsa 
szint6n elvonta a papokat a hitelemzoi tiszttol. Igy a templomi 
hitelemzes naprol-napra hanyatlott. Ennek pedig kovetkezm6nye 



volt a n6p j&ratlans&ga a hitigazsdgokban az erkolesok elva-
dulAsa. 

Habar a hitujitis hazdnkban elso sorban a varosok nemet 

tanitoi 6s papjai r6v6n terjedt el, a vArosok a hitujitas idejeben 

viragz6 iskoldkkal birtak. A nemet papok 6s tanitok hoztak az 

iskol&kba a Luther tanait, s azokbol terjedt tovabb a protest&n-

tizmus. Majd a falvakban is terjesztik azokat, hol a fonnebb em-

litett okokbol kedvezo talajra tahiltak. TehAt nem felel meg a 

val6sAgnak a protestAns tort6netir6k amaz Allitasa, hogy a va-

rosi iskohlk keletkez^sttket 6s felviragz&sukat a protesfcintizmus-

nak koszonik. A varosok Luther foll6pte elott virdgz6 iskolakkal 

Wrtak. (-sakliogy azokban, ugy mint a templomokban es a fal-

vakban a valMstan tanitasa a papsag vilagiassaga es fegyelmet-

lens6ge miatt el volt hanyagolva. 

Az autonom v&rosi kozs6gek szabadsagleveleiben az anyagi 

6s szellemi felvinlgzas esirAja rejlett. Jogaik 6rtelmeben a kor-

manyzas es igazsiigszolgaltatAs t6nyezoit maguk valasztjak: a 

templomnak maga a vdros a kegyura; iskohijukat varosi penzen 

tartjak fonn, s 616re tetsz6sok szerint kiszemelt mestert allitanak. 

A Viirosi iskohikkal az oktat&stigy kore hatalmasan tiigult. Mig a 

pleb&niai iskoldk tekint61yes r6szben az egyhftzi pdlyara k6szUlo 

egy6neket sz&ml&Mk kebelokben, a varosi iskolat a polg*irs*ig 

gyermekei ldtogatjak. S ez ann&l nagyobb m6reteket olt, minel 

jobban meggazdagosznak 6s felviragoznak a v&rosok. Az Arp&-

dok kihaltSval az Anjouk vdrosukat szivesen d6delgetik. Az egyre 

gyarapodo jogokat 6s kivaltsiigokat m61ton tetozi be az orsz&g-

rendiseg Zsigmond alatt. Varosainkat a XI\r. es XV. sz&zadban 

j616tben latjuk. Sz^imadaskonyveik — melyek a XV. sz^zadbol 

el6g sz6p szammal maradtak fenn — a vtirosi haztartiis rendezett-

seg6t, a varosi 61et szabAlyszerus6g6t, az anyagiak okos 6s hii-

seges gondozdsat s a valldsi 6s szellemi erdekek lelkiismeretes 

apolasiit bizonyitjak. A varos anyagi sztiks6gleteinek fedezese 

mellett, mily pontosan fizetik a papot, a hitszonokot, s az iskola-

mestert az 6 tanuloival! 



£> mindenben a y&ro$ patriark&lis szelleme 6s csalddias er-

ziilete Olt testet. Hiszen a varos iskolajaban a varosi polgarsag 

gyermekei nevelodnek: fill6reit tehjit ovei6rt, saj&t sztllottei6rt 

Aldozza, 

I)e a v&rosok iskoldib61 nem hianyzott a latin nyelv sem. 

Nem egyben megszerezhette a v&rosi polg&r. gyermeke a klasszi-

kus muvelts6gnek azon k6szlet6t? mely ot az egyetem latinnyelvu 

eloadilsainak meg6rt6sere kepesitette. Azon sok magyar egyetemi 

hallgato kozftl, kik a b6csi, krakk6i 6s az olaszorszagi egyete-

meket a XIV—XVI. szazadban ldtogattdk, hariyaa Mnya-n a 

vArosi iskohlkban tettek szert alapvetd latinnyelvi ismereteikre! 

A v&rosi iskolAk viragzAsa mellett — az esemenyek tanusaga 

szerint — a XIV 6s XV. szazad a falusi plebiniai sz6khelyeken 

is tartott tenn falusi iskolat. Az el6kel6k meg ofthon tartottak 

gyermekftk mellett nevelot, kinek nehez soi*sar61 el6g azeml61e-

tes k6pben 6rtesulftnk. Vagy aki tehette, a kinily? kinilyne vagy 

valamely fopap udvar&ba adta be gyermek6t. A nonevel6s pedig 

az apdczakolostorokban ment v6gbe. 

Igy tal&lta a magyar nemzetet a hitujitAs. A humanista szel-

lemft papsag nem tal&lta nagyon idegennek. Egy r6sz6re vonzo-

lag hatott az a t6ny, hogy a hitujit&s kevesebb szem61yi lemon-

dast kovetelt tole. A varosok n6met papjai meg, a kiket igen 

sokszor N6metorszAgbol hoztak, m&r nemzetis6gi egyfttt6rz6sbol 

is szivesen csatlakoztak a nemet foldon termett hitujitashoz. Igy 

erzett a nemet ajkii v&rosi polg&rs&g is. A Mrsadalom meg 

lanyha hit61et6vel kevesse tudott ellenallni a hitujitiisnak. S mind-

ehhez j&rult: a szerencs6tlen mohacsi v6sz. II. Lajos kirdly ha-

hilaval, a mi kirAlyvalasztAs dolgAban a nemzetet k6t ellem6ges 

teiborba osztotta : a toroknek hdrom 6venkint (1520, 1529, 15:32) 

ismetlodo nag>* hadjArata hazdnk ellen s majd 1541-ben betele-

ped6se az orszAgba. A hitujit&s teh&t Magyarorszdgon nyitotf ka-

put 6s alkalmas talajt taMlt. I)e m6g ilyen kedvezo k6rttlm6nyek 

kozott is, nalunk nagyobb m6retekben c-sak 1530 6ta kezdett 

terjedni. 



A reform&cio oktat&stort6neti szempontbol nevezetes jelen-

s6g, habar a n6poktatdst nem o talAlta is fel; mert az m&r szd-

zadokkal el6bb megvolt mind a falusi, mind a vArosi iskohikban. 

Az is bizonyos, hogy foll6pesekor a r6gi iskola nyugalmdt 6s 

munkilj&t megzavarta s hely6be m&9ikat nem mindj&rt 6s nem 

mindig tudott Allitani. 

Az iskolai hitelemz6s a hanyatl&s koniban is gyakorlatban 

volt az egyetemektol le a falusi iskoldkig. Hogy azt sok helyen 

nem eszkozolt6k kello buzgalommal, annak okai a koteless6gc>k-

r61 megfeledkezett papok 6s a kornak romlott tArsadalmi vi-

szonyai. 

Ez &llit&s igazs&g&t bizonyitjdk s a protestAnsok azon AllitasAt, 

hogy a hitelemz6s megalapit6ja Luther, megczAfoljAk a zsi-

natok, a melyek utasitjak a plebanosokat, hogy kulonosen gon-

doskodjanak a gyermekek vaMserkolcsi oktattis&r61. 2 

Az a forradalom, a mely Europa t6bbi orszdgaiban kitttOtt 

Magyarorsz&gba is Athatott. Luther a szerzetes folemelte tor6t 

6des anyja, a katolikus egyh&z ellen 6s v6rz6 sebeket- tttott rajta. 

Hogy pdrtttt6s6ben n6pszerlls6get szerezzen magdnak, kikelt az 

egyhfizban akkori idoben elterjedt vissza616sek ellen s reformot 

ig£rt. Minthogy a n6p 6hajtotta az AMpotok javulAsiit, szavai 

annak kor6ben viszhangra taldltak. 

A n6p, mely a reformnak helyes, vagy helytelen volta folott 

it61ni nem tudott, ujongo orommel ttdvozolte Luther foll6p6s6t; 

Ambdr Luther sem az iskol&k szervezeteben, sem a modszerben 

nem hozott 16tre ujat. 1520-ik 6vben kiadta „Kurze Porm der 

10 (iebote, des Glaubens, und Vaterunser" czimtt hitelemz6si 

mttv6t, mely 16nyeges osszfoglalafei volt a hitelemz6sre ira-

nyulo ujifcisi terveioek. Luther tanitv&nyai a nyomatott p61dA-

nyok ezreit terjesztett£k a n6p kozott. A Melanchton altal kiadott 

„Visitations BUchlein"-ban a kdt6 tanuhisa mellett a bibliiit is 

ajanlja, mely k0rttlm6ny nagyban hozzAjdrult Luther hitujit&si 
1. B6kefl i. m. 207—211. 
2. P6ferffy i. m. 1. 54. 225. 226. 1. 

3. Lubrich i. m. I. k. 437 1. 



terveinek n6pszerttsit6s6hez, mert a biblia tanul&sa konnjni es 

6s kellemes. Ezek a varosok nemet papjai 6s tanit6i dltal terjed-

tek legink&bb, a vArosokb61 ut6bb a falvakra is kisziv&rgott a 

hitujitas, 

A mondottak utdn kOnnytt bel&tni, mily kev6s alappal birnak 

azon magasztalasok melyekkel a protestansok Luthert mint a 

hitelemz6s megteremtoj6t s a biblia atyjdt diesoitik. Ismeretes 

az az &llMs, hogy a hitelemz6s Columbus-toj&s&t Luther Allitotta 

hegy6re. 

N6zzttk mit szol ehhez a tortenelem? 

Luther 1520-ban rovid oktatast irt a 10 parancsrol, Hiszek-

egyrol 6s Miatydnkr61. Vajjon hol van ezekben a korszakot al-

koto didaktikai ujitas? A 10 parancsot, Hiszekegyet, Miatyankot, 

m&r a szent Aty&k koraban tanultak a katekumenusok. Mttveik-

ben ezeknek rendszeres magyarazatat adj&k. 2 A koz6pkor-

ban a hitbeli ismeretek minimuma volt a Miatyank es Hiszekegy 

tudilsa. Elrendelt6k a zsinatok Luther elott, hogy a Hiszekegyet, 

Miatyankot, tiz parancsolatot s a szentsegeket magyarazzclk a 

papok. Ezeket teljes eg6szttkben megmagyarazta akvinoi szent 

Tamas. 3- Mit ujitott tehat Luther? Elferditette azokat sajdt esz-

m6i szerint; ami nem tetszett neki, azt kihagyta s hely£be sajat 

egyeni v61em6ny6t tette. Elosmeri ezt a protest&ns Schmidt is 

Enciklopediajaban, melyben Luther fonjelzett eljdnisat igy adja 

elo: „Kiziirt mindent, ami az isteni parancsnak vagy egyhazi hit-

valliisnak jelleget nem viselte magan, igypl. kihagyta agy6nasi 

konyvecsk6kben az er£nyek 6s bttnok kttlonfele nemeirol targyal6 

hosszii fejezeteket; az ^Cdvozl6gy Mdria^-t stb. 4) Ebben iillott 

tehat Luther ujitasa, liogy a niar meglevoket sajtit nezete szerint 

atalakitotta s azokbol mindazt, mi az 6 allitasaival ellenkezett, 

elhagyta. Ebbol elegge lathato, hogy az itjusag hitbeli oktatasat 

Luther sem nem szervezte, sem nem rendezte; csupan azt, mi 

1. Schmidt i. 111. 3. B. 1. 
2. Mayer. Geschichte des Katechumenate 287, :J22, JJ44, 

Bluteau i. m. Tom. I. 45. IV. 261. 
4. Schmidt i. m. 55. B. 962. 



a kat. egyhdzban 16tezett, dt\rette sajAt tanai szerint megv&l-

toztatta, de semmi nemu didaktikai rendszert nem hozott be. 

M6g azt sem lehet Luthernek telroni erdemttl, hogy a val-

lastan rovid toglalatit kezi konyveeskeben kiadta az itjusag sza-

nnira. Meg volt az mar elobb is. Igy a Spanyolorsz&gban 1425)-ben 

tartott tortozai zsinaton az elnoklo pApai kovet reformszabalyza-

tanak (i-ik pontjaban ezeket mondja: ^Suribi faciant aliquod breve 

eonpendium, in quo praedieta omnia, quantum populares est scire 

necesse, districte comprehendantur et clare: quodque compen-

dium sic commode dividatur inter partes, ut per sex vel septem 

lectiones valeant declarari et sic per totius anni decursum repe-

titis vicibus per curatos diebus Dominicis populo taliter faciant 

explanari," TehAt m6g a katek6zis kezikonyve sem Luther 

kezd6s6nek gyttmolcse. S azert mint teves v61emenyt, el kell 

vetnUnk azt az allitast, hogy a katekizmus atyja 6s elso szer-

kesztoje Luther volt. 

A katekizmus elnevez^s sem tole eredt, mert az mar a szent 

atyak kordban haszn&latban volt s a keresztelend6nek a hit ele-

meiben valo oktatasat jelentette. - A k0z6pkorban katekizmus 

nevezet alatt azon kerd6seket ertett6k, melyekre a keresztatydk 

6s anyiik a keresztelesnel felelni tartoztak. Mint lattuk, a kozep-

kori zsinatok rendelkez6sei szerint a keresztsziilok kotelesek ke-

resztgyermekeik hitbeli oktatasar61 gondoskodni. Ezeket a fele-

leteket 6s a csaladi hitelemz6st, mely azoknak folytatasat ke-

pezte — a kozepkorban katekizmusnak neveztek. Tehat sem a 

hitelemzes, sem annak szervez6se, sem a katekizmus nevezet 

nem tudhato be Luthernek erdemttl, mert mindezek a keresz-

t6nyseg minden szazadaban kezdett61 fogva gyakorlatban voltak. 

Mindjart a konyvnyomtatas foltahilasa utan megjelenik a hittan 

kezi kOnyve. Vezerfonal. mely rovid oktatast ad a hit eletneirol. 

A mainzi papnevelo intezet konyvtaniban van egy XIV levelbol 

all6 konyv, a mely a hit elemeit foglalja magaban. Az ev, midon 

megjelent a kis katekizmus a nep gyermekei szamara. nincs je-

1) Harduin i. iri. Toin. VIII. j». 1078. c. l>. 
g. Gobl. i, m. 67. 



lezve rajta. K6ts6gtelen azonban, hogym6gjoval Luther fdll6pte 

elott jott ki a sajt6 alul Sehoffer nyomddjab61. Lathato ebb61, 

hogy a katekizmus terjed£se nem Luther 6rdeme, hanem a kOnyv-

nyomtatAs volt annak elterjesztoje.A kOnvvnyomtatAs mesters6g6-

nek foltalalasa folytAn lehetov6 v&lt a konyvek szapora elter-

jeszt£se. Azel6tt mig tollal irtak meg minden konyvet, lehetet-

len volt minden faluban, Vcirosban irott kdnyveket szaz meg szAz 

pelddnyban sz6tosztani az ifjusAg kozOtt. Az6rt akkor a hitelem-

z6s 61osz6val tort6nt. A konyvnyomtatds segits£g£vel sokszo-

rositottak a hittani kOnyveket. TehAt azok forgalomba ho-

zoja nem Luther, hanem a kOnyvnyomtatas volt. Csak velet-

len szerencs6je Luthernek, liogy a konyvnyomtatas az o kate-

kizmusait 6s bibliai forditdsdt a vilagba szetvitte: A kezi 

konyveket az iskoMban azelott tollal irtak. Most minden tanit-

vanynak nyomatott p61d&nyt adnak a kezebe. De nem csup&n a 

tanul6knak, minden irdstud6 embernek adnak nyomatott katekiz-

inusokat. Igy az uj tanokat megkedvelik minden csalddban, a 

hol irastudo akad, megismerkednek Luther tanaival. Igy terjedt 

el Luther vallasa katei utjan; a melyeknek legfobb terjesztoje a 

konyvnyomtatas volt. 

1. Az iirttgy, a melynek cziinen a protestAnsok a vallastani kezikiinyveket Luther-
nek tulnjdonitjak, kovotkez6. Az 6skereszt£»ny e^yliizban katekizmusnak neveztek a ka-
tekumenusokhoz intezett k6rd£seket. A kozepkorhan katekizmusnak neveztek a kereszt-
sejret megelozo szertartasokat; kiiionosen pedig azokat a kerdeseket, a mel>*ekre a ke-
resztsziil6knek felelniiik kellett kereszteles alkaimaval. Ezeket a k6rd6seket es felelete-
ket, melyek a Hiszekeg>-re, Miatyankra es tiz parancsolatra vonatkoztak, kesobb konyvecs-
kekbe foj?laltak s a konyvnyomtatis feltalalisa utan, meg Luther fell£pte elott, sokszoro-
sitott peld&nyokban kozkezre bocs&tottAk. Lutlier ezeket a konyvecskeket elnevezte 
katekizinusoknak. Kz szolgal iiriigyul a protestdnsoknak arra a nagy larmara, a melylyel 
Luthert mint a hitelemzes atyjat iinneplik; a nelkiil, hog>f o az iinnepeltetesre igazi 
crdeineket szerzett volna. 



Trienti zsinat. Ellenreformaci6. 

A hitelemz6s hajn^ila ismet felvirradt, a r6g 6hajtott egyhiizi 

reformot meghozta a trienti zsinat, mely fegyelmet teremtett a 

paps&g soraiban, az egyh^zi tudomdnyossAg szildrd alapjat ve-

tette meg, g&tat vetett a tevtanok terjedesenek 6s a Catechis-

mus Romanusban biztos vez6rfonalat adott a papsag kez6be a 

hivek 6s az ifjus&g oktatisdra, Uj 61et, fegyelem 6s egyhdzi szel-

lem &radt el a szent zsinat utin mindentttt 6s a hitelemz^s a 

legOrvendetesebb m6don ism6t folvirult. Hosszantart6 6s nagy-

szabAsu elokeszttletek utVn 1545. evi decz. 13-An megnyilott a 

zsinat. A h&rom p&pai kovet, 4 6rsek es 220 pttspokkel a tri-

enti egyhazba vonult 6s megkezdt6k az elomunk&latokat. A 

hitelemz6s reformjanak muv6t 1562. 6vi februar 20-anvette elo-

szor birgyalds alA a szent zsinat, mid6n a XVIII-ik ttl6sben (Sess. 

De librorum delectu etc.) az e czelra kikttldott atyakat megbizta, 

miszerint a t6vtanokat terjeszto konyvekrol v61em6nyes jelen-

test tegyenek, hogy a zsinat annil konnyebben elviilaszthassa a ha-

mis tanok konkolyat a kereszteny igazsagtol. A kikttldott atyak 

hozza Mttak az eretnek konyvek tanulniiinyozdsdhoz s egyuttal 

tervbe vett6k egy, a katolikus tanokat tartalmazo k6zi konyv ke-

sziteset, mely Catechismus Romanus czim alatt 1560-ban az egy-

haz fejenek jovahagyasaval napvMgot latott. 

Mig a bizottscig az Index es Catechismus Romanus elkeszitesen 

faradozott, a zsinat szigoni intezkedeseket tett a gyermekek hit-

beli oktatasara vonatkozolag: a XXIV-ik ttles IV-ik fejezetenek 

(de reform.) meghagyasa szerint a pttspokok gondoskodjanalc, hogy 

azok, kiket illet, legalabb vasar- es ttiinepnapokon szorgalmasan 

oktassak a gyermekeket a hit elemeire s Isten es a szttlok irant 

1) Fleury. HisMire Ecclesiastique, Paris 1731. Tom. 21). Pag. suiv. 

2. Canones ot decreta oecumenici et ^eneralis concilii trideuti. Vindobonae 1876. 
Pag. 104. 



valo szeretetre ha szttks6g6t latjdk, egyM-zi fenyit6kekkel is 

szerezzenek 6rv6nyt e rendeleteknek. Idokcizben elkeszttlt a 

Cateehismus Romanus tervezete. Ennek folyt&n a zsinat XXV-ik 

til6s6ben (de indice librorum et catechismo) elrendelte, hogy a 

XVEI-ik tttesben kikttldott atydk munkdlatai, melyek az eretnek 

konyvekre vonatkoznak, bemutattassanak az egyh&z fej6nek s 

az 6 it£let£vel 6s tekint61ye alapjan kihirdettessenek. Ugyanazt 

rendeli a katekizmusr61, melynek elk£szit6s£t a kikttldott atydk-

nak meghagyta. 2-

Az atydk a zsinat v6g6ig folytattak munkdlataikat. A zsinat 

bezdr6dott 1503. 6vi decz. 3-dn. A bizottsag azonban ez utan is 

folytatta mukodes£t 1566-ig, midon a mil elk^szttlt s V. Pius 

pApa j6vdhagydsdval megjelent. Teh&t ot 6vig dolgoztak a tudos 

6s szent 61ettt atyak a monumentcilis munkdn, a legnagyobb lel-

kiismeretess6ggel illitva azt ossze. Jele, hogy a katolikus egy-

h&z a n6pek hitbeli oktatAs&ra nagy sulyt fektetett. 

Mi cz61ja 6s tartalma a ("atechismus Romanusnak? Mivel a 

kereszt6ny hitvalWshoz nagyon sok tartozik, senki se gondolja, 

hogy a szent zsinat ebben a kereszt6ny hit dogmdinak osszes6-

g6t follengz6 magyardzatban akarja adni — mi azokhoz tartozik, 

akiknek hivat&sa az osszes hitigazsdgokat megmagyardzni, mi 

tem6ntelen munkdt ig6nyel s e konyv cz61jdnak nem felel meg, 

— vil&gos tehdt, hogy mivel a szent zsinat a plebanosok 6s lel-

k6szked6 papsdgnak hivatdsuk kor6be vago 6s a hivek folfogA-

sAhoz alkalmazando igazs&gokban val6 oktatAsat cz61ozza, csupan 

azokat a dolgokat 6hajtotta itt t&rgyahis ala venni, melyek a 

lelkip&sztornak, ki az isteni dolgokr61 valo vitatkoz^sban kev6sb6 

1. wIidem etiam saltem dominicis et aliis festivis diebus pueros in singulis parochiis 

fldei rudimenta et obedientiam erga Deum et parentos dili^enter ab iis, ad quos spoc-

tabit, doceri curabunt et si opus sit, etiam per consuras occlesiasticas compellent.- Can. 

et decr. oec. et gen. conc trid. Pa£. 161. 

3. „Sacrosancta synodus in secunda sessione sub ss. domino nostro Pio. IV. celeb-

rata deloctis quibusdam Patribus commisit, ut de variis consuris ac libris vel suspectis 

vel perniciosis, quid facto opus esset, considerarent atqve ad iqsam sanctam synodum 

referrent. Idemque de catochismo a Patribus, quibus illud mandatum fuerat et de missali 

et breviario tieri mandat.u Conc. Trid. Pag. 209. 



j&rtas, segits6g6re lehetnek. 1 — Az volt tehat ez61ja a szent 

zsinatnak, hogy a lelkip&sztorok kezebe vezerfonalat adjon, me-

lyet a hivek lelki oktat&s&ban biztosan kovethessenek, hogy en-

nek alapj&n J6zus hamisitatlan igaz tanitcisat minden tevelyt61 
mentesen eloadhassAk s hiveiket azoknak kora Allapota szerint 

a kereszt£ny hit igazsAgaiban biztosan tanithassak, mint ez a 

Catechismus Romanus kOvetkezo intelm^bol \ihigosan kitUnik 

„Mivel nemelyek nem r6g szQletett kisdedek, mAsok Krisztusban 

serdlllni kezdenek, ism6t mAsok a korban megerosodtek, tolotte 

szQks6ges szorgosan tekintetbe venni, kiknek van szttksegUk ero-

sebb eledelekre es kinek-kinek a tanitas azon eledel^t kell nyuj-

tani, mely lelk6t tAphilja, mignem mindny&jan eljutnak a hitnek 

6s az Isten fia ismeretenek egys6g6re, tokeletes terfikort &r\6n 
lvrisztus teljes koranak merteke szerint. 2- L&thato ezekbol, hogy 

a szent zsinat abbol a cz61bol adta a Catechismus Romanust a 

lelkipds^torok kez6be, hogy annak tanitAsa szerint oktassak a 

n6pet erosebb lelki t&pl&16kkal s a kisdedeket 6s ifjakat gyen-

g6bb eledellel. A zsinat XXIV. ttl6s6ben (de reform.) a lelkipiisz-

toroknak kiadta a parancsot a hitelemzes kotelm6nek megtar-

t&sara; a ('atechismus Romanusban pedig bos6ges utasifaist adott 

e hivatasos kOtelem teljesit£s6nek m6djara. 

A parancs £s ubisitAs megjott a legillet6kesebb helyrol s 

terjedt a jo a katolikus vildgban azonnal mindenutt. A trienti zsi-

nat rendeleteit s azokkal a Catechismus Romanust egym^s utan 

vitt6k be a pttspoki megy6kbe. Tartomdnyi 6s megyei zsinatok 

sietve jArultak hozztl az Altalanos zsinat hatArozataihoz; a lel-

k£szek tanulmanyoztak az igaz hit katekizmusat, a papnevelo 

int6zetekben magyaniztiik azt a novend^keknek. Vilagszerte 6szlel-

lieto volt az aldasos hatas, melyet a trienti zsinatnak a hitelem-

z£sre vonatkoz6 rendelete £s a Catechismus Romanus hasznalata 

gyakorolt. A hanyatlds sziizaddban oly siralmas illlapotra jutott 

hitelemz6s vigasztalo m6don kezdett felvirulni. - Mily szomoru 

1. Universalis Cateehismus Komanus ad paroehos ex decreto concilii tridentini et 
Pii V. pontiflcis maximi editus et promul^atus. Agriae. 1771. Pa^. 8. 

2. Catecliismus Komanus Pa«r. 12. 



kopar volt nehany evtizeddel ezelott e t6r: a ker. hit61et 

virrigos kertjenek ez Ultetvenye ! A rossz papok nem Apoltdk ab-

ban a keresztenyi 61et gyongyike virAgait. 

Az istenaldasnak jot6kony es6je, melyet a trienti zsinat 

harmatozott a hitelemzes mezej6re? tolfrissitette azt ism6t. Pe-

gyelmezte a papsagot, szent szigorral utasitotta kotelmei teljesi-

t6s6re, folttditette az egyhazi 61etet, tanulmiinyokra utalta a lelki-

p&sztorokat, kezokbe adva a Cateehismus Romanust. S a hit-

elemzes lenduletet vett. 

Az 6bred6s orvendetes jele, tobb helyUtt m&r akkor mutat-

koztak, midon az egyhdz feje az egyetemes zsinat tervevel 

foglalkozott. S kUlfoldon is itt-ott foltUntek a tartom4nyi 6s me-

gyei zsinatok, melyek bar szUkebb kortt, de hasznos 6s aldAsos 

intezked6seket tettek a hitelemz6sre vonatkozolag. 

Haziinkban az 15(>p-ik evi nagyszombati tartom&nyi zsinat 

utasitja a plebAnosokat, hogy figyelmeztess6k a keresztszllloket, 

a keresztgyermekeik irant val6 koteless6geikre. (Jondoskodja-

nak keresztgyermekeiknek kereszteny oktatasarol, hogy a Mi-

atyankot, angyali Udvozlecet, Hiszekegyet vagy az apostoli hitval-

hist 6s egy6bb kereszt6ny tanitast es erkOlcsoket illeto dolgokat 

megtanuljak. 1 lTgyanaz a zsinat koteless6g6v6 teszi a foespere-

seknek, hogy felttgyeljenek a pleb<inosokra, vajjon a katekizmust 

niagyanizziik-e a n6pnek, tanitjak-e a Hiszekegyre az Ur imadsa-

gara es az angyali Udvozletre. 2 Szint6n a nagyszombati zsinat 

meghagyja a tanit6knak hogy a Hiszekegyet, az Ur im&ds&g&t 

az angyali ttdvOzlet 6s a Salve Reginat, a tiz parancsolatot, az 

irgalmass&g testi es lelki cselekedeteit, az asztali dldiist tanitsAk. 

A j6zus-t*irsas*igiak kis katekizmusAt a gyermekeknek az isko-

laban felolvassak. Ennek az egy zsinatnak harom hatarozata, 

a melyeket id6ztem, el6gg6 tanusitjak az ebred6st, mely a 

utan bekovetkezett. Az egyh&z fop<isztorai litva a vesze-

delmet, amely a n6pet fenyegeti, Iegf6k6ppen az ifjus^g vallas-

1. P6tPi1Ty i. 111. II. f>4. lap. 
2. U^vanott 105. lap. 
3. Ugyanott 112. lap 



beli oktatas&ra vetik tekintetoket. Az^rt kiilonos szigorral sUrgetik 

a hitelemzest, Sajnos, az orsziig deli r6szet semmiv6 tette a tOrOk 

h/iboru. A kaloesai, varadi, csaiuidi, erd61yi, szer^mi, gyakovAri 

es boszniai egyhdzmegyekben nem tartanak zsinatot, mert azok 

mint ilyenek megszUntek !6tezni. 

Ott a hol azelott csupa kereszt6ny magyar falvak voltak 

stiruen egymas mellett, telje^en letarolt kietlen pusztasAg vagyon. 

('sak itt tUnnek fol a pusztulAs homiban gorogkeleti szerb hala-

szok es pasztorok viskoi. A dus tenyeszettt i)61magyarorszag 

magyar katolikus lakossjigat legyilkolt&k a torok hadak, vagy 

rabszijra ftlzve rabszolgasagra hurczoltak TorokorszAgba. A n6p-

pel egytttt elpusztult a papsAg is. A pUspoki sz6kek ttresen tillott-

tak. MagyarorszAgnak csak azon r6sz6n mutatkozik az ttdvos 

mozgalom, a mely nem kerttlt a torok rabs îg alA. Tehat a nagy-

szombati tartomanyi zsinat hatarozata Magyarorszagnak arra a 

resz6re vonatkozik a mely nem tartozott a torok hodoltsAghoz. 

T)e az id6zett zsinati hatArozatok m6g nem nyujtj*ik teljes 

k6p6t a hatasnak. A jo Isten egy uj, szent 61etu es nagy tudo-

manyu munkas-csa{)atot kltldott a hitelemz6s mezejere. 

Egy uj szerzetes rendet adott az egyhdznak, melynek tagjai 

tudomiinyuk hatalmaval, fedhetetlen 61etokkel 6s az Udvozito 

kedvelt nyiijiinak ttdveert magasan lobogo lelkesedessel 16ptek az 

ifjusAg vallas erkolcsi oktatcisAnak terere. Tev6kenys6gok csoda-

kat mttvelt. Az ifjusag valldsos nevelese es hitbeli oktatAsa ve-

zetesok alatt a legkecsegtetobb rem6nyekre jogositotta mindjart 

elejen a kereszt6ny vilagot. E hatalmas rend : a J6zus fcirsasAga. 

A trienti zsinattal meginditott refonnmunkdban hatalmas r6szt 

vett a jezsuita rend. Hitelemzoi mukod6silket k6t r6szre oszt-

hatjuk. A tudomjinyokat tanulo ifjusAg hitbeli oktatasiira 6s a 

n6p gyermekeinek katekezisere. A jezsuitak katekezisere alapul 

szolg&l az a szabAlyzat, melyet 15H(5-ban a rend generalisAnak 

megbizasabol, hat rendtag k6szitett s melynek czimer Ratio atque 

Insitutio Studiorum. per. rev. pat-res ad id jussu r. p. prapositi 

generalis deputatos conscripta J. H. S. Romae. In Collegio Socie-



tatis Jesu." E szabalyzatnak XVI-ik fejezete a fegyelem 6s jam-

borsagra vonatkozik s harmadik pontjaban elrendeli, hogy a ta-

nulok havonkint meggyonjanak a rend mises papjainal, mely 

czelra egy alkalmas nap valasztando ki, mely alkalommal a ta-

nulas nem szttnetel, csak a tanulo a gyontatoval kozos akarattal 

meg&llapitja a gyonas napjat es orajdt, a tanulok negyenkint vagy 

otonkint mennek a gyonAsra, Ha egy napon nem vegezhetnek 

el valamenyien gyon&sukat, szakaszonkint tobb napon gyonjanak, 

azonban egy ho lefolyasa alatt okvetetlenttl elvegezzek azt vala-

mennyien. Megjegyzendo, hogy ily alkalommal folcidott leczkeiket 

is meg kell tanulniok, nehogy a gyonas ttrttgye alatt elhanyagol-

jak tanuhnanyaikat s megbontsak a fegyelmet. 

A negyedik pont a szent aldozasra vonatkozolag ad ttdvos 

utasitast es meghagyja, hogy a gyonas mellett szent aldozasra 

buzditsiik a tanulokat, legalabb nagyobb ttnnepek alkalmaval, u. 

111. ITrnap, a bold. Szuz, az apostolok stb ttnnepein megaldozza-

nak. Mire a bolcselet 6s a hittudomanyok professzorai is buzdit-

s<ik liallgatoikat a nagyobb ttnnepek vigiliain. 

Az utasitas otodik pontja kotelezi a professzorokat, hogy 

novendekeikre ttgyeljenek, miszerint azok jelen legyenek a szent 

besz&len s ennek cllenorzese cz61jiibol felttgyeloket valasszanak 

kozttlok. 

A hatodik pont a szent mise hallgatasa irant int£zkedik; a 

szerint a Jezus tarsasagi intezetek hallgatoi kotelesek naponkint 

szent miset hallga-tni es pedig eloadas elott: (kttlonosen nyari 

idoben Husvet utan) niert eloadas ntan nehezokre esnek a mar 

etegge kifciradt tanuloknak t6rden allva miset hallgatniok. 

A hetedik pont a hittan tanitasirol szol. A kereszteny hit-

tant penteken vagy szombaton a d. e. iskolai eloadas utolso fel 

6raja1)an emlezve mondja el az ifjusag s abbol minden professzor 

sajat novendekeinek egy reszletet magyarazzon meg, inkabb 

jainbor intelmek alakjaban, mint fellengzoen vitatkozva. E ma-

gyar&zat valamivel kimeritdbb terjedelemben eszkozolheto a telso 

osztalyokban, melyeknek tanuloi, miutan nnir tudjak a hit eleineit. 



az eml£zo t«nulasra kev£sb£ szoritand6k. Ambar a hittani kony-

vek szama tom6ntelen, a szabalyzat e pontja mindazaltal. az 

egesz t 4 r s a s A u i s k o 1 & i sz&mara (1 a n u s i u s kisebb 

katekizmusat irja elo (haesak valahol mas, kUlOnben alkalnias 

kezikonyv nines hasznAlatban) mivel enn£l viWgosabb, jobban 

szerkesztett jobb hitinsaggal irt es biztosabban kflvethetfi egy 

sines. 

A nyolezadik pont az ifjusag otthonAban val6 magaviselet6-

rol, e gyUl8lkod6sek 6s hanyagsAg kiirtasarol es bUntet6serol szol. 

V6gre a kilenezedik pont sUrgeti a professzorokat, liogy a 

romai kollegiumban szervezett Mdria-tArsulat mint&j*ira kongre-

g&ci6kat alakitsanak a bold. Szuz tiszteletere. Mert ez csod&lato-

san megtartja az itjusagot a jo erkolcsokben s a tarsas&g tan-

intezeteinek jo hirnevet oregbiti. 

A tarsasag felsobb tanint6zeteiben penteken hat orakor a 

dialetika, retorika 6s humanionik hallgatoinak Canisius P6ter 

hittanat (Summa Doctrinae Christianae) ttlzetesen magyanizt&k. 

Az als6bb osztaiyok tanuloinak hitbeli oktatiisiit61 kelio t&j6kozast 

szerezhettlnk az emlitett tantervbdl, mely szerint ezek ugyanazon 

idoben Canisius kis katekizmusAt ((1atechismus parus) tanuljak. 

ugy, a mint a Ratio Studiorumban tUzetesen meg van allapitva. 

Ez volt a J6zus tArsasaganak hitelemz6si rendszere riltala-

nossagban. Sztlksegesnek tartottam ezt leirni: mivel a rend az 

egesz vilagon ugyanezt a rendszert kovette. Ez volt a zsinor-

m6rt6k es iranyado szabaly mindeniitt. Magyarorszigon is ugy 

adtak elo a jezsuitak a hittant, a hogy az a Ratio Studioruniban 

elo volt irva. Hogy mily kitUno volt e rendszer, azt legjobban 

megmutatta a gyakorlat. Az6rt teljesen foloslegesnek tartom 

annak biralataval foglalkozni. A jezsuitak a hitelemzes ter6n 

mindenUtt f6nyes sikereket 6rtek el. Tehat a rendszerUk nagyon 

j6 volt. F6nyesek voltak a sikereik haz&nkban is. A mint a je-

zsuitak megkezdtek hitelemzoi tevekenysegoket Magyarorszagon. 

e hatds azonnal erezheto volt. Es novekedett abban a mertekben, 

9 mily szaporodo szamban mtikodtek a hjtelenizes ter6n, 



II. R£SZ. 

A H I T U J I T A S U T A N . 





Az elso magyar katolikus katekizmus. 

A szellemi forradalom htngja-, mely a XVI. szazadban Eur6pa^ 

orszagainak nagy r6sz6ben fennen lobogott, iitesapott hazankba is 

6s e szerenes6tlen orszagot, melyet a kereszt6nys6gnek addz 

ellens6ge: a torOk ttlzzel-vassal pusztitott, a hitujitAs partokra 

osztva, belforradalmak szinhely6ve tette. Mindehhez jdrultak a 

tronvillongasok, melyek sulyos politikai surlod&sokat id6ztek elo. 

Hazank folott osszecsaptak a hullaniok: ugy tllnt fOl, mintha sze-

g6ny nemzetUnk az eny6szet martal6kiiul esett volna. 

Kimondhatatlanul sanyaru viszonyok nehezedtek hazAnkra. 

Az erkolcsi hanyatlas, mely a XV. sz&zad v6g6n elok6szitette a 

valhisi forradalom talajAt, egyre novekedett. Az als6 papsag tel-

jes' n elhanyagolt allapotban volt. A demoraliz<ici6 6s politikai 

zavar nem lehetett alkalmas akAr az egyhazi 61et, ak&r a tan-

Ugy emelked6s6re. 1 ̂  Hozzaj&rult ezekhez az a k6rUlm6ny, hogy 

a mohAcsi csataban h6t fopap lelte halAlAt, kiknek sz6kei jo ideig 

betoltetlenttl maradtak. 15;its-ban az eg6sz magyar korona terUle-

ten osszesen harom folszentelt ptlspok tal&lkozott 2- A kolosto-

rok lakoit eLsopiirte a dulo zivatar, pusztavA lettek a tudomAnyok 

szentelt esarnokai? kormos falaik, a r6mito tarolatnak kialto bi-

zonysagai megmaradtak. A hitben el6gg6 meg nem oktatott s 

most pasztorait61 is megfosztott nyaj zavartan bolyongott a pusz-

tulas honaban. A fourak elfoglaMk az egyhAzi birtokokat s Lut-

her, utobb Kdlvin hit6re t6rv6n, jobbagyaikat is elszakitothlk a 

katolikus egyhazt61. Iskolakat Allitottak, az ifjakat n6met protes-

tans egyetemekre kUldtek, azokat lelkeszekUl es tanit6kul alkal-

maztak s az ezek Altal tev6kenyen mtivelt protestAns hittudo-

manyi irodalmat hathatosan pdrtfogoltak. Ily viszonyok kcizott 

a kUlfOldi egyetemekrol hazakerttlt reformiitorok akadiilytalanul 

1. Frakn6i. V. A hazai kiilfoldi i-skolazis a XVI. szazadban. Budapest 187tt. i I. 
2. Kapaics Ii. Ejryotoinos Ki?yhAztort6no]om. Egor. 1880. III. kiit. I. r. 90 1. 
H. Tokly F. A inajryar nonizoti irodalom tortf noto. Fost. 1872. M 1. kot. 42. I. 



terjesztett6k hitelveiket. S&ros-Patakon Kopaesi Istvan hiteliagyott 

ferenczrendi szerzetes, B6kesen Ozorai Imre, Tolna-Baranyaban 

Sztarai Mihaly, Tasnadon Gyulai, Czegleden, Temesvarott, Szegedi 

Kiss Istvdn, a Szepesegben es Sarosban Stokl L6ndrd, Melanch-

ton tanitvanya, hirdess6k Luther tana-it. Valamennyi kcizt legin-

kabb kivalott Devai Biro Matyas hitehagyott szerzetes, kit ma-

gyar Luthernek is szoktak nevezni. h A kQlfoldi egyetemekl'61 

hazakerillt ifju tanitok ldzas izgalommal tftmadtak a katolikus 

egyhaz int6zm6nyei ellen, jol tudvan, hogy a lomeg 6rdekI6d6s6t 

ez fogja leginkabb fel6jok ininyitani. Azert legnagyobb tevekeny-

seget fejtettek ki a vallasos irodalom ter6n, melyen bibliai for-

ditasokkal, szentiras-magyanizatokkal, oktato es vittzo initok 

k6szit6s6vel ser6nyen foglalkoztak ez idoszak kivalobb protes-

tans iroi. 2 GzenkivQl hittani, imAdsiigos enekes konyveket 

k6szitettek a nep szamara s azokat nagy szammal terjesztett6k. 

Devai Biro Matyas Luther rendszeret kovetve 1538-ban abc6s 

katekizmust irt. Elso resz6ben az olvasast ismerteti, azutan Lut-

her kis katokizmusAt kozli magyar forditasban: „Az tiz parantso-

lat. Ah hitnec tizenk6t Agazata: Az mi ttdvozitoenc szaja altal 

szarmazott imatsiig. Az angyali ttdvozlet (!) Keggeli es esti imat-

sag. Aszteil iildas. Hala adas etel utein. Eg* ne' han helec a szent-

irasbol4* czimtt r6szletekben. 4 Ezzel egykoru a szinten protestaiis 

(jalszecsi Istviin kovetkezo mttve: „Az kereszt6n tudomanyrol 

valo rovid kiinyvetske, Krakko. 5- 153«, lT. a. 6vben irta Sze-

kely Istvan az uj tan hive: „Kereszt6nyseg fundamentomarol valo 

tanusAg czimti katekizmusiit,0 melynek egyetlen ismeretes pel-

dAnya lS49-ben el6gett. 7- Mint ezekbol hithato, 1538-ban harom 

magyar nyelvtt protestans katekizmus jelent meg kttloinbozo 

szerzoktol. Mind a hdrom abc6s katekizmus volt Luther mkitcijara 

1550-ben Batizi Andnis irt ily czimtt katekizmust: „Keresztenyi 

1. Hapaics R. i. 111. III. kiit. I. r. 90 i. 
2. Bootliy Zsolt. A ma*?yar nomzoti irod. tortenotek ismortoteso Bpi. 1SS0. I. k, 21) I. 
:/». Tol \y F. A masryar nomzoti irodalom tort6nete. J* kiad. I. kol 1. 
4. Toldy F. A r ^ i ma«rvar nyolvoszok. Post. 18GG. IV. I. 10:?. 

Bod P6ter: Maf^ar AthenAs 89. I. 
6. B<ul PiHer i. m. 
.6. Kis Aron dr. 



tudomAnyrol valo rovid konyvet-ske," ugyanazt 1555-ben ujra ki-

adta. 155)}-ban Heltai (jaspAr adott ki ily foliratu katekizmust: 

^Ca-tcehismus, melybe a menyei tudomannak sommaja a der6k 

szent irasbol es sok keresztyen tanit6knak irasaibol roviden egybe 

szereztetott 6s befoglaltattott Heltai (idspAr altal" (Kolozsvar.) A 

kihivAs koninak befejezoje volt Melius Juhasz P6ter, ki: „Az eg6sz 

kereszt6nyi tudom&nynak? fundamentuma 6s sommAja, a szent 

inisbol eszve szedettetett 6s megemend&ltatott ("alvinus Jdnos 

irAsa szerint.u (Debreczen) foliratu katekizmusAt 1502-ben kiadta. 

Ezek a katekizmusok a nep kezei koz6 juttatva, nagyban el6-

segitettek a protestdntizmus terjedesj£t, 

Az uj tanok egyre ijesztobb mertekben valo terjed6se 6s a 

merges ti\mad£sok, melyeket azok hirdetoi a katolikus vallds 

ellen szortak, szUksegkeppen fol6bresztett6k a katolikus ontuda-

tot. A tesped6s elmult. Isten lelkes fgrfiakat adott egyhtizjinak, 

kik az annyi oldalrol ostromolt szent tlgynek buzgo vedelm6re 

keltek. Olah iliklos esztergomi 6rsek volt az elso, ki er£lyes 

tev6kenyseg6vel az elso gatat vetette a protestantizmus rohamos 

terjed6s6nek. Zsinatok, egyhazi lAtogatAsok, jo p61da 6s kerlel-

hetetlen szigor voltak eszkozei, melyekkel a fegyelmet vissza alli-

tani tOrekedett, 1 Hasonlo buzgalommal karolta fel a kultur&lis 

6rdekeket. A vallis-erkolcsos nevel6s ttgyeben oly elevttlhetetlen 

6rdemeket szerzett mag&nak, hogy ez 2 m&r maga el6g arra, 

hogy ot hazai tort6nelmiink nagyjai kozze sorozzuk. Nagyszom-

batban foiskolat, szeg6ny tanulok szamara kon\iktust 16tesitett 6s 

alapitojiivA lon Magyarorszagon az els6 papnevelo int6zetnek. 

1501-ben behitta a J6zus-tarsasAgot, s a nagyszombati iskol&t 

vezetesokre bizta. 15(J2-ben katekizmust keszittetett. Nagy-

szombatban zsinatokat tartott, melyek a fiitelemz6sre vonatkozolag 

ttdvos hatiirozatokat hoztak. Az OWh dltal adott ininy hahila utoin 

is uralkodo maradt. 4 Tevekenys6g6ben, amennyiben az a hitelem-

1. Fraknoi i. m. kov. 
2. Koll&nyi P. OIAh MikI6s. Ti. a Kat. Szomle. 18HS. II. kot I. f. 60 lap. 

ipolyi A. A najryszombati iskola a XVI. szazadban. Kat. Szemle 1885. 40 kov. 
4. Fraknoi V. i. m. r> I. Rapaics i. m. UI. k. I. r. 93. lap. 



z£sre kOzvetetlen m61yrehat<i befolydssal volt, kttlonosen harom 

momentum vonja ma-g&ra figyelmttnket: a zsinatok (melyeket 

aldbb fogunk l&tni), J6zus tArsasAgAnak haz&nkba valo bevezetese, 

melynek kihatAsdt szorv&nyosan fogjuk 6szlelni tagjainak hit-

elemz£si mttkod6s6ben 6s a katekizmus, mely toirgyahisom suly-

pontjdt k6pezi. 

I. Ferdin&nd esdszAr a protestantizmus fenyegeto terjed6s6-

nek gdtat vetendo, megbizta Claudius j6zustArsasdgi mis£spapot 

egy iskolai katekizmus szerkeszt6s6vel. Claudius hozzalatott a 

mu kidolgozAsdhoz, de munkAlatai kozepett meghalt s utAna Ca-

nisius P6ter, rendtArsa foljiatta a megkezdetl mttvet. 1554 ev-

ben elk£szttlt a nagyfontossagii nninka s „Summa doetrinae 

ehristianae" ezimmel megjelent. 1 A Summa k£rdesek es felele-

tekbol iillo katekizmus, de nem gyermekek: hanem papok 6s a 

felsfibb iskolAk tanul6i szdmAra szerkesztve. 2- 1566. 6vben ujra 

kiadta e mttv6t Canisius 6s neh&ny 6vvel azutAn Busaeus rend-

feirsa a szentatydk irataib61 gyttjtott bos6ges idezetekkel elldtta. 

Canisius SummAjdb61 gyermekek szamAra kivonatot k6szitett s 

azt 1561-ben „Institutiones christianae pietatis sive parvus cate-

chismus catholieorum" czimmel kozrebocs&jtotta. Ezenkivttl m6g 

egy elemi katekizmust is k6szitett? mely a parvus catechismus-

nak fobb k6rd£seit foglalta magaban. Kitttnik ez a nagy fer-

fiunak kezirataibol, melyeket Keller Jakab rendtdrsa gyujtott 

ossze. HArom katekizmust irt Canisius: a Summat, a Catechis-

mus parvus-t 6s meg egy harmadikat, melyet legkisebbnek nevez 

id6zett k6ziratdban, melynek azonban nyoma veszett, konyvtA-

raink csak a k6t el6bbit orizt6k meg. 

A katekizmusrol elipondhatjuk, hogy ez volt Canisiusnak 

legkedvesebb munkdja; nagy gonddal allitotta ossze a kereszt6ny 

vaMs e rendszeres k£zik8nyv6t. E mu jeless6ge mellett el6gg£ 

1. Pachtler S: J. o. c. Tlim. I. Pag. 142. 

2. A bpesti kir. egyetemi konyvtar birtok&ban van az eredeti latin szovej?, froro? 

£s zsidti forditassal, czime: Petri Canisii Soc. Jesu Theolojri Catecliismus Catholicus cum 

interpretatione Graeca et Hebraica. Editus Opera Georgii Mayr. Soc. Jesu. Dilingae. 

A. 1621. 



tanuskodik az a korttlm6ny, hogy a tizenhetedik sz&zad elej6n 

egyetlen katekizmus sem volt annyira elterjedve, mint Canisiuse. 

Leforditott&k valamennyi europai muvelt nyelvre, a hithirdetok 

elterjesztett6k a tobbi vil&gr6szeken is. Canisius k&tejat tanul-

tak az egesz vilagon; nem is annyira Canisiusnak nevezt6k, mint 

inkabb katolikus kat6nak. 

M6g kGsobbi id6kben is, midon valtozott viszonyok kOzt a 

didaktika mds szerkezetu katekizmust ig6nyelt, Canisiuse szolgdlt 

a kidolgoz&s alapjaul. Iranya apologetikus, a kor viszonyaib61 

folyo. A protestdnsok szenved61yesen ttmadtak a katolikus egy-

hazra, irataikban 6s egyhazi besz6deikben beesm6relt6k annak int6z-

menyeit. E tamad&sok v6delemre szolitottak a mieinket, mi term6-

szetesebb, mint a katolikus ir6k muveinek pol6mikus jellege. Canisius 

a hitujifcis viharai kozepett irta katekizmus&t. E korttlmeny el6gg6 

megmagyanizza polemikus stilusdt. Rovid k6rd6sekre hosszu meg-

hatarozasokbol allo feleletek kovetkeznek. Ez a metodus erosen 

jellemzi a kor hitelemz6si rendszer6t, mely az elozo szazadok 

gyakorlatdnak alapj&n fejl6d6tt tovjibb. A koz6pkori hitelemzes 

a muvelts6gi viszonyokhoz alkalmazkodva jobb&ra szobeli volt. 

A konyvnyomtatAs fOltaMlAsa elott nem lev6n k6zikonyvek, a 

papok eloszoval magyaraztak meg a valhistan t6teleit s csup&n 

a legfobb momentumok betanitasara szoritkoztak, egyebekre nezve 

eleg volt, ha a tanulok azokat meg6rtett6k, kezikonyvek neni 

voltak hasznfllatban. A konyvnyomtatds terjedt6vel lehet6ve valt 

a tanitasnak kezikonyvek altal valo konnyitese; de az eml6zte-

tes meg mindig csak a legfontosabbra terjedt ki, az6rt e kor ka-

tekizmusai ilyenek. Feleleteik a sz6beli magyarazat fobb pontjait 

foglaljak magokban. (1anisius inetodusa szint6n magan viseli az 

atmeneti jelleget, mely a puszta s55obeli tanitiistol a rendszeres 

segedkonyv haszn&lat ival egybekotott modszer tokeletes kifejte-

s6hez egyengette az utat. 

I. Ferdinand 1560. 6vi december h6 l(>-6n rendeletet bocsa-

tott ki, melyben Canisius katekizmusanak tanitasat birodalmanak 

iskolaiban koteIezov6 teszi. A rendelet 6rtelmeben Olah Miklos 



esztergomi ersek megbizta Telegdi Mikl6s nagyszombati hitelem-

zdt Cani ius katekizmus&nak leforditasaval. 1 A jeles tollu ifju 

pap halad6k nelkttl hozzAldtott e megtiszteld feladat megoldasa-

hoz? s 1562-ben kiadta Canisius magyar forditAsat ily cim alatt: 

„Az kereszt6nysegnek fundamentomir61 valo reovid keonywechke 

Ki az Szent irasnac klllomb kttlomb helyeibol, kerdes 6s telelet 

keppen irattatott 6s Telegdi Miklos mester Altal Deac nyelvbol 

Magyar nyelvre forditatott. Bechben. Niomatott Raphael Hofhalt r 

Altal: v r v n c szttletese utan 156-2 esztendoben." Ez volt az 

elso magyar katolikus katekizmus, melyet az orszag katolikus is-

kolaiba azonnal bevittek. Gyorsan tert foglalt mindentttt, mint a 

n6met forditAs N6metorszagban. Telegdi k<lt6-fordit<isa a katoli-

kus onv6delemnek elso jelent6segteljes muve, melylyel a kato-

likusok a protest&nsok Altal terjesztett iratok ellen sikra szallot-

tak. A protestdnsok foleg katekizmusaik r6ven terjesztett^k ta-

naikat a nep kozt; e reszrol jott a legerosebb irodalmi tamadas. 

Viszont az ellenhat&s e reszr61 nyilvdnult elso sorban, mely a 

legerosebb tamadasnak dllott ellene, a protestans katenak Cani-

sius katekizmus&val. Habar a mu k(>vetkezo kiadasai nincsenek 

kezeinknel, mindazAltal alapos az a velemeny, hogy az rovid egy-

masutanban ujabb es ujabb kiadasokat ert> de azokat elhasznalta 

az iskola. Ugyanis fel sem teheto, bogy Canisius katekizmusai-

nak 1562-tol 1590-ig, midon Vasarhelyi Gergely ujra leforditotta 

6s kiadta. enn61 az els6nel tobb magyar kiad<isai a szttkseg ne lett 

volna. 

Telegdi katekizmusanak jelenleg egyetlen eredeti p61danya 

16tezik, melyet B6nk6 Istvan protestans teologus fedezett fel a 

1. Tologdi Mikl6s 15:55-hon sziilotott. Toolojfiai tanulniiinyait a knikkoi oj»>:otomen 
v6gezte.0iinet a toolo^iai doktordtus elnyor^se utdn hazatorvon, ir»r>S-haii misos pap lott. 
N61iany f\ mulva osztorgoini kanonok. 1572-bon mar na^ypropost volt. Rudolt' kiraly te-
kintv^n £rdemoit, ir»7J)-ben ptfcsi piispokko novozto ki, s azon &\i inAj. 15 on az apostoli 
szentszek megerositette. 1582-bon az osztoriromi ersoksejr kormanyzoja lou. A katoiikus 
bitnek vejjeijr faradhatatlan buzgrt r hirdotoje volt. lrt kitiino mair>ar prodikaoiokat. 
melyek roppant keletnek or\Tendettek. Klenk irodalmi polemiaja volt Hornemisza PeteiTel, 
Agendarius eim alatt latin munkat is irt. Sokat faradozott Mossoei Zakarias nyitrai piis-
pOkkel az orsz&ggytilesi batArozatok qsszegyujt<is6n. Mejrbalt 1586-ban april 22 en. Elte-
mettetett Nag> szombatban. L. Szilady A. Jejryzetek a Tolejrdy katokizmusitboz. Bpest. 1884 
141. i. Danieiik—Ferenczy. Majryar irok. Pest 185D--577 578. 1, 



bazeli egyetem konyvtaraban 1882-ben. A preselt feher borkO-

testt s 8 r. alaku kolligatum, melynek e mii :i-ik daral)ja, F. o. 

XI. i. Varia. Abcedarium et Cathechismus glagol. Tilbingen 1501. 

konyvt&ri jelzes alatt l<ithato. A Magyar Nemzeti Muzeum konyv-

taranak Csontosi Jdnos kozvetit6se altal sikerttlt a kolligatumot 

1883 evben nehany heti hasznalatia megnyerni. Ez ido alattMaj-

lath Bela gondosan lemasoltatta belole katekizmusunkat, s aMa-

gyar Tud. Akademia 188:$ okt. 22-en tartott ttleseben bemutatta 

es ismertette. A muzeumi konyvtar pedig czimlapjanak es kolo-

fonjdnak fenyk£pi mdsoltiival eg&szitette ki gazdag gyttjteine-

nyet. 

Kttlonben a forditas jelessege mellett mar a szerzonek irodalmi 

hirneve is elegge kezeskedik. A mi stilus&nak tisztasagat 6s to-

rcil metszett magyarsagat illeti, kitsegtelen, hogy koninak prozairoi 

kozt ot illeti a pdlma. ..Nyelvezete szabdlyos, gyakran nuiveszi szep-

s6gre emelkedik."5- Iroi ratermettseg tekinteteben is melto volt a bi-

zalomra, mely ot az elso magyar katolikus kat6 szerzoj6iU sze-

melte ki. Mely tudomanyu fei-fiu volt s tulajdonk6peni kezdoje 

a katolicizinus irodalmi hareanak az uj tanitok ellen. 4 F6nnjel-

zett inunkaja el6relathat61«g nagy riadalmat keltett a protestiin-

sok kozott, kik irataikban Telegdit es a katolikus vallast heve-

sen megtamadtik. Legtttzesebb ellenfele volt Bornemissza Peter 

elobb semptei lelkesz, kesobb fels6duna-melleki szuperintendens 

ki 1577-ben Luther katekizinusat leforditotta s ^Negy konyvecske 

a Kereszteny Hitnek Tudomanyar61" czim alatt kiadta, ezzel 

akarvan Telegdi katekizmusanak ttdvos hatasat ellensiilyozni. 5-

Telegdi 61enk irodalmi tevekenyseget fejtett ki s habar po-

lemikus 6s hitszonoklati muvei irodalmi tekintetben nagyobb fon-

tossaggal birnak, mindazaltal hatisra nezve legbecsesebb akate-

kizmusa, inely inegnyitoja a magyar katolikus kate-irodalom te-

kint61yes musoranak s az iskolakban abban a korban egyedura-

1. Szihidy Aron. Josryzctek Tologdi katokizmusahoz. Hpost, 1884. III. I. 
2. Szilady i. m, 105 1. 
3. Toldi F. i. m. 1. kot. 44 1. 
4. Beotliy Zsolt. i. m. 1. kot. 31 I. 
5. Toldi F. A rosi niagryar nyolvoszok. IX. 



lomra tett szert. Kdt6ja hat&>:&nak foltllntetesere legyen el6g r5-

viden folemlitenem, hogy az iskol&k szaporulata e korban maga 

utan vonta a katekizmusok hasznAlatAt s a konyvnyomtat&s, me-

lyet a katolikusok 6s protest&nsok polemidikban segits^gttl hasz-

naltak^ Telegdi kateit mindenttv6 elterjesztette. Az elso magyar 

katekizmus, a kor elsorangu irojanak jeles szellemi termeke, 

mindenkor gyongye marad a katolikus egyh&zi irodalomnak. 

Lassuk imar Tele?di katekizmusat r6szleteiben: 

Bevezeto kerdes: Miehoda az igaz kereszty6n? 

Felelet: Ki-a kereszts6gnee szents6gh6t fel vev6n, Jesus 

Christusnak, igaz Istennee 6s ighaz embernee idvosseges tudo-

manyat kOzonseges keresztyen anyaszenteghazba valya, es sem-

minemtt tudomanyokhoz, avag v61eked6sekhez nem raghaszkodic 

ollyanhoz, kyc Anyaszentegh&znak ertelmetttl ideghenek volnanac. 

— A k6t kovetkezo kerdes nincs meg Canisius katekizmusaban, 

Telegdi altal lett kozbeszurva nagyobb vilagossag kedv66rt s ro-

vid osszfoglalatban adja a kovetkezo teteleket, attekintest nyujtva 

a nni feloszfcisa felett. E k6t k6rdes igy hangzik: 

Hany dolghot kell a kereszty6n embernec legeloszor megh-

tanulni ? 

Ot dolghot. 

Hit, Remensegh, Szeretet, Anyaszenteghaznac szentseghi, es 

a keresztyen ighass «gnac tysztei. 

Ezutan kovetkezik a hit meghatarozasa ugyanazon modon, csak 

mas szavakkal, aniint a jelenleg hasznalatban lev6 katekizmusaink-

ban foglaltatik: 

Michoda a Hit? 

Semmi nem egieb, hanem Istennec aiandeka es oly vilagos-

sag, kivel az ember ineg vilagosetatvan ragaszkodic azokhoz, 

kiket az ur Isten a v6gre ielentet ineg es Anyaszenteghaznac 

iiltala eldnkbe tetete, hogy higgiunc, vag vagion nilvan valo iras 

azokrul vag ninchen. 

Az apostoli hitvallast tizenket agazatra tagolva adja elo 

szdmszerint elosorolva miden agazatot, 



K. Mond meg Summa szerint mit kellyen a kereszty£ri em-

bernee hinny ? 

F. Szebben es rovidebben azt 6n the n^ked el6dbe nem 

adhatom, mint az apostoloc atbic elonkbe mind feienkent a ke-

reszty6n hitnec Agazat&nac rendibe. Annak okA6rt halgas rea? 6n 

el6szAmlalom azokat. 

1. HITNEC ELS6 AOAZATTYA. 
Hiszek egy Istenben, mindenhato Atydban, mennec 6s fOld-

nec teremtoiben. 

II. MASOOIC. 

Es J6zusban ('hristusban u egy fitlban mi Urunkban. 

III. HARMADIK. 

Ki fogantatek Szent 161ekttll, sziiletek szuz M&riAtul. 

IV. NEOYEDIC, 

K6nzat6c Pontius Pilatusnak alatta, meg feszttll, meghala 6s 
el temettet6c. 

V. OTODIK. 

Szalla poklokra, harmad napon halottaibol fel tamada. 

VI. HATODIC. 

Mene menyekbe, Ul az mindenhato Attya Istennec iobiAra. 

VII. HETEDIC. 

Onn6t leszen meg ioendo itelni eleveneket 6s holtakat. 

VIII. NIOLCZADIK. 

Hiszec szent L61ek Istenben. 

IX KILEN("ZEDIK. 

Kozons6ges kereszty6n Anya szent egyhazat, szenteknec 

egiesseg6t. 

X. TIZEDIC, 

Bttneinknec bochAnatyit. 

XI. TIZENEOYEDIC. 

Testnec a feMmad&s&t. 

XII. TIZENKETTODIC. 

az orok eletet. Amen. 



A kovetkezo kerdesei az apostoli hitvallAst t£rgyaljAk aga-

zat szerint, mindegyik agazat egy k6rd6sbe es akroamatikus fe-

leletbe van foglalva, mely a sz6beli katekezis utjan tanultakat 

feloleli s rovid sommaban adja annak tartalm&t. 

Alljon itt neMny ezek kozttl: 

K. Mit akar az hitnee elso agazattya ? 

F. Jelenti az lstens6gben valo elso szem61t, az az a meny-

beli Atya istent, ky mindent nehezseg nelkUl meg mivelhet 6s 

kinel semmi lehetetlen es lathatatlan ninehen ki minden l&tha-

tando es lathatatlan allatokat egi szavAval teremtet 6s taplil 

orankint, az io vol Aval es bolchesseg6vel. 

Ha e kerdest tUzetesebben vizsg^ljuk, 6szrevesszUk, hogy ez 

ot r6szl>61 AH, melyekre a kat£ magyardzat alkalmaval fol lett 

bontva; elso resze szol az istens6g elso szemelyerol, az Atya-

istenrol, masodik az Isten mindenhatosagArol, harmadik minden-

tudAsarol, negyedik a vilag teremtes6rol, otodik a vilag fonter-

tasarol es kormanyzAsarol. Igy a tobbi is. 

K. Az Masodie Agazattya mire valo ? 

F. Agya elonkbe az Istensegnek mAsod szemely6t, Christus 

J6sust Atya Istennek oroktUl fogva es term6szet szerint val6 

eggyetlen egy fiAt mi idvezitonket: hogy ki minket az orok ve-

szedelemtol megszabaditot. 

K. Az harmadie tehat mire tanit ? 

F. Az mi idvezit6nknec meg testesttl6s£nec titkyAt veti elonk-

be. Mert ugyan azon Lstennek szent fia, menybol ala szallvAn 

emberi term6szetet vett magAra; deh kivaltkeppen va!6 m6don: 

hogy ki emberi atya nelkttl szent Lelek Istennec lntalmas chele-

kedeti altal fogantatot es szttletet, az szeplotelen szllz M&rianac 

meh6bol. 

K. No Mond Megh az Negyediknek ertelmet. 

F. Az emberi valtsagnac titkairol szol, mert vagyon azon 

bizon Istennec fia, feln6th emberi term6szet szerint, iollehet ar-

tatlan barany vala, de mind -az altal Pontius Pil&tus fejedelem-



s6g6nec alatta megh fesz6tetec az mi bUneink6rt? 6s az maghas^ 

keresztfiln bizony hal&lt szenvede, annak utana eltemettetec, 

K. A2 Hitnek Otodik Agazattya mirul vagyon? 

P. Christus J6zusnac fel tAmadasar61; ki sztens6ge 6s szent 

lelke szerint test6tUl, az magass keresztf&n el v&lv&n, Linbusra 

sz&lla, holot az szent Atyakat meg szabad6tA 6s haldlnac harmad 

napi&n ugyan azon testet 6s m6gh fel vev6n, tulaidon hatalm&-

val halottaib61 fel tAmada. 

K. De k6rlec Magyardzd meg az hatodikat es? 

F. Az kereszt6ny hitnec hatodie agazattya C 1hristusnac menybe 

menetelirol ,szol: ki mindeneket meg szerezv6n, melylyec az mi 

v&lts&gunkra szUks6gesec voltanac, nagy dichos6ggel 6s gy6ze-

delemmel fel menne onon erelyevel: holot az atya Istennel egy 

hatalomban 6s egy boldogsagban uralkodic mind orOkeon orOkee.L 

Legyen el6g ennyi izleltetoUl a jeles mUbol. Ebbol immdr fo-

galmat alkothatunk magunknak annak nyelvezete, tartalma, ter-

jedelme 6s rendszere felol. Attekintes v6gett megemlitem, a k6-

vetkez6 fejezetek ezimeit: 

MAsodic R6sze a Rem6nysegrttl 6s az ImAdsdgrul. 

Harmadic R6sze az Szeretetrttl 6s az tiz parancholatrul. 

Negyedic R6sze a Szents6gekrUl. 

Eoteodic R6sze a Kereszt6nyi igazs^gnac tiszteirUl. 

Csod&lhato-e immar, hogy a nagy Canisius remeke zamatos 

magyar nyelven eloadva, kozkeletnek Orvendett? A kereszt6ny 

mUvelod6s magyar csarnokai ujongo orommel fogadt&k azt s egy 

k6t 6v alatt oiszAgszerte elterjedt a magyar haza iskolAiban 

1. Megjegyzein, liogy habar a .szoveget beturOl-betiirc hiven kiizoltem Telegdin<»k 

a Magyar Nemzeti Muzeum konyvtar&ban orzott 1562-iki kiadasa uton, mindaz&ltal 

cz61.szeriinek v£ltem azt pontozassal ellatni. Az eredeti ugyanis teljesen n61kiilozi a pon-

tozdst; irasjelek sem a sz6k felett, sem a mondatok jelol6s6re nem fordulnak elo benne, 

pl. az elso k6rd6s: Michoda az igaz keresztyen ? Tovabba az „o" betil oe s az bettt ue 

Altol vannak jelolve, e helyett rendes 6-t u-t irtam. A r6>ri ortosrrandt kiilonben is 

neh6z olvasni, liogy tehat a kozolt mutatvanyt t. olvasoimnak 61vezhetftv£ tejryem, a 

szove^r m6dositasa nSlkiil l^szben ellattam azt ir&sjelekkei. 



Tetegdi Canisiusa. Az orszigos egyOntettts£g, mely iskol^in-

kat s azok m<idsBer6t itlengette, minden1iv6 bevitte azt. Mindehhez 

jArultak a zsinati hat&rozatok, melyek eg>re sttrgett£k a tem-

plomi 6s iskolai hitelem^st sa paps&got e szent kOteless6g6nek 

buzg6 teljesit6s6re szoritott4k; term^szetesen a katekizmus ter-

jed£s£re hatalmas befoly&ssal voltak. 



Zsinatok a hitujitas kor&ban. 

A paphiany, mely a hahoruk kovetkezmenye volt, okozta, 

hogy a plebaniik lelkipasztorok n61kttl voltak. 4 M6g az oly 

helyeken is, hol pasztora volt a hiveknek, igen-igen sok volt a 

kiv&nni valo. Az elozo koî szak erkolcsi sttlyed6se okozta, hogy 

a paps&g nagy resze nelkttlfizte az egybazias szellemet, nagy 

hij&val volt a teologiai ismereteknek; lelkipasztori koteless6gei6rt 

lelkesulni nem tudott, a hitelemz6s par[agon hevert. — Mint 

Europaban mindenUtt, ugy hazankban is altaldnos volt a jobbak 

ohaja: zsimitot, egyh&zi gyUlekezetet tartani a hiteletnek szent 
egyhazunk szellemeben valo reformiildsara. 014h, e nagy egyhazi 

ferfiu meg£rtette a ki&lt*) egjlwizi szUks6get. A mint erseks6ge-

nek Ugyeit nemileg rendbe hozta, elso gondja a zsinatra iranyult. 

15(io. volta szerencs£s 6v, mely haziink jobbjainak ohaja szeiint, 

meghozta az erkolcsi javulAs pitymallatat: a nagyszombati tar-

tom&nyi zsinatot. Rengeteg volt a teendo. A reformmttvek sok-

nemu agazata szerint szamosak a zsinat rendelkez^sei. Maga a 

hitelemz6s egy tarolt mezo volt, melyen tem^rdek lijitas, sok-

szertt alkotas volt szttks6ges. Nem kerttlte ki a zsinat atyainak 

figyelm6t a kereszteny hit61etnek e gycing6d gondozist igenylo 

ttltetvenye. I tasitasokat adtak a tanitoknak, a gyermekek valla-

sossaganak fejlesztesere, intett6k a papokat a katekizmus ma-

gyarazataban valo buzgosAgra. Az 1560. evi nagyszombati zsina-

ton fOlviradt a magyar hitelemzes hajnala. 

A zsinat hatarozatainak XXV. fejezeteben (II. §.) utasitja a 

tanit6kat, hogy az apostoli hitvall&st, az Ur im&dsag&t, az ang>rali 

ttdvozletet, „Salve Regina*-t, a tiz parancsolatot, az irgalmass&g 

testi es lelki cselekedeteit, asztali &ld&st, halaadast es egy6bb 

szent imadsagokat a katolikus egyhiz szellemeben a<ljak elo 

1. Vorancsii-s Antal irja rarp<J biborosnak 1558. szept. 12. Quia quum »ec saeer-
dotes neeessari(»s iiabeamus, quos Parcbiis |>raett<?ere deberemus deticientibus in dies, par-
tim Turcorum saevitia, partim diversis aliis ciisibus et oontlrmatorum episcoporum penuria, 
ac ab eclesiis absentia, in qua se-se diutius cogantur continere, metuentes ne quid contra 
ss. canones con^mitterent, Majryar TortGnelmi Kmlekek. II. osztdly XXXII. kot. 327. lap. 



novend6keiknek s oda torekedjenek, hogy ezeket emtezve meg-

tanuljak es a k6rdesekre telelni tudjanak. Mindazaltal ne feled-

jek? hogy ok nem teologusok, sem egyhazi tanittik, hanem iskola-

mesterek: az6rt oly dolgok magyarazataba, melyek tanitasuk 

kor6n kivttl esnek, ne avatkozzanak. Tanitsdk a J6zu£-tarsas&g-

nak, vagy miis katolikus szerzonek kis katekizmusAt, melyet a 

kerttleti esperes el6ir: azonban a nag>T katekizmus tanit&s&t 

hagyjdk a lelkipasztorokra, mint a kiknek hivatAsahoz tartozik a 

katekizmus magyar^zata 6s bovebb fejteget6se. 1 

Mellesleg megjeg>rzem, hogy h J6zus-t*irsas&ga kis katekiz-

musa alatt Canisius P6ter „Parvus eatechismusu-a 6rtendo. Amint-

hogy Telegdi katekizmusa 15(>2.ben tehat k6t 6vvel a zsinat ut&n 

jelent meg, kovetkezoleg akkor m£g Canisiusnak magyar fordi-

tAsa nem 16tezett, a zsinat fonnid6zett int6zked6s6t ngy6bbre nem 

magyarAzhatjuk, mint hogy a latin kis katekizmus tulajdonk6ppen 

az iskolamesterek szAm&ra lett el6irva oly cz61bol, hogy ok az 

abban foglaltakat a gyermekeknek magyar nyelven elmondj&k s 

oket arra tanitsak. Mely allitasom mellett tanuskodik kttlonben 

az a korttlm6ny is, hogy abban a korban az eg£sz elemi tanit&st, 

kezdve az ABC-t61 parhuzamban latin es magyar nyelven eszkO-

zoltek. Kttlonben a zsinat hat&rozatat kovette m6g abban az 6v-

ben I. Ferdin&nd rendelete s azt Telegdi forditasa. Az elso kez-

des a zsinat hatarozataban vagyon, mely azonban tUzetesen egy k&-

t6t sem ir elo. Harmadik szakaszriban a zsinati hatarozatok id6zett feje-

zete inti a tanitokat, hogy szigoruan tartsak szem el6tt hivatAsuk kO-

telmeit, feivol tartsak iskoliiikt61 az ujitok iratait, konyveit, kiit6it, 

1) Symbolun Apostolicum, orationem Dominicani, ae An??elicam salutationem, et 
Ecclesiae, quani Salve Re^ina vocamus, salutationem, Decalo«nim, Opera misericordiae 
temporalia et spiritualia, mensae benedictionem, gratiarum actionem, et similia, Catholico 
more illis explanent: ac ut ea mcmoriae mandent, et recitent et ad interrogata super 
illis respondere sciant, jugem operain navent. Sciant se non esse Theoloj?os aut Ecclesiae 
doctores, sed Ludi litterarii moderatores, ne aliquid sibi ipsis, quod supra eorum profes-
sionem est, inverecunde et majrno etiam cum pericuh» arroirent. Parvum tamen catechis-
mum Societatis Jesu, aut alterius Catholici, qui p<»r nostros Archidiaconos fucrit eis 
nominatus, aut assignatus, praelegant: i)lenam vero majoris catechismi doctrinam (1atho-
licis pastoribus Ecclesiarum relinquant. Ad illorum enim curam et otticium spectat, tam 
magnos, quam parvos pleniorem entellectuin catechismi docerc. - Synodus dioecesano — 
provincialis, habita sub Ferdinando I Hungariae Rege et Xicolao Olaho A. Eppo Strî roni-
ensi Tyrnaviae 2:\ Apr. Anno 15«o. Cap. 25. De ludi littcranii magistris. Cfr. P6terfty o. c. 
II. Pag. 112. 



tanait s ragaszkodjanak mindenekben a katolikus egyhaz tanita-

sahoz. Egyuttal ttdvos utasitdst ad a pleb&nosoknak, hogy az is-

kolakra szigoruan felttgyeljenek, nehogy a tanitok az egyh&z 

tanaival ellenkezo ir&nyban oktassak a gyermekeket: a kOteles-

s6g-mulaszt<i papok egyhdzi bttntet6sekkel fenyitendok 

Valoban 6geto szttks^g volt, hogy valah&ra dont6 int6zked6s 

tort6njek a vissza616sek tAtong6 torra ainak elz&nis6ra. Az is-

kola volt az uj tanok terjeszt6senek legtermekenyebb talaja. Itt 

kellett tegyelmet 16tesiteni s azokat a ferfiakat, kik feltttn£si 

viszketegb61 az egyh&z tanit6i tekint61ye ellen valo izga-t&sra 

hajlandok voltak, kotelmeik lelkiismeretes teljesit6s6re utalni; 

egyuttal az egyhdz szolgait, kik Krisztus ny&j&nak istenadta jog 

szerint valo orei, a ny&j zsongej6nek hivs6ges gondvisel6sere 

serkenteni. 

De nem csupan a felttgyelet k6teless6ge Krisztus papjainak. 

6ktartoznak elso sorban oktatni a kisdedeket, legeltetni Jezus 

bar&nykait s tdplAlni 6ket az 61et ig6j6vel. E koteless6g teljesi-

t6s6t irja elo a zsinat hat&rozatainak XXI\r. fejezete (II. §), mi-

don megyhagyja a plebdnosoknak, hogy a katekizniust megma-

gyarazzilk, tanitsak az apostoli hitvalldst, az lTr imidsagdt 6s az 

angyali tldvozletet. 

Ezuttal legyen el6g megjegyeznem, hogy az 1560 evi nagy-

szombati zsinatnak idezett rendelete kivdltk6ppen a templomi hit-

elemz6s emel6s6t cz61ozta. — Kialt6 szttks6gletek kovetelt6k a 

1) Quaproptcr Ludimagistri se ipsos intra terminos atque cancellos suae ipsonun 
vocationis continere studeant. Lutlieranorum autem, alioi-uinque haereti(wrum, quorum 
sermo ut cancer serpit, ad impietatem multum prottcit, dicta, scripta, libelios, catechismos, 
cantiones, conciones, aut alia hujus farinae, in scholam nullo modo adferant, aut admit-
tant; sed illa tantum tractent, quae jam diu ab Eccclesia ipsa Catholica admissa et 
approbata dignoscuntur, 

Caute autem Parochi et omnibus modis curare debent, sub poena cxcommunicati-
onis, aut alterius mulctae, arbitrio nostro moderandae et applicandac, ne alia via aut 
ratione, quam narratum est, a quoquain Ludiinagistro scholae, pueri et alii studiosi insti-
tuantur, aut gubementur, contra studiosorum utililatem et solius Ecclesiae aedittcationcm 
et promotionem. - Peterffy i. m. II. 112. 

2) Parochi dent operam, ut Kvangelium et Epistolam non modo secundum literam 
plebi exponant, sed si donum scientiae a Deo habent, praedicent etiam et Catechismuin 
exponant, ac Symbolum Apostolicum, orationem Dominicam, et salutationem Heatae vir-
ginis Mariae doceant. — Cap. 24. Ue oftlciis publiconim ministromm ecclesiae. II. (Tr. 
PGterffy U. 105. 



zsinat osszehivasat, nagyszah&su reformok kepezt6k hatdrozatai-

nak t&rgyat, magasztos czelok lebegtek az atyak szemei elott 

reformmuveleteikben. Mi termeszetesebb mint hogy abuzgo kez-

dest bfiseges istenaldas kovette s hogy a legszentebb intenci6k 

nem mindenben jutottak ervenyre, a roskatag kozviszonyokuak 

6s a dul6 zivataroknak kell betuduunk. A bajok orvoslasara ira-

nyulo kezdes megindult a legillet6kesebb helyrol. Olah a kovet-

kezo 6vekben ismetelve tartott ysinatokat: 1561, 1562, 1564 es 

1566-ban, melyek az elobbi hatdrozatokat megerositett6k, erve-

nyesit6sllket sUrgett6k 6s ujakkal megtoldott^k. Ol^li halala utan 

egy idore szttneteltek a zsinatok s a hitujitas drja ujabb t6reket 

ontott el, a mindenkoron aldast hozo zsinatok ut&n valo sovar-

gds ujra folebredt. Vegre Porgacs Ferencz biboros esztergomi er-

sek ldt\ra az ujra szaporodo bajokat, fopasztori buzgalmdnak su-

gallata szerint e nagyhatasu akciora irAnyozta figyelmet. 1611-ben 

egyhdztartomanyi zsinatot tartott Xagyszombatban. Ldtta az egy-

haz es haza jovoltaert ldngolo fopap a katolikus egyhdz sanya-

rusagait, erezte a sebek orvosldsanak szUkseg6t. S habdr dilani 

konnyebb, mint segiteni, mindazaltal a hit elleneinek cselszove-

nyeit, titkos es nyilt tamad&sait sikerUlt ellensiilyozni, a katoli-

kus egyhaz bajait telheto modon orvosolta. L 

Forgdcs mar reg stirgette a zsinat megtartasat: de a kor-

many ebben akadalyozta. Matyas kiraly meg a mult evben sem 

akarta megtartasdt Forg^csnak megengedni. Vegre 1611-ben ki-

eszkozolte. A zsinat feladata: a veszelyeztetett magyar katoli-

kus egyhaz fentarfeisa es megerositese azonnal nagy sikerre ve-

zetett. L>) 

A zsinat hatarozatainak :i-ik tejezeteben (12 §) meghagyja 

a plebanosoknak, hogy a gyermekek hitbeli oktatasat szorgalma-

san vegezzek. Cnnepnapon (ez alatt a vasarnap is 6rtend6) del-

ut&n meghatarozott idoben gyUjts6k ossze a fiukat es leanyokat 

1. Kazy. Soc. I. Historia Regni Hunjriiriae a(| a n n o sa(H. \VI. primo ad ann. eiu.sd. 
saec. tritfesimum septimum Tyrnaviae 17:57. II. 100. 

2. Ipolyi A. Veresmarthy Miiialy XVII. .szazadi magyar iro elete e>; munkai Buda-
pest 1875 U. kot. 454 lap-



a templomba s ott adj&k nekik elo a kereszt6ny vallas tanait. 

Ez oktatAs a kovetkezo modon eszkozlendo: A tanitasra alkal-

masak neveit vezess6k jeg>z6kbe. Szerezzenek maguknak jo 

embereket, kik ez ttdv6s munk&ba-n nekik seg6dkezet nyujtsanak — 

gyermekeiket kereszt6ny tanitdsra a templomba szorgalmasaji 

kttldj6k. Az 61tes asszonyokat k6rj6k tol? hogy a leAnykdkat tem-

plomba kis6rj6k. Ha akadna, ki gyermekeit nem akarni a ke-

reszt6ny tanitdsra kttldeni, az ily ellenszegttl6 egyhdzi bttntete-

sekkel sujtando. A mint a gyermekek osszejonnek a templomba — 

tanulj&k a MiatyAnkot, Cdvfizlegy M&ri&t, Isten 6s az egyhdz pa-

ranesait, azutan az irgalmass&g cselekedeteit stb., a mint ezek a 

katekizmusban foglaltatnak. Ha esetleg serdttltebbek is tal&koz-

ndnak, kik ezeket nem tudnak, a lelkipdsztor figyelmeztesse 

6ket, mily riit dolog a vaMs tanaiban valo tudatlansAg stanitsa 

meg oket mindezekre. Kttlonben legal&bb is a Miatyankot, an-

gyali ttdvozletet, apostoli hit\ralldst s Isten tiz parancsolatjAt min-

den kereszt6ny tartozik tudni. S az6rt ha a gyon tsban, vagy bAr-

mif61e alkalommal 6szreveszi a pl^bAnos, hogy valaki ezek-

ben jdratlan, szigoruan kosse lelk6re a kereszt^ny igazs&gok 

megtanul&s&nak koteless6g6t. A csal&daty&kat, kik gyermekeiket 

nem kttldik rendesen kereszt£ny tanitasra, er61yesen korholja 

meg es figyelmeztesse az Isten elott teendo sz&mad&sra. Ugyan-

ezen fejezetnek XIII. §-£ban utasitja a zsinat a pl6b&nosokat, 

hogy a tanul6k erkolcsi 61et6re felttgyeljenek. A tanit6 mielott 

hivatalaba 16pne, tegye le a katolikus hitvall&st, tiltott konyveket 

ne olvasson; ennek a rendelet megtartasat a foesperesek egyhAzi 

ldtogatasok alkalm&val figyelemmel kis6rj6k. t-nnepnapokon az 

iskol&kban kiz{ir6Iag katekizmus adando elo. 1 

1) Parochi diligenter incuinbant tenerae aetatis instructioni. Diebus festivis a parandio 
liora statuta curent, ut conveniant pueri ac puellae ad Templum, ibique Cbristianem doc-
trinam eis tradant: quae tali ordine institni debebit: habeant nomina omnium suae Pa-
rocliiae, ad capessendam doctrinam idoneorum. Deinde viros aliquos bonos promoveant, 
ut in re tam salutari Parochum adjuvent, ut suos iiberos instrui velint, et suo tempore 
ad Templum cogant. Simiiiter vetnlas aliquas deputent, quae puellas ad Templum dedu-
cant. Quod siqui noilent suos liberos accedere, Kcclesiasticis poenis compelli debebunt. 
Ubi in Templum convenerint: canent in primis Pater noster, Ave Maria, Credo, Decalotfum, 
Praecepta Ecclesiae. Successn temporis opera misericordiae, etc. prout in Catechisino 
habentur, edocebuntur. Quod si qui jrrandiores etiam liaec ne^ciant, eos (proponendo, 



Hasznos 6s ttdvos int6zked6sek, melyek a hit61et gyarapcn 

ddsdra mondhatatlan UdvOs kihatassal voltak. A pl6b*inosoknak 

hathat6s buzditAsul szolgAltak a gyermek hitbeli oktatas&nak buzg6 

kezel6sere; a tanitoknak a lelkipdsztor t&mogat&s&ra s a gyer-

mekek valldsos nevel6s6re. 

V6gttl m6g egy momentum vonja mag&ra kivaloan fig>rel-

mUnket: a f6esperesi lAtogatAsok. Az egyMztort6net kutat6ja 16p-

ten nyomon tapasztalja: mily j6t£kony hatAssal voltak minden-

kor a foesperesi lAtogatAsok egyh&zunk torv6nyeinek foganatosi-

tAsAban. Pels6bb ellen6rz6s biztat6 garaneia a tSrv6nyek telje-

sit£s6re s buzditAs a joban val6 kitartisra. E zsinati hatArozat 

egy r6gi aldasos int6zm6nyt ujitott fol. BOles rendelet, biztato 

int£zked£s. A rendelet nem maradt papiroson, kivitel6t H azon-

nal er£lyesen foganatba vett6k. A j0v6 6vben m&r a foespere-

sek ki voltak kttldve kerttleteik l&togatas&ra. 2-

Uj pezsdttl6s keletkezett a kop&r tarolaton, a katolikus hit-

61et uj lendttletet vett s ennek alapvet6je: a gyermekek hitfceli 

oktatAsa emelkedni kezdett. K6ts6gkivttl ezernyi akad&ly dllott 

ez ttdvOs dramlat el6; de a lelkes tev6kenys6g naprol napra fo-

kozodott. Canisius k&t6j&t ujra meg ujra leforditottoik. A katekiz-

mus, e hatalmas fegyver nagy erovel segitette elo a hit kttzdel-

meit. J6zus tdrsasAga tagjainak szaporodtAval egyre nagyobb te-

v6kenys6get fejtett ki a hitelemz6sben. A hittanitds apostolsAga 

16p6srol-16p6sre haladt el6re. 

quam indigna ac Deo ingrata res sit, capita ac cardines Christianae Religionis i#norare) 
inducant, ut et ipsi haoc addiscant. Et saltem orationem Dominicam, Salutationem Ange-
licam, Symbolum Apostolorum, ac decem Dei Praecepta, scire unusquisque eorum deberet, 
qui Cristiano nomine gloriantur. Quare si in Confessione, vel alio modo advertat pftroc-
hus aliquem haec ignorare, serio injungat ut ista addiscat. P6terfl'y i. h. 

1. Similiter etiain graviter repreliendat Patres familias qui cogere negligunt libe-
ros ac familiam, ut festis diebus ad Christianam doctrinam conv6niant: eosque de su-
oruin ignoratia rationem reddiiuros demonstret — Cap. III. De cautela et diligentia in 
concionando et sacramentonim administr&tione. XII. Synodus Provincialis sub Mathia II. 
Hung. Rege et Francisco Forg&ch S. R. E. Cardinale AEppo Strigoniensi Tvrnaviae. Anno 
1611. Peterffy o. c. Toni. 11. P. 212. 

XIII. Si aliquis Parochorum Ludimagistrum habeat, is ut Catholicus honestisque 
moribus sit, curabit. Quare antequam admittatur ad docendum, tldei professionem edat: 
libros non habeat, multo minus doceat prohibitos et obscenos. Et de hujus ratione Archi-
Diaconus tempore Visitationis inquirat. Diebus autem festis praeter Catechismum nulla 
alia lectio doceatur in scliolis. — PGterffy II. 213. 

2. lpolyi i. m. 11. k. 45G. lap. 



K&te-harcz a hitujites forrongcisaiban. 

Na-g>y erovel 6s elszdnt lelkesed6ssel megindult katolikus 

r6szrol az onv6delem a hitujitas aradaMnak visszaszoritdsdra. A 

zsinatok 6s irodalmi tev6kenys6g j6t6kony hatasa m&r orszdg-

szerte 6szlelheto volt. I)e a haj sokkal ink&bb el volt harapodzva, 

hogy sem annak orvoslasat egy rovid idokor kezdetleges kUz-

delmei meghozhattak volna. Az uj protestAns hitkozs6gek tudo-

manyosan k6pzelt pr6dikatorokkal 6s ttgyes iskola-mesterekkel 

61ttkon egyre prosperaltak. A megindult kttzdelem teh&t egy idore 

esak a harcz hlngjat elesztette, inely egyre hevesebben csapko-

dott fol e hazdban mindentttt. — A torok mind nagyobb t6reket 

vett hatalma ala. A politikai meghasonlas testv6rt testv6r ellen 

vitt a harcz tttzebe. A protestantizmus m&r az orszaggyul6sen is 

eloallott kovetel6seivel. Ki gondolna, hogy ily neh£z viszonyok 

kozott a katolikus vallas b6kemuve szilard talajra taMlt volna? 

Egyel6re eg>'6bbre nem, csak elszant viaskodtisra lehetett gondolni, 

melynek kimenetele a homalyos jovo titka volt. Protestans resz-

rol a t&mad&sok most mar nagyobb erovel jottek, mint az el6z6 

idoben: a hitvitazo iratok megsokasodtak; a kateiras teren sok-

kal nagyobb tevekenys6get fejtettek ki, mint az el6zo korszak-

ban. 15GS-ban Basilius Istvan kolozsv&ri predikdtort61 megjelent 

„Az Apostoli Credonac Rovid Magyardzata A szent Inisnac fo-

lydsa szer6nt." 1 

1572-ben Szikszai Hellopoeus Balint irt ily czimtt nagy kate-

kizmust: „Az Uj Keresztieni Hitttnket es Vallasunkat Harom Fv 

Aiticulussi\r61 I. Az igaz IstenrUl II. Az valasztAsr61 III. Es az Ur 

Vaczoraiarol valo konyvecske zerkesztetett 6s irattatott zep reji-

del Nilvan va-lo k6rd6sekkel feleletekkel es io ertelemmel Zykzaj 

Hellopoeus Balint Debreczoni predicator altal Debreczenbe." 2-

1. Szab6 KAroly. Regi mag>ar, konyvtar. Budapest 1879. 35. (Kej^rvArott ujra ki-
adtAk lG32-ben.) L. a m. n. muzeumban, 

2. Kolofonja: Nyomattatott Koml6s Andras &\ta\ An. Do. 1572. Teljes p^idanya a 
Ma^y. Xemz. Muzeum konyvtdraban oriztetik. 2-ik kiadasa 1574. 6vr6l, 3-ik 1587-rol, v^^re 
van e<Lr>r kiad«asa bizonytalan idolml; e liarom utobbi kiadAs a Majryar Nemzeti Muzeumban. 



Ugyancsak 6 tole 1574-ben megjelent „Az egri keresti6n ania 

zent eghAznak 6s azzal egietembe az tobbinek is tanusAgara iratta-

tottrovid katekizmus.6- 1 Ugyanennek nuisodik kiadasa 1587-ben. 2 

Huszar I)avid 1577-ben irt „A keresztyen Hitrol 'Va-16 Tudoman-

nac Rovid K6rd6sekben foglaltatott Sommaiau czimu protestans 

nagy katekizmust (184 lev61 N-r6t, nyomtatott Papan.) ;i Legna-

gyobb elterjed6snek orvendett a reformatusoknal F61egyhazi Ta-

mAs katekizmusa, melyet 1579-b3n adott ki eloszor, czim3: 

„Az Keresztien Igaz Hitnek R6 zeirol Valo tanitds Kerdesekkel 

6s Feleletekkel, Ellenvetesekkel es Azoknak Megfeit6seivel az 

hiveknek 6ppUletekre irattatott F61egyh&zi Tamas Debreczeni 

predieator tlltal.u 4 FelegyhAzi katekizmusat loHO-ban ujra ki-

adta, Debreczenben; 15s:3-ban pedig kis katekizmust csatolt hozza. 

mely utobbi kiadas czime ugyanaz, mint az elobbi6, ezen meg-

toldjissal: „es mostan ujonnan megoregbitetett.u Az eg6sz munka 

540 lapra terjed: feleletei hossziiak 6s polemikusak, a korban 

divo metodus szerint. FUggel6k6t k6pezi a kis katekizmus 44 

lapon. 1588 es KJOl-ben ujra kiadatott. * 1582-ben Beythi Ist-

vdn predicator irt ily czimtl katekizmust: „K6roszty6n TodomAn-

nac revid Summaja az tiz parancsolatr61, Evangeliomrol, imad-

sagrol, Koroszts6grol es az Ur vachoraiarol az gyermekeknek 

Isteni felelemben valo neveked6sok6rt iratott Beythi IstvAn Pre-

dicator dltal. Xyomtattatott VelAgos V&rott. Manlius Janost61.u 

8-r6t, 48 lev61. 1593-ban Vizaknai Oergely adott ki ily czirnii, 

protesfeins katekizmust: „Az kereszty6ni Tudomiinnak eg nehany 

fo Articulusarol valo konyveczke az eggugu kereszti6neknek 

epliletekre irattatott Vizaknai Gergel altal 159:}.u Ezt azonban 

Szah6 Kiiroly v61emenye szerint egy r6gibb, gyanithatolag kolozs-

vdri, most ismeretlen kiadas ut*in — nyomatta. 7 1592-bep irta 

1. kolofonja -ugyanaz. inint az olobbio. Tobb p<Mdanya a Majry. Nomz. Muzeumban. 
2. Szabo K. i. m. 51. I, 

Szal>6 K. i. m. 74 :ap. 
4. A majr>'ar tudoniiinyos Akadomia kftnyvthraban. 

5. Az 1580, 1583, 1588 es 1001. £vi kiadAs a Ma<ar>'. Xemz. Muz. kunyvtaraban oriz-
tetik. Kolofonja: Nyomtattatott Debreczenbe Anno Doniini MDLXXXlll. stb. 

fi. Eg>Tetlen poldanya a m.-vAsarhelyi ref. koll. konyvtdraban. L. Szabo Karoly i. m. 
103. la|. »leles tudosunk volem£nye szerint Vildjros var alatt X6inet ujvar ertendo. 

7. Szab6 K. i. m. 133, 1. 



es adta ki Pathai IstvAa papai predikator „Az Sacramentomokrol 

in genere. Es kivaltk£ppen az Ur vaehoraiarol valo koniveeh-

k6"-j6t s azt 1 ofirj-ban ujra sajt6 ala bocsajtotta. 

Ezekben ohajtottam rovid attekintest nyujtani e kornak pro-

testans kAte-irodalmAr61. Az 6szlelt nagy tev6kenys6g okat re-

szint a protestantizmus lazas elonyomulasaban kell keresnttnk, 

mely a tollforgato predikatorokat tanaiknak e hatalmas fegyver 

segitseg6vel valo terjesztes6re sarkalta, kik latva a novekedo 

eredmenyeket. azoknak az iskol&ban es a nep koreben ezz»1 szi-

lard alapokat vetni igyekeztek; masr6szt a protestantizmus par-

tikuhiris jellegeben, mely a laza filgg6sben levo alsobb rendtt 

intezoket szeparAlt iranyzatuknak erv6nyesitesere utalta. A kato-

likus egyhaz. melynek oly kivaloan sajatja az egyseg, minden 

intezmenyeben s igy iskolaiban is, nagyobb egyontetttseggel bir. 

Ez egyseges szervezetben kell tekintenttnk azon korlllmenyt, hogy 

a mieink verseng6 kate-iras helyett azon katekizmus magyara-

zatara iranyitottak tevekenysegoket, mely az orszag fopapjanak 

utasitas:i folytan lett leforditva s melynek hasznalatat I. Ferdinand 

elrendelte. Ezen egyontetttseg tette kizarolagossa Nemetorsziig-

ban s Europa legtobb orszagaban Canisiust, ez vitte be minden 

magyar katolikus iskolaba Telegdi Canisiusat. Midon a kritika 

szemttvegen tekintem protestdns reszen e kornak szapora kate-

irodalmat s a katolikusoknal Telegdi Canisiusanak egyedurahnat; 

amott a partikularizmust latom, emitt az egyseg nyilvanulavsat 

Ezzel azonban nem szandekom azt allitani, mintha kato-

likus reszen lninden megtortent volna, mi a hitujitas ozonlo ar-

j uuik visszaszoritasara szukseges vala. Csak azt vitatom, hogy 

a kat£-iras nem lehet csalhatatlan ismerteto jele a hitelemzok te-

vekenysegenek s egesz nias szempontbol kell tekintenUuk a pro-

test&ns katekat, masbol a katolikus hitelemzes irodalmi terin6keit. 

Voltak egyebb igen fontos tenyezok is, melyek a kor hitelemze-

s6re befolytak, s ezeket nemcs »k nem szabad figyelmen kivttl 

hagynunk; de sot tuzetesen kell meltatnunk £s hatasuknt fontol-

gatnunk. 



Legelso, a mi szemUnkbe otlik, az iskolaknak elhanyagolt 

allapota. Sem szamra, sem minosegre nezve nem feleltek meg a 

kor kovetelm6nyeinek; nem allottak azok a fejletts6g azon fokan, 

melyrol az aradat sikeres visszatorlasa rem61heto lett volna. 

Masik, a mely ezzel szorosan osszeftigg: a buzgo 6s k£pzett tan-

erok hianya. Ugyan honnan is lehetett volna ezeket oly rovid 

id6 alatt el6teremteni, mikor az elozo ket korszakban minden 

pusztult ? A jezsuitak mindenesetre, nagy rem6nyekre jogosito 

tev6kenys6get kezdettek, de szamuk meg csek61y volt s a foly-

tonos Uldoztet6sek miatt csak korlatozott tevekenyseget fejthet-

tek ki. Vilagi papokban pedig m6g mindig folotte nagy volt a 

hiany; m6g a lelkipasztorral bir6 plebaniak egy r6sze is vesze-

delemben forgott, a lelk£sz tudatlansaga vagy erkolcsi fogyatko-

zasai miatt. A tanitokra irAnyitott torekv6sek gyUmolcsei ugyan 

mar ldthatok voltak sok helyiitt: de nagyszabasu akcioro) m6g 

sz6 sem lehetett s a javulas csak kezdetleges, nem volt arany-

ban a helyzet kovetelmenyeivel. R miatt a hitujitas kezdeten 

folmerUlt bajok m6g nagy r6szben meg voltak. Az elobbieknel 

nagyobb szcibasu akciora volt sztlkseg, hogy a viszonyokban donto 

viltozds Alljon be. Meghozta ezt is egy tetteros f6rfiu: Forgach 

primas follepese. A fejedelem es kormanya ugyis m&r r6gebben 

nehezen viselte a zavarokat melyeket a hitujitas okozott. Ez 

tamado es foglalo 16p6seivel m6g inkAhb n^velte az orsziigos 

bonyolulatot. A vilagi hatalommal egyet6rtoleg kezdte meg a 

kttzdelmet Forgacs Ferencz, elobb nyitrai pUspok, k6sobb eszter-

gomi ersek, kanczellar 6s helytarto, az ellenreformacionak egyik 

leger61yesebb tagja. Neki jutott egyik legnagyobb resz az ellen-

reformacio meginditisaban. A torv6ny alapjAra helyezkedett s 

czelul tUzte ki a katolikus vallas felviragoztatasat, gyozelmet es 

a protestantizmus lekUzdeset, mit tantoi-ithatatlanul vegre is haj-

tott. Mint kanczellar t&ntorithatatlan szigorral keresztUlvitte az 

ellenreformacio torv6nyesiteset, mialtal a hitujitas torvenyen kivUl 

16n helyezve s a hatalom annak elleneben val6 fell6pesre nem-

csak jogositva hanem egyenesen provokalva lett. h A torveny 
1. lpolyi A.i. m. I. k. 60 65 J. 



term6szetesen esak holt betu, s nem lett volna foganatja, ha a 

helyzet ember6nek nem lett volna m6djdban annak v6grehajtasat 

er61ylyel 6s batorsaggal keresztiil vinnie. De a hatarozott jellenui 

Forgacs. kinek kez6ben voltak a hatalmi eszkozok, szilard kovet-

kezetesseggel erv6nyt szerzett annak s a katolikus vallas gyozel-

m6t biztositotta. Igazi hadvez6ri tapintattal valasztotta ki embe-

reit, kiknek kozremllkodes6re a szellemi harczban szQksege volt. 

6 fedezte fel Pazmany nagy talentumat, kit maga mell6 hivott s 

kttzdelmeiben biztatott, hathatosan tAmogatott. Pazmany elokelo 

rendtarsainak tiszteletre m£lto csapatat: Fori'6t, Dobokait, Kaldit, 

Vas&rhelyit, stb. maga kore gyttjtotte s a harcz tttzeben hasznalta. 

Az 0 kozvetit6se folytAn jSttek a hitnek ez elszant bajnokai 

Sellyere, Homonnara, Turoczba, Zniovaraljara, Nagyszombatba es 

Nyitrara, hol az 6 udvara kepezte terit6seik egyik to taborhely6t. 

E jeles f6rfiak a hitelemzesnek megannyi folkent bajnokai 

voliak, kik Canisiussal kezokben terjesztettek szenthitttnk tanai-

nak ismeret6t. 

Mellozve egyebeket, vegyttk kozelebbrol szemttgyre Vasar-

helyi Gergelynek, a nagy hitelemzonek, e teren kifejtett mttko-

deset. Husz evet toltott az egyhazi szonoklat teren, mely mino-

s6gben bo alkalma nyilott, a nepnek es a nep gyermekeinek 

hitbeli oktatasaval foglalkozni. Mint J6zus-tclrsasagi liitszonok, 

reszint rendjenek templomaiban tartott hitelemzeseket, r6szint a 

videken, hova szent missi6ktar tasa v6gett kinindult. Hogy mii-

kodesenek sikeret annil jobban biztositsa, ujra leforditotta Ca-

nisius kis katekizmusat s azt „Az Keresztyeni tudomanynac rovid 

summaianak reszei" czimen 1599-ben Kolozsvarott kiadta. 

Ugyanezen munkajat ujra kiadta Becsben l()04-ben: harmadik 

kiad&sa lOlo-ben, negyedik 1017. ugyanott jelent meg. 3- Mint-

hogy az elso kiadas kezem ttgyeben levo peldanya csonka, vegyttk 

1. Ipolyi i. m. I. k. 1. 
2. (\sonka peldanya a Ma^y. Nemz. Muzeum konyvtdraban. 
3. irt ezenkiviil tobb inajryar nyelvii munkat. 16io-ben „Ktry nebany tevely^o ker-

d£sekre rovid keresztyeni feleletek." Tovabba: ,,Ksztend6 altal az anyaszentejryliaztol 
rendeltetett vasarnapokra es innepekre Kpistolak es azok summaja.- 1018-ban : rAz em-
beri &llatnak ne r̂y utolso dolgairol val6 intesek," Keinpis Tanuls negy konyveu 1607-ben. 
L. Danielik — Ferenczy i. m. 607. I. 



a kesobbi keletUeket behatobb birAlat aM. Az 16(>4-ik 6vi kiadas 

czirne: „Cathecismus Azaz Oanisius Peterteol Iratot kereszty6ni 

Tudomannak reovid summAja. Az igaz R6mai Anyaszentegyhaz-

nak Caeremoniainac magyarAzataival. Egy nehany kerd6sre valo 

telelettel: Aitatos imadsiigokkal es elm61ked6sekkel: kereszty6n 

embernek Udvoss6ges tiikorivel egyetemben. Jesvitac Rendin Val6 

Vilsarhely Gergely pap Altal." 1 10-od r6t, 588 lapra terjedo vas-

kos konyvecske, melyet Vasdrhelyi 1004. evi januAr 1-en adott 

ki Sellyen, a j6zustirsasagi missziok elokel6 iillonuisan. A mu 

Kolotonja: Viennae Austriae Typis Leonhardi Formicae Anno 

MDIV. Elej6n van a targymutato, mely utAn 1—102 levelig Ca-

nisius Catechismus parvusdnak magyar torditasa kovetkezik. Ezt 

imadsAgok es elmelkeeesek kovetik: „Az io L61eknek Istenhez 

valo buzgo kivansdga" cim alatt 102—140 levelig. A 141—177 

levelig terjedo r6sz latin imadsagok »t, antitonakat, litaniakat, 

zsoltarokat es a ministrdns modjat foglalja magaban. 177—282. 

levelig. „Egy Nehany kerdesekie valo keresztyeni felelet^ cimen 

hitvitazo r6szlet van a protestcinsok tamadasai ellen. V6gUl latin 

imiidsagok asztali aldas, Te Deum es szt. Atanaz szimboluma 

kovetkeznek. 

Mint egy attekintesre eszlelheto, Visarhely muvet elso sor-

ban a tanulo ifjus^g szamdra irta; tankonyv ez, nielybol az ifjii 

megtanulja hitenek ala[)igazsagait: epUletes konyv, mely inuidsa-

gokat es szt. elmelkedeseket ad mindennapi lelki keny6r gya-

nant, szep imadsagai es zamatos magyar nyelven irt meditacioi 

igazan ertekes emlekei a kor irodalmdnak. Hitvitiiz6 feleleteivel fol-

fegyverzi az ifjiit a katolikus vallas ellen intezett tamadasokkal 

szemben valo vedekezesre. Eles logika es alapos teologiai kep-

zetfseg nyilvanul azokbau: sziknizva csapkod a tamadasok ele 

Vasarhelyi polemiai ehneele, kit teljes joggal sorozunk a kor 

leghathatosabb hitvitazoi koze. 

Kat6ja lui forditasa Canisius Catechismus parvusanak, me-

lyet a mennyiben a magyar nyelveszek serelme nelkill lehetse-

1. A Mairy. Nomz. Muzoumban toljos poldanvban. 
2. Toldy F. i. 111. 1. k. U 1. 



ges — szo szerint kovet. Telegdi forditasatol alig t6r el vaia-

miben, mit ktllonben konnyen megit61hetUnk elso kerd6seinek 

Telesdi6vel valo osszevet6s6bol, melyet mutatoul ide raell6kelek. 

1. „Ki mondatik keresztenynek es eatholieusnak ? 

„Az ki a kereszts6gnek szents6g6t fel v6v6n az J6zus 

Christusnak igaz Istennek 6s Rmbernek Udvoss6ges Kereszty6n 

Anyaszent Egyluiz&ba valja: 6s semmi nemU tudom&nyokhoz avagy 
velekedesekhez nem ragaszkodik, ollyakhoz mellyek az Anya-

szentegyhaznae 6rtelm6tUl idegenee. 

2. „Mire kell eloszor a kereszty6n embert tanitani." 

„Hitre, Rem6nyre, Szeretetre es a Kereszty6n igazsagnak 

tiszteire.u ' 

3. „Miczoda a hit" ? 

„Istennek ajand6ka 6s vilago^sdg, kivel az ember megvila-

gositatvAn erossen ragaszcodic azochoz, kiket az Isten megje-

lentett 6s minekUnk az Anyaszentegyh&z altal el6nkbe adott, hogy 

higyUc, vagy vagyon njilvan valo Iras azokrol, avagy nincsen.u 

4. „Summa szer6nt: 

,,Mit kell a kereszty6n embernek hinni ?u 

„Az apostoloktol szerzettetet hutnec tizenk6t Agazatit. 

Ez utAn 1015-ig nem birunk VdsArhelyi kiitejabol ujabb ki-

a(Wst. Ebbol azonban nem szabad azt kovetkeztetnUnk, hogy azon 

11 6vi Idokozben nem lett ujra nyomatva : ellenkezoleg teljes 

joggal fi)lt6telezzuk, hogy a jelzett idoben tobb kiad<4sa jelent 

meg; de mint Telegdi6t ugy ezt is elhasznAlta az iskola. — Szi-

hidy azt tartja — s e velem6nye nagyon alapos, — hogy Va-

sarhelyi Canisiusiinak 1604 6s 1615 kozoft —4 kiadasban kel-

lett megjelennie. 1 Negyedik meglevo kiadAsa 1617-ben jelent 

meg, czime: Keresztyieni Tudomanynac Reouid Summaia. Cani-

sius Petertol irattatott 6s Jezsuitilk Szerzetibe VasjVrhelyi Ger-

gely Altal Megh. Magyaraztatott." Ez is l(>-od retu, de bovitett 

kiadAsu 808 japra terjedo k6zikonyv. Kolofonja: „Niomtattatott 

Beczbe Formlka MathHol. l()17.u - Elej6n egy bevezet6 besz6d 

1. Szilady A. Jpff>'zotok Telc^di katokizinusalioz. 
2. A magy. nemz. muzeumban teljes p61d&nya van. 



van, melyet napt&r 6s t&rgymutat6 kovet. AzutAn „R6mai Papdk-

nak 1517 eszteiulotol fogva nunek 6s eletek" roviden v&zolva 

eloadja a romai birodalom tort6net6t. Negyedik r6sze a magya-

rok tort6net6nek attekint6s6t nyujtja : „Magyar nemzetnek Sciti-

ftbol valo kiioveteleknek ideje Peyedelmeknek 6s kirdlyoknak 

neviik es esztendeyek" czim alatt. Ezt koveti a katekizmus: Re-

vid kereszty6ni tudomdny Canisius P6tert61 irattatott," czimmel 

Canisiusnak fonnebb ismertetett kdt6forditasa 01 lapon. Mint-

hogy e forditas teljesen azonos az elobbi 6vek kiadisaival, an-

nak behatobb ismertet6s6t ez alkalommal folcislegesnek tartom. 

A mfl kovetkezo szakaszai apologetikus iranyiiak s a katolikus 

vallas fobb tanait vedelmezik; az egyes szakaszok czimei: „Az 

regi igaz hitrol 6s valldsrol Z. ir&sbol valo bizonysagok.u „Az 

egy orok es mindenhato Istenrol, ki h&rom szem61yibe egy Isten." 

„Hogy a mi Urunk J6zus Krisztus egy v6ghetetlen 6sorokIsten 

legyen az Atyaval." „Hogy a Z. 161ek bizony teremto legyen az 

Atyaval es fiuval.a „Hogy Istennek n6mely cselekedetei 6sfeodi 

embereknek 6s Isten utAn Z. inisban tulajdonitatnak.64 Majd az 

egyhaz szertartasait ismerteti ily czim alatt: „Az Romai Anya-

szentegyh&zba val6 rendtailasokrol 6s Cheremoniakrol." EzutAn 

az aszketikus r6sz kovetkezik: „Minden napra rendeltetett lelki 

elm61ked6sek es imddsagok, lelki Zamuet6s mindennapi cseleke-

detekrol" czimmel. Sz6p magyar imadsagok es lendtlletes nyel-

vezetu es ta-rtalomdus meditaciok foglalata. — „Ez mostani t6-

velygo atyafiaknak k6rd6sekre valo feleletek" feliratu szakasza-

ban felv6rtezi olvas6jdt a protestans r6szr61 jovo tamadisok visz-

szaveresere 6s eles logikaval mutatja ki az ellenvet£sek tartha-

tatlansdgat. — Kovetkezo szakasza: „Az igaz keresztyen hitUnk-

nek fundamentomabol valo ertelme." V6gUl zsoltArok 6s imMsA-

gok kovetkeznek: „Z. DAvid h£t toredelmess6g6rol irt Psalmusi 

igaz botfire Z. inisb61 valo forditiissal." „Lit&niiik 6s azok utan 

valo imadsiigok." „Mise zolgalatnak modja 6s magy&razatya" fol-

iratokkal. 

Mint e somnnis {\ttekint6sbol lathato, Vasarhelyi e mUv6ben 

lelki kalauzt akart adni az ifjunak, mely az 61et mindennemU 



viszonyai kozepett biztos tan&csadoja, oktat6ja legyen. A keresz-

t6ny ifju konyv6nek mondhatjuk e munkat, mely azt megtanitja 

a hit alapigazsagaira, lelki teplalekot nyujt neki az 61et kuzdel-

mei kozepett, vez6rfonalat ad az dhitat gyakorlataira; megtanitja 

a hit igazsagainak vedelm6re, az ellenvet6sek czdfolattra, szoval 

lelki manna, szellemi vez6r a kereszt6ny eletre. Pigyelmes 4tol-

vasAsa meggy6z bennllnket a szerzonek m61y teologiai k6pzett-

s6gerol; alapos teologus, ilgyes bolc^elo 6s gyakorlott aszketa 

allitotta azt ossze mesteri k6zzel. Egy sokoldalu tudos jezsuitA-

nak muve ez, mely behato tanulmanyozas alapjtin 6veken at gya-

korolt aszk6zissel, hitelemzoi es neveloi tapintattal lon osszeallitva. 

Szepen foly6, magyaros zamatu nyelvezete kellemesse teszi an-

nak olvasasat. Mindezek figyelembe v6tele ufcin, ha meg hozza 

vesszlik azon korUlm6nyt, hogy a XVII. szAzadban immar nagy 

erovel megkezdodOtt a j6zustarsasagi missiok tev6kenysege 6s 

az iskolak szaporod&sa hatarozott lendlllettel megindult, lehetet-

len azon feltev6s melle nem dllanunk, hogy Vascirhelyi katekiz-

musa a hat kiadason (1599, 1604, 1615, 1617, 1696 6s 1724.) 

kiviil tObbszOr is megjelent s azt kell tartanunk, hogy az leg-

ahibb is 20 kiadasban l&tott napvilagot. E derek mu becses em-

leke a kor irodalmanak. mely ugy nyelvtudomiinyi, mint hitelem-

z6si szempontb61, kivdl6 figyelemre 6rdemes. 

Az akcio, mely i&bra dllitotta a katolikus Ontudatot, orszdg-
szerte egyre 616nkebben vivodo csat&kat id6zett elo. Tarsadalmi 
iskolai es irodalmi t6ren mind tttzesebbeu folyik a tusakodas ,mely 
most m&r nem egyoldalii tdmadasokb61 All, hanem a Umadas al-
tal provokalt Onvedelem is folyik fokozod6 lelkesedessel. A Por-
gach primds altal kezdett katolikus 0nv6delem oly nagy mer-
veket OltOtt, hogy 1615-benakatolicizmus Erd61yben is kezdett fel-
161egzeni hosszu al61tsag<ibol. A sikereiben elbizakodott ellen-
f61 r6mttlve hiizodozott az elobb fOldig megal&zott, de immdr hatal-
mas erej6vel viaskod6 katolicizmus Altal rAm6rt csap&sok alatt. 
1617-ben az Agostai evangelikusok jubileumi 6vet ttnnepeltek, az 

1. Kazy Soc. J. o. c. Lib. II. Pag. 121. 



oroz&g kOlonbcizo r6szeiben gytllekezeteket tartva, melyeken leg-
kivalobb el6kelos6geik jelen voltak. Ugyanazon 6vben tartottAk tttn-
teto Qnneps6geiket a reformdtusok. 1 E jubileumi 6v mindk6t 
vallasfelekezet reszerol hiveik tomorQl6s6t 6s erejok osszegyllj-
teset ezelozta, jelezve egyuttal a valldsi harczok fokozodo lie-
vess6get. 

A hitujitAs leghevesebb tus&i kSzepett — mint az el6z6 cikk-

ben emlitettem — Vas&rhelyi Gergely Canisiusa volt a magyar 

kat. ifjusAg hitbeli fegyvere. V&s&rhelyi tor61 metszett magyar-

saggal leforditotta Canisius Catechismus parvusdt s ezzel oly 

vezerfonalat adott az elemi iskol&knak, melyn61 jobbat s a kor 

pedagogiai viszonyainak megfelelobbet akkor senki sem adhatott. 

E muvet a kor szliks6gleteinek megfelel6 adal6kokkal megtoldva 

kiadta a kiiz6piskoldk tanul6i sz&m&ra. VdsArhelyi magyar Cani-

siusa volt e korban s azut&n igen hosszii ideig az osszes magyar 

katolikus ifjus<ig hittani k6zi konyve, lelki iranndja. Canisiusk6-

sobbi magyar kiad&sai mind Vdsdrhelyi forditasAnak p&r szoval 

modositott utdnnyomatai. Azon kett6s korttlm6ny, hogy ak6s6bbi 

kiadAsok majdnem sz6rol-sz6ra egyeznek Vdsdrhelyi6vel s a for-

dito neve nincs rajtok jelezve, nagybail meger6siti e feltev6sttn-

ket. Nem is volt szttks6g sem mas forditdsra, sem mAs szerke-

zetu konyvre. Mert Vasdrhelyi forditdsa nyelvezet6t tekmtve to-

k61etes mu volt. Canisius k&t6j&n&l pedig azon korban N6met-

orszdgban sem ismertek jobbat, ann&l kev6sb6 m6rk6zbettek 

volna ezzel haz&nk teologusai, mid6n hazai muvelts6gttnk N6-

metorszAg mogott annyira elmaradt. VdsArhelyi Canisiusaaz ifjii-

sdg iskolai szttks6glet6t teljesen kiel6gitette s igy teljes joggal 

nevezzttk ot e kor hitelemz6i ziszl6s4nak. Perenczy emlitette 

ugyan Sz&nto IstvAn (irodalmi n6ven Arator) J6wistArsasAgi pap-

r61, hogy katekizmust irt, mely nyomat&sban is megjelent. E mfl 

azonban nem kis kat6, hanem a r6mai nagy katekizmus, mely 

a teologusok k6zikonyve volt. 2-
1. Kazy o. e. Lib. II. Pajr. 130. 131. 
2. Frakn6i irja rola, liogy Canisius r6mai katekizmus6nak inintaj&ra irt fels6bb is-

kolak lelkeszek liaszn&lat&ra katekizmust, azonban e munka nem I&tott napvii&got. 
Kozirata is elveszett, — Katli. Szemle. 1887. M folyam. 430 1. A j&ssuita irdk is azt 41-
litjak. hojry Szjlnto a Catecli. Eomanust fonlitotta magryarra. Seriptores Provinciae Austr. 
Soc. elosu. I. 14. 



A fentebb elosorolt okokb61 szint6n Vdsdrhelyinek kell tu-

lajdonitanunk az 1618-ban, helyesebben 1624-ben megjelcnt ma-

gyar kepes katekizmust, melynek szovege bettirol-beture egyezik 

az o katekizmusavaL Azert habar a fordito neve nincs rajta ki-

t6ve, azt minden k6tked6s n61ktll eg6sz biztossaggal V&sarhelyi 

Camsiusanak mondhatjuk. Ez tehdt Vasarhelyi katekizmusanak 

kezeink kozt 16vo otcidik kiaddsa. L A mu eime: „Keresztyen 

Tudomany, Jezvitak Szerzetb61i Canisius P6ter altal irattatott es 

k6pekkel kijegyeztetett Augustaba. 1618." Pergamen kotesben kis 

8-adr6t. 148 lap. — A katekizmus szakaszait kepekkel illusztraJja 

ugy, hogy minden szakasz felett egy-egy k£p van, mely utan ko-

vetkezik & k&t6 szovege. A k6pek r6szint a bibliai tortenetbol 

vannak veve, pl. J6zus szttlet6se, imAdsdga az olajfak hegyen, 

kereszthalala, feltamadasa, mennybemenetele, Maria Magdolna; re-

szint a hit igazs&gainak Abrizoldsai, pl. a keresztseg szeml61te-

tese, a mint a pap a kisdedet kereszteli; bermal&s, a mint a 

pttspok bermalja a hiveket: olt&ri szents6g, a mint az oltar kci-

rttl osszesereglett hivek Aldoznak: penitenciatartAs, a gyonoszek 

s korttlotte a bunbdnok csoportja. Osszesen 103 jol sikerUlt kep 

disziti E k6pek elobb r6zbe voltak metszve: minthogy azonban 

e kiadas dr&ga volt, k6s6bb ugyanazok fametszetben is kiadattak. 

Hogy e r6zmetszetu k£pes katekizmus magyar nyelven megje-

lent-e nem tudhatjuk, mert konyvtdrainkban egy peldany sincs 

belole. A mu eloszava emliti ugyan, hogy 1618-ban megjelent, 

de mily nyelven, arr61 nem szol. Val6szintlleg 1 C> 18-ban nemet 

nyelven lett kiadva rezmetszetu kepekkel, lC>24-ben pedig ma-

gyar szoveggel fametszetu k6pekkel. Kttlonben halljuk erre vo-

natkozolag a mu elo szavdt: ^Ezt az£rt meg-meggondolvan (t. i. hogy 

hasznos a szeml61tet6s) a mi szerzetUnkbeli P. Joannes Baptista 

Romanus igen hasznos munk&t tott, midon a Kereszty6ni Tudo-

manynac foreszeit azokra mutato szep helyes k6pekkel egy 

konyvecsk6be foglalvan, az emberek eleibe adta. Kit aztan egy 

n6hanyan, ezen istenes dolgot hasonlo ajtatoss&gbol, akarvan ter-

jeszteni, kovettek; a v£gre Iegf6k6ppen, hogy a kepek a meg-
1. M. N. Muzeum. 



magyarAzott dolgoknak rendi s ertelm6hez, melyet a mi szerze-

tUnk-beli Teologus Canisius P6ter az 6-t61le iratott, es immdr sok 

nemzetsegek-koz6 oszlott katekizmusabau tartott, sz6p vihigosan 

alkalmaztatminak. De mivel effele konyvetsk6nek, hol szuk, hol 

dniga volta miatt nem mindenUtt, s nem minden tehette szerint; 

melto — is vala, hogy azon egy munkaval t6bb Orszagokra 

is terjedne ez a lelki haszon; egy-nehany tekintetes fo emberek 

talalkozanak kik niint taiuiehokkal s mind koltsegokkel segits6-

gUl lonek, hogy a Katekizmusra valo effele sz6p kepek, jollehet 

liem rezbe mint az elott, hanem puszpangba, hogy a szegenyseg 

is kevesebb koltseggel is hozzaferne, kimetszetnenek. K. Nagy-

szombat. 1024. PUnk. ho. 28." 

Mig katolikus reszen Vasarhelyi katekizmusa biztos hodi-

tdssal terjedett s az itjusag hitbeli oktatasiit liatalmas erovel elo-

segitette; protestans reszen egyanint esorgettek a fegyvereketr 

s a predikatorok vetekedo tevekenyseggel siettek biztositani si 

kereiket. 1604. Szaraszi Perenez debreceni predikator irt ily cimu 

katekizmust: „Catechesis, Az az Kerdesok, feleletok az Keresz-

tyeni Tudoniannac agairol, az iambor istenfelo harmadik Priderik 

Hertzek birtokaban palatinusban levo tiidos bolts Doctorok altal 

iratott. Deakbol penig Magyar nyelvre forditatott, liogy mint az 

kisdedoknek az Scholaban Mind penig az egyilgyueknek az Ecc-

lesiaban lelki eptlletokre lenne. Szaraszi Ferencz altal Debre-

czeni Anyaszent-Egyhaznak Lelki Pasztora altal. Debreczenben 

Nyomtatta Libsiai Pal. 1624. L Ujra kiadatott 1650-ben Amster-

damban 2- 1(>07. Szenczi Molnar Albert irt ily loliratu katekiz-

must: „Kis Catechismus, avagy a keresztyen liitnec reszeirol ro-

vid kerdesekben 6s feleletekben foglaltatott tudomany, az 

mint sok tartomanyokban valo Egyhiizakban 6s Iskolakban szok-

tac tanitani az egyugyueket es a gyermekeket, Szent Inisbeli 

mondcisokkal es imadsagokkal egyemtemben. Szedetott az Haidel-

bergai oreg Catekismusbol 1607 Herbornaban Hollos Crist6t 

1. Egy csonka p£Id&nya a magyar ncmzoti muzoumban oriztetik. 

2. A inagy. nemz. Muzeum konyvt. 



-Altal." 1619. n6vtelenttl jelent meg egy protestans kat6 ily 

felirattal: „Tgaz Beszedecnee Peld&ja avagy Formaja. Azaz 

Kereszty6n Hitnek R6szeirol Rovid K6rd6sekbe es Feleletekbe 

toglaltatott Tudomilny Mellyet az Istenfelo harmadik Friderik 

Palatinus Elector Hertzek Heidelbergaban 1563 esztendoben az 

o birodalmaban val6 Doctoroccal az sz. Msb61 szOdetott Dea-

kul 6s Nemetttl. Mely mostan Ujjonann Magyarul az egyttgytt 

hiveknec epttletekre Nemet Uyvarat Ki Nyomtattatot Bernard 

Mathe altal M. D. C. XIX. esztendoben." 

Nagy keletnek orvendett es tobb kiadast ert Varfalvai Kosa 

Janos katekizmusa, melyet 1629-ben adott ki eloszor, cime: 

„Catecheiis az idvess6gnek fundamentomarol, rovid kerdesekre 

szent Ms szer6nt valo feleletek, mely az Urnak Tudomanyiira, 

szolgalatydra felelemre es orok eletre igyekoz6knek elsobb V&r-

falvi Kosa Janos dltal iratott." Valamennyi protestans kate-

kizmus kozt legnagyobb keletnek orvendett Siderius Janos tar-

czali predikdtor6? mely ugy rovidsege mint egyszerusege 6s vi-

lagos nyelvezete miatt kivaloan kedves tankonyve volt a pro-

testans iskolaknak s tudtommal osszesen 15 kiadast ert. Czime : 

„Kisded Gyermekeknek valo Catechismus Az az Rovid K6rdesek 

es Feleletek altal valo tanitas A' Keresztyen Hitnek f6 Agaza-

tairol, Alelly irattatott Siderius Janos iiltal.a Ez idobe esik 

meg Madarasz Marton katekizmusa, mely Luther kis katekizmu-

sanak egyszeru forditasa, cime: „Luther Marton Kissebbik Ca-

techismusa mely kis formaba ontetett, hogy az iffiiisagnak gyenge 

ehneje ne munkalkodnek. Meg Igatittatott Aladardsz Martont61 

Locsen. Nyomattatott Brewer Lorintz altal 1629.u 5 Valoszinu-
1. Csonka peldanya a M. X- Muzeum konyvt. 
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leg eQnek tijabb kiadAsa az 1667 6s 1684-ben ugyanott nyomar 

tott „Catechesis Minor D. Martini Lutheri Latine et Huagarice* 

cimil muvecske. 1 Samarjai JAnos Matetol: „A helv6tziai vallAson 

valo eklesianak egyhdzi czeremoniAjokr61 6s rendtarfclsokrdl val6 

konyvetske az egytlgyuek tanitasokra. Locse. 1636." 2-

Kolcsonos versengesek jelei ezek; azon vallasi csatak bom-

b&i, melyek e kor eg6sz t&rsadalmi 6s politikai eletet osz-

szekusz&lt4k. E villong^sok behatoltak a templomba, sziporkdz-

tak az irodalomban, meg az iskola kfeded n6pe sem maradt ment azok-

tol. Rendkivttl 61enk volt ez iddben a magyar vallasos irodalom, 

A polemia heve kolcsonos tev£kenys6gre sarkalta a toUforgatti 

eroket. Igaz, hogy e vitatkoz&sok korunk izl6s6nek nem felelnek 

meg; de ne feledjttk, hogy akkor a n6zetek, amuvelts6g 6s 

t&rsadalmi 61et eg6szen masok voltak, akkor az erosebb hangu 

stilust megengedhetonek, s6t helyesnek tartottdk. A kor hitvit&i 

a kit6-irodalmat sem hagytak 6rintetlenUl s habar magokba a 

katekizmusokba csak helylyel-kozzel csuszik be a polemia, a hoz-

zajuk csatolt vet61ked6 k6rd6sek," melyek jobb&ra a k6z6pisko-

lai ifjusdgnak vannak szanva, erosen polemikus iranyuak. E resz-

ben is kttlonbs6get kell tennttnk a katolikus es protestans kat6k 

vetelkedo k6rd6sei kozt. U. is a katolikus all&spont pozitiv 16-

ven, melyet a tuls6 f61rol tamadtak, — jobbara csak onvede-

lernre szoritkozik s midon tamadast intez a protestAnsok ellen, 

ez is* oda iranyul, liogy az ellenfel fonaksagabol bebizonyitsa a 

tagadris t6ves xoltfrt es a katolikus tanok igazsagat. E vitatko-

z&s az ellenfel tagadd«at abszurdumra igyekszik vinni, midoo ki-

mutatja^ hova vezet a katolikus egyhaz dogmainak tagadAsa s 

mily helytelen az ellenfel tAmadasa. Alljon itt peldaul Vasarhelyi 

(xergely katekizmusdrbol egy polemikus felelet. Az 1604 evi kiadas 

266 1. cime: ^Egy nehiiuy Kerd6sekre valo Kereszty6ni felelet." 

„Luther MArton czac bardt, Pap volt. Calvinus Janos azon-

keppen, senki szenteleare val6 hatalmat nekic nem adott, magok 

magoktol iottenek evangeliomok szerent czak deac Vramnak 

1. Szabo K. i. m. 441 es 540 i. 
2. Danielik i. in; I. 398. 



Calapos sttveget nyombatnak fej6be hosszti galter mell£, tanit6 

lehet, vagy mint az elmAlt esztendoben Nemetorszdgban f6des 

asszonya mester Vram fey6re boritvdn el6k8t6j6t, a templomba 

uy Euangelistat Szentelf." LAthat6 c61ja annak demonstrdl^sa, 

hogy a proteslAnsoknAJ, kik az egyh&zi rendnek szents6gi jelle-

g6t tagadjAk, nincs papi rend, n^luk a lelk6sz vil&gi ember, ki-

nek sem rendi (potestas ordinis) sem joghatosagi hatalma (po-

testas jurisdictionis), mely Krisztust61 szdrmazik, nincs ; mert.Lut-

her 6s Kdlvin magok is csak eg> szerfl papok voltak, kik e hatalmat 

misra 6t nem ruh4ztatt4k. Mmthogy tehdt a protestAnsok az 

egyhdzi rendnek mint ilyennek 16tez6s6t tagadjAk, a polemi&t 

egy6bbnek hem mondhatjuk a katolikus dllaspont \ 6delmez6s6-

n61, tamad&snak semmi esetre. A tulajdonk6ppeni katekizmus csak 

annyiban 6rinti a protestAnsokat, a merniyiben a nepnek azon 

idoben szttks6ge volt a figyelmeztet6sre, hogy az ujit6k tanaitol 

ovakodj6k. S val6ban ha figyelembe vesszttk azt a t6nyt, hogy 

a protest&nsok irataikkal az orezag minden r6sz6t eUrasztott&k, 

pr6dikdtoraik tttzes besz6dekben kikeltek a katolikus egyh&z in-

t6zm6nyei ellen, a katolikus Mt6k e vonatkozds&n nem csak 

nem cso<Mlkozhatunk, hanem azt az onfentartdsi koteless6g szttk-

seges nyilvanul&s&nak kell tartanunk. Ime V&s&rhelyi katekizmu-

s&nak ide vonatkozo egjetlen kerd6se: 

„Hdny rendb61i emberek idegenek a' Szent-egyhdzt61 

„E16szor a Sidok, pogdnyok 6s Hittol el-szakadtak. M&sod-

szor az eretnekek, tudni-illik azok, kik meg-keresztelkednech 6s 

vakmerokeppen oltalmazz&k t6velyg6seket a Kozons6ges Hit 

ellen, Harmadszor, kik az anyaszentegyhdznak b6kess6g6tol 6s 

egyess6get61 6 maguk elt&voznak. Negyedszer, kik a szenteknek 

egyess6g6t61 az szents6geknek r6szeltet6s6t61 az Anyaszent-

egyhdznak kebel6b61 6s az Isteni szolg&latt61 az egyh&zi hatalom 

illtal m6Mn kirekesztetnek: ezeket saoktuk mondani Atokban 

lenni, kik mindny&jan a Krisztusnak test6tol (mely az Anyaszent-

egyh&z) elvdlasztottak 6s idegenek: 6s ennek okd6rt r6szetlenek 

lesznek az orok 61etben 6s 41dv£ss6gben, orddgnek 6s orokk6 



valo halalnak rabs&gAra m61t6k, ha meg nem t£rnek. Kikt61 min-

den kereszt6ny embernek magat kell oltalmazni: De kiv&ltkep-

pen az eretnekektol 6s schizmatikusokt61, nem kulonben mint egy 

veszedelmes dog-haldlt61.u Ez egyszertl onv6delem, mely a kato-

likus egyhdz hiveit az ujitok tanait61 val6 ovakod&sra inti. A 

protestdns kdt6k polemhja hatirozottan tamad6 jellegfl. Minthogy 

maga a protest&ns vallds a katolikus egyhaz dogmdinak tagadA-

s&b61 keletkezett, k&t6in is e tanok tagad&sa, a katolikus egyhdz 

ellen int£zett t&mad&sok huz6dnak v6gig. N6zzttk e k&t6k polc-

mikus r6sz6t. Kereszturi Palnak 1638-ban kiadott katekizmusaban 

„Az valhis dolgaiban valo vet61ked6 K6rd6sek Nagyobb r6sze 

Bellarminus ellen, majd eppen az maga irdsdnak rende szerint" 

czim alatt egyebek kozt ezeket mondja: 98 kov. 

„Az anyaszentegyh&z hatalm&rul." 

„Volt^e szent P6ter R6mAban? Nem.u 

„Az p^pa, kovetkezik-e szent P6ter hely6be az Anyaszent-

egyhaznak fejedelems6g6ben ? Nem." 

„Az pdpa megit61tethetik-e m&stol? Megh." 105. 1. 

„Az papokrul." 

„Az papoknak szttksegk6ppen kell-e notleneknek lennie ?Nem." 

„Az Clerus nevezetivel igazan kttlonboztetnek-e megh az 

egyhazi szolg&k az kozs6gtul? Nem." 

„Az bardtokrul." 

„Cselekedhetik-e valaki tobbet ann&l, a mennyivel tartozik 

az Istennek torv6nye szer6nt? Nem" 

„Az szentek segits6gttl valo hivasirul." 

„Kell-e a szenteket segits6gttl hini? Nema 

„ Az k6pekrttl." 

„Szabad-e a kepet tartani isteni tiszteletnek oka6rt?Nem.a 

„Az keresztrUl." 

„Kell-e az keresztnek k6p6t tisztelni? Nem" 

„Az Mis6rUl." 

„Az mis6hen vagyon-e dldozat? Nincsen." 



„Az Papist&ktul SzorOztetett Sacramentomokrul." 

„Az B6rnuilas sacramentum-e ? Nem.a 

„Az Poenitentiatart&s Sacramentum-e? Nem." 

„Az v6gsokenet Sacramentum-e ? Nem." 

„Az Pel szentel6s Sacramentum-e ? Nem." 

„Az Mzass&g Sacramentum-e ? Nem.a 

Protestans r6szr61 jott a kihivds. 0nn6t int6zt6k a tAmadd-

sokat a katolikus egyhdz dogmAi ellen. Ennek term6szetes ko-

vetkezm6nye volt r6szilnkrol az onv6delem. A mi kAt6ink &Ms-

pontja \6delmi, a protestdnsok6 ttimado. — Lissunk m6g egy 

p61dat Mikolay Hegedtls JAnosnak 1648-ban megjelent katekiz-

musabol. E16szavdban ezt mondja: „Bizony Dragaldtosb az 0 

kir&lys&ga a nagy Azsidnak napkeleti kirdlyainak minden ditso-

segekn61: Szentebb az 0 Kristustul red ruhdztatott paps&ga a 

Romai nagy fopapnak (mint 6k v61ik) a PapAnak minden szent-

s6g6n61.u Ezen id6zetek dllitiisom b6vebb bizonyitasdtol — azt 

hiszem — folmentenek. 

A harc tlize fennen lobogott, csak m6g ombar kellett, ki a 

csatAt eldOntse 6s a kavargo zdrzavaros dllapotokat uj irdnyba 

terelje, uj korszakot nyisson, melyben a dolgok rendje tisztult 

felszinen uszhassek. Az ido ezzel sem k6sett sokiiig. Forgdch, ki 

e harczot felvette 6s nem kisebb b01cse$6ggel, mint hadvez6ri 

b&tors&ggal folytatbi, 1615-ben bev6gezte nagy tev6kenys6gfi 

61et6t. 

Isten magAhoz vette Forg&chot, hogy m6g nagyobb vez6rt 

adjon a magyar katolikus egyhdznak. A j6vo f6rfia, ki hivatva 

volt a harczot eldonteni 6s egy nagy korszaknak megadni az 

ininyt, hatalmas lendUletbe hozni az egyhiizat s azzal a hitelem-

z6st; a Forg&cs oldaldn akkor mar orszigos nagysagra noveke-

dett szerzetes: Piizmany P6ter volt. Abbol a fcirsasAgb61 va-16, 

melynek tagjai f6nyes er6nyeik 6s el6kelo mflvelts6guk miatt ret-

tegve gyuloltek a protest&nsoknal. Pazmany ez idoben mdr any-

nyira ttnnepelt f6rfiu volt, hogy az orsz&g tekintete fel6je ird-

nyult. 6 volt a Gondvisel6s vdlasztottja, kinek a Forgdch Altal 



meginditott akci6 diadal&t biztositania kellett. Neki volt sz&nva 

a magyar kat. egyh&z ujjAszervez6s6nek vaserot ig6nyl6 mun-

kdja. PAzmAny f6nyesen megoldotta feladat&t. Rekonstrualta a ma-

gyar katolikus egyhrizat s ezzel a hitelemz6snek uj korszakdt 

nyitotta meg. 



P&zm&ny hatdsa. 

A megbr6bdltaMsok neh6z napjaiban Isten az o egyhazanak 

rendkivUli f6rfiakat szokott adni, kik szellemi erejok hatalmdval 

gyozelemre vezetik a hivek csapat&t s 61etszentsegok 6s tudo-

manyuk f6ny6vel megdicsditik a krisztusi hitet. A megal&ztatas 

sulyos 6veiben, midon a katolikus egyh&z ellenei diadalmi ma-

morukban tort ultek egyhazunk szornyu vesztes6gei felett, egymas-

utan keltek a hitnek oriasai, kik bajnoki h6vvel, elm6joknek 

ellenalhatatlan erej6vel s megg>r6z6d6s5k ihlets6g6vel vett6k fel 

a harcot igazaink mellett. Forgdch primds magasra emelve lo-

bogtatta a hit z&szlaj&t. Utana jott nagyjaink bUszkes6ge: a 

hodito PazmAny, a magyar katolikus egyh&z biimult restaurdtora 

ki a hit diadal&t biztositotta. Forgdch halala ufan a k6zv61em6ny 

egyhangulag ot kivanta ldtni a primdsi sz6ken, kir61 m6g a kat. 

egyh&z igazai6rt nem lelkesttlo tort6netirok is elismerik, hogy 

vele „a l&ngeszu, a tud6s, a hazai Ugyekben nagy befolyasu 

szerzetessel senki versenyre nem kelhetett." 1 Szerzetesi foga-

dalmaitol feloldoztatvdn, 1616-ban elobb turoczi pr6posttA, majd m6g 

ugyanazon ev osz6n esztergomi 6rsekk6 lett. 2- A nagy miiko-

d6si kor, a m61t6sag, mellyel a kir&ly s az egyhaz feje felru-

hazta, hatalmas osztonUl szolgalt e rendkivllli ferfiiinak, hogy be-

folyas it a magyar katolikus egyhdz folemel6s6re, ujjiiszervezesere 

es folviragoztatasAra 6rt6kesitse. Tekint61ye folUlmulhatatlan volt e 

hazaban; „lAngesze dltal husz 6ven &t piratlan tanacsosa volt a 

koronAnak," mondja r61a egy protestdns tortenetiro: higgadt-

sagaval 6s b8lcses6g6vel imponalt az orszAggyfll6sen, melynek 

hat&rozatait szonoklatain^k hatalm&val iranyitotta. 4 Az ereny 

tiszteletrem61tosaga, a tudas hatalma, a szonoklat ereje voltak 

azon eszk6z6k, melyekkel befoJyasdt minden t6ren ervenyesitette. 

1. Horv&th Mihiily. Masryarorszair torienelme. Pest. II. kiad. 1872. V. Kot. 148 I. 
2. Kazy o. c. Lib. II. Pag. 12:]. " 
o. Szalay L. Majryarorszajr tortenete. Lipcse. 1854. IV, Kot. 577 I. 
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Irodalmi hatasdnak illusztralasara dlljanak itt Toldy e szavai: 

„Fo munk&ja melyben az Osszes teologidt vitazolag s az ellen-

feleknek ir&nyAba-n vedve tdrgyalja, a hires „Igazs&gra vezerlo 

Kalauz" mindenre kiterjedo tudomanyanak, 61es dialektik^janak s 

l)irat]anul hathatos eloadas&nak bdmulando muve, melynek ver-

n£lktili diad«la tisztAbb es sikeresebb volt aPerdinandokharminc 

eves hdborujoknal, bdr hetven 6ven at a legjobb protest&ns el-

in6ket s azok tekintetre m61to tudomdny<it farasztotta." 

Erelyes vezetesenek a katolikus egyhaz koszon legtobbet. 

A fonnebb mondottak utan nem nehez elgondolnunk, mily orven-

detee jovot remellett a hazai katolikus egyhaz Pdzmany kor-

m&nyzat&tol, ki egyardnt kegyeltje volt az udvarnak s a kozv6-

lem£nynek, kinek orAkulum-szeru szavai vanizshatassal pengettek 

a lelkek hurjait. Retteg6st nem ismero . oroszlankent ment a 

harczba egyh&za jogaiert. Az egyh&z folmagasztaltatasa voltfoldi 

vagyainak netovabbja. Ket kival6 eszkoze volt ennek eler6s6ben: 

J6zus-tarsas<iga es a hitelemz6s. E ket tenyezot egymastol elva-

lasztani nem lehet, mert Jezus-tarsasaga r6szint t6nyleg mtlko-

d6tt a hitelemz6s ter6n, reszint arra kozvetett befolyast gyako-

rolt a papneveles altal s igy Pazmdnynak a hitelemzes felvira-

goztatdsiira iranyzott tev6kenys6get csak ugy meltanyolhatjuk 

egesz val6j<iban, ha a hitelemzest a Jezus-tarsasdga tevekeny-

s6g6vel bir&ljuk. — Ide iranyult fo ligyelme, „Paznuinynak fo-

torekv6se volt a jezsuitakat visszavezetni hazankba, itt lehetoleg 

tag tert nyitni tev6kenysegoknek s vezetesokre bizni azon iteze-

teket, melyeknek alapitdsarol elmelkedett " Mondja egyik jcles 

tort6netir6nk. 2- S valoban az 0 v6d6 szarnyai aiact a rend nap-

rol-napra novekvo tevekenyseggel fejtette ki erejet, iigy annyira, 

hogy a protestAnsok sejtve a csapdsokat, melyek a hit ezen el-

szant bajnokai resz6rol Paznuiny vezerlete alatt oket fenyegettek, 

az 1020. 6vi beszterczebiinyai orszaggyQlesen „Pazmdny Peter 

1. Toldi F. A magy. nomz. irodalom tortenote 4. kot. 72 I. Toldi F. aMtal&ban annyit 

mond irodalmi mukodeserOI, hojry „6 a mai kiinyvnyelv megteremtoje.44 73. 1. 

2, Frakndi Vilpios. PAzmAny P6ter 6s kora, Pest 18G8. 1. k. 467. i. 



jezsuita 6rseket, mint a haz&nak rossz polgarat* 6s a jezsuita 

rendet sz&muztek az orszagb61. 1 

Pazmdny a harez embere volt, kinek batorsagdt a fenyege-

tesek esak fokoztdk, erej6t acz61oztak. Annak a rendnek kebe-

16ben novekedett fel, mely az egyhaz kQzdelmei kozepett elso 

sorban fogja fel az ellenfel tainadasait. E tarsasag lelkes tagjai 

hajdan tarsai voltak, most az egyhaz gyozelmei kivivdsaban ret-

tenthetetlen katonai. Szerencs6s v.Uasztas, mely biztositotta amagyar 

egyhiz jovojet. Midon Pazmany ^tvette a hazai katolikus egyh&z 

kormanyziisat, szamban megfogyott, erkolcseiben javareszben fegyel-

mezetlen eshianyos tudomanyu papsagot talAlt a nyaj 616n. Papok 

kellettek neki, kik elni es halni, tenni ts szenvedni tudnak az 

egyhdzert, papok kik fedhetetlen eletokkel s tudomanyos keszttlt-

s^gttkkel imponillnak az ellenf£lnek. Ott volt e czelra Loyola 

elszdnt serege, mely a szoszeken es iskoldban egyanint ratermett 

egydnekkel rendelkezett. Kivdlt ez utobbi, az iskola sinylette 

a kepzett egyhazi tanitok hidnyat s ki ismerte jobban a helyze-

tet es annak javit&s&ra szUks6ges eszkozoket, mint Pazindny ki 

imigy ir egyik felterjeszt6seben: „A hosszas elhanyagohis, a val-

lasszabadsag es ugyszolvan az egesz nemessegnek az eretnek-

s6ghez valo makacs ragaszkodfea okozta, hogy nincs mas mod 

Magyarorszjigban regi viragz6 allapotdba visszahelyezni a vallast, 

mint iskolak Altal, melyekbe sUrun gytilekezv6n a hazanak tudo-

mdnyszomjas ifjus&ga, foleg a Jezus-tarsasag atyaitol a tudomd-

nyokkal a valldsossdgot is elsajatitsa." 2-

Viisdrhelyi, Porro, Kaldy, Hajnal, Dobokai, Vesselenyi stb. 

tisztes sora azoknak a f6rfiaknak, kik Pazm&ny kezdes6re isko-

Idkban es templomban, varosokon 6s falvakban kezokbe v6ve 

az ifjusag hitbeli oktateisiit es vallasos nevel6set, szihird alapj&t 

vetett6k meg egy szebb jovonek s az egylniz es haza remenyeit 

biztositottak a katolicizmusnak. A ktllfoldi protestans latin iskohik 

6s egyetemek voltak a hitujitds feszkei, melyekbol liaza kertil-

v6n az ifjusag, itthon iskolakban, irodalomban 6s templomban 

1. Kazy. o. c. Ub. III. Fag. 180. 
2. Frakn6i i. m. I. 467. I. 



hirdette az uj tant. A bajnak legmelyrehat6bb orvosla3a, k0z6p-

iskol&k 6s egyetem szervezese volt. Miutdn a nagy mu 16tesit6-

s6hez szllks6ges el6k6sztlletek megtort6ntek, 1635-ben alapitotta 

Pazmany a nagyszombati egyetemet, az egyhtizi 6s vilagi tudo-

mdnyok tuzhely6t s miut&n azt a kirdly mindazokkal a kivaltsd-

gokkal megerositette, melyekkel a nemetorsz&gi egyetemek bir-

tak, m6g ugyanazon 6v osz6n megnyilott Dobronoky Gyflrgy 

pAter egyetemi rektor vezet6se alatt a magyar mflvelts6g szen-

telt csarnoka, az egyh&zi 6s vilagi tudomdnyossdg bOlcsoje. Nagy-

jaink szine-java „Veni Sanct6tu 6nekel az alapit6val egytltt 

szent Miklos egyh&z&ban. De a nagyszombati egyetem nem 

elegitette ki az osszes ifjusdg szUks6glet6t. Koz6piskol&kra is 

szttks6g volt az orszsig f6bb pontjain. Ferdindnd, kinek vallasos 

buzgalma P&zm&ny torekv6seit mindenkor tAmogatta, a nagy-

szombati egyetem megnyit&sa utan azonnal targyaldsokat inditott 

a Kassdn, Beszterczeb6ny6n, Sopronban 6s K6szegen alapitando 

Jezus-tArsasAgi koll6giumok 6s gimndziumok ttgy6ben. P&zm&ny 

pedig, hogy nagy mttv6t I6k61etesitse s az ifjus&g valldsos neve-

leset m6g ink&bb biztositsa, Pozsonyban, Gy6rott, Homonndn 6s 

Szatmdrott alapitott koll6giumokat, vagy azoknak alapitdsihoz 

hozzajdrult. J6zus-tArsasiga egyre erosbodve vette kezebe az 

osszes katolikus k6zep 6s folso iskolai tanttgyet, s a hazai ifju-

sag vallasos nevel6s6t mindnagyobb appardtussal vezette. Paz-

inany el6rte ebbeli cz61jdt: megalapitotta 6s felviragozni ldtta az 

ifjusag vallasos nevel6s6t J6zus-tarsasdginak vezet6se alatt. 
r 
Amde ez csak resz6t kepezhette azon teljes reformnak, me-

lyet Pdzmany nagy lelke kontemplalt ki, mint a magyar katolikus egy-

haz vezere, alapjaib61 akarta azt fel6piteni. B nagy munk&janak 

tekintelyes resz6t k6pezte a n6p gyermekeinek hitbeli oktatasa. 

Itt ismet utjaban dllott a fonnebb jelzett akadaly, az" egyhaziak cse-

kely sz*ima es reszben hidnyos nriiveltsSge. E bajon csak papnevelo 

intezetek alapitasa es celszertt szervezese altal lehetett segiteni. 
1. Kazv. o. c. Lib. IV. Pajr. 
2. Horvath M. i. iii. V. kot. 193. lap. 
3. Kazy. o. c. Lib. IV. Pag. 908. 



Ily int6zetek alapit&sa k6pezte P*izmfiny torekv6seinek fo r6sz6t: 

„Midon 6szrevenn6m — irja— mily nagy MMnyAra van a kato-

likus valldsnak, hogy az egyh&zi f6rfiak sem oly szAmban nem 

tal&ltatnak, sem oly tudom&nynyal nembirnak, mint MagyarorszAg 

ez ido szerinti szllks6gletei koveteln6k, 6jjeli 6s nappali gondosko-

ddsomat oda ir&nyoztam, hogy er6m s tehets6gem gyengeseg6hez 

k6pest Isten segits6g6vel ezen bajon segitsek." Els6sf6szttk-

seg volt e tekintetben oly papnevel6 int6zet alapitAsa, mely a 

jdmborsdgban 6s tudomdnyokban alaposan kik6pzett papokat ad-

jon e haz&nak. Azon idoben csupdn Nagyszombatban, NyitrAn 6s 

GyorOtt voltak szemindriumok, de azok anyagi helyzete 6s szel-

lemi szintje sem volt teljesen kiel6gito s igy a trienti zsinat 

kovetelm6nyeinek kordn sem feleltek meg. E hi&nyt 6ppen riem 

p6tolta az, hogy n6mely ifjak egyhdzi kolts6gen B6csbe, Grdcba 

6s Olmtttzbe kttldettek, hogy magokat eme v&rosok hittudomanyi 

tanint6zeteiben kik6pezz6k. 2 Magyar teologiai intezetre volt 

szttks6g, mely mind tudomanyos szintje, mind szervezete, mind 

anyagi ell&t&sa tekintet6ben megfeleljen a kor k0vetelm6nyeinek. 

Ez 6geto szttks6gen akart Pazm&ny segiteni, mid6n megalapitotta 

a r61a elnevezett b6csi papnevel6 int6zetet, melynek novend6kei 

a hittudomdnyokban 6s jdmborsigban egyarant alapos kik6pezte-

t6st nyertek. l(>23-ban a pdpa 6s a kir&ly jovAhagydsdval meg-

nyilott a P&zm&neum, mely annyi magas muveltsegu 6s szent 

61etii papot adott az egyhaznak. Hogy az int6zetet nem Magyar-

orszdgon, hanem B6csben alapitotta, ennek f6 ok&t a cs&sz&ri 

szekhely mindennemu kulturalis elonyeiben, foleg a tud6s tandrok 

Altal vezetett kitun6 egyetemben kell keresnttnk. 

Valoban magasztos gondolat volt ez az alapitas, melyrol a 

p&pa 1623 6vi november 14. Pazm&nyhoz int6zett level6ben eze-

ket mondja: „A hitnek v îrat 6pitesz, s az istentelens6gnek rom-

l&s&t k6szited elo, midon a b6csi koll6gium foldllitdsdt tervezed. 

Val6ban az eg6sz egyh&z dics6ret6t s a szentsz6k joindulat&t 

1. Frakn6i i. m. I. k. 471 1. 
2. Frakn6i i. m. I. k. 470 1. 
:'». Frakn6i i. m. 1. k. 472 ]. 



esod&latos m6don megszerezted, mid6n azt alapitvdnyoddal gaz-

dagitottad." Ezekkel a sikerekkel Pazmdny nem el6gedett meg. 

A romai n6met papnevel6 int6zetben lev6 magyar alapitv&nyi 

helyek hosszabb ido ota nem toltettek be; az 6ber f6pdsztor sok 

utAnj&rdssal kieszkozolte, hogy oda a magyar ifjak ism6t folvetes-

senek s e nagyhirii int6zetben kik6peztessenek. Ennyi tOrek-

v6snek valoban tiszteletre m61to eredm6nye az volt, hogy P&z-

mdny hdrom egyetemen l&thatta a magyar noved6kpapsdg kik6-

peztet6s6t: a romai, becsi 6s nagyszombati szemindriumokban. Mind 

a h^rom int6zet a J6zus-tdrsasdgdnak vezet6se alatt 6vrol-6vre 

rajokk6nt killdotte sz6t hazAnkba a lelkipdsztorsAg 6s kereszt6ny 

tudom&ny ifju munkasait. Pazminy tehat el6rte e cz61jdt is: a 

papnevel6st î zervezte szentegyhdzunk szellem6ben. Ezek ut&n 

immdr onk6nyt kovetkezik a hannadik: a n6p gyermekeinek hit-

beli oktat&sa. A mint volt arra papsdg, mely hivatdsdnak magas-

latan iillott, mely k6pes volt folerteni az ifjusdg hitbeli oktatd-

sdnak fontossiigAt, a kereszt6ny n6p regeneraldsdnak nagj- 6s fontos 

muv6t, ennek csak felsobb utasitds kellett, hogy a munka eg6sz 

erovel meginduljon 6s restaurdlja az egyhdzat alapj&ban, a jovo 

rem6ny6ben: a gyermekekben. A nagy f6pdsztor e c61ra is fel-

haszndlta a legttdvosebb eszkozoket. Zsinatokat tartott, melyeken 

az eg>7Mzi 61etet szabdlyozta, tanacskozott a teendok felett. Csak 

azon hatarozatokat 6hajtom itt targyalni melyek szorosan a hit-

elemz6s kor6be tartoznak. 

Az 1629. evben tartott nagyszombati egyh&zmegyei zsinat 

elrendeli (III. f. IX. §.) hogy a plebanosok a tanitokat csak ugy 

bocs&ssiik be az iskolaba, ha elobb a trienti zsinat ftltal eloirt 

katolikus hitvalhist leteszik. Tovabbd tigyeljenek a pleb&nosok, 

hogy a tanit6k tanitsdk a gyermekeket a hit elemeire, jambor-

sagra 6s isteni f61elemre. 

A folott6bb fontos csaladi hitelemz6s ttgy6ben sttrgesse a 

plebanos a sztiloket, hogy gyermekeiket imddkozni ta'rits&k, s 

egy se legyen kozttlok, kinek kicsinyei az Ur imadsagat, Angyali 
1. Frakn6i i. m. I. k. 675 1. L. ez iigyben Borglieso biboros — ailamtitk&r level^t 

PAzminyhoz. M. ttJrt. emtekek. Okmdnytar. 3 a X . kot. 233 1. 



Udvozletet, apostoli hitvall&st, tiz parancsolatot 6s keresztvet6st 

ne tudn&k. Ez okbol reggel 6s este mind a szttldk, mind gyeyme-

keik imAdkozzanak; ugyanezt tegy6k ev6s el6tt 6s utdn. Mert 

nem ill6 kereszt6ny emberhez b&rmily munkdhoz fogni, mig Isten 

segitseget ajtatos im&ds&ggal ki nem esdette, Urunk mond&sa 

szerint. „N61kttlem semmit sem tehettek." 

A plebdnosok legahlbb adventi 6s nag>b6jti vas&rnapokon a 

delutclni 6rdkban oktassdk a fiukat 6s leAnyokat a kereszt6ny hit 
elemeire, t. i. a keresztvet6sre, jiz Ur im&ds&g&ra, angyali ttd-

vozletre, apostoli hitvallasra, Isten tiz parancsolatAra; egyuttal 

arra torekedjenek, hogy azok mind ennek rOvid magyarAzatdt is 

meg6rts6k. 

Nem volt neh6z ez tidvos hatdrozatok v6grehajtAsa azok 

altal a papok dltal, kik a nagyszombati 6s b6csi papnevel6 int6-

zetben nevelkedtek, hol az egyh&zi tisztii felfogast szivtdk ma-

gokba s a tiienti zsinat int6zked6sei v6riilik6 vdlottak. Az id6-

sebbek, kik az el6bbi korszakban nevekedtek fel, ugyan nem 

mutatkoztak el6g buzg6knak az egyhdz szigoni rendszab&lyai 

szerint fdradozni a hitelemz6s terhes munkdjdban, de ezek mo-

gott ott Allot a megszigoritott felttgyelet. Igy a zsinat hatAroza-

tai luir lassan, de folyton szaporodo eredm6nyeket szttltek. Jia 

mindezekhez hozzA vesszllk azt a k0rUlm6nyt, liogy a fonnemli-

tett h&rom papnevel6 int6zet 6vrol-6vre ujakkal szaporitotta a 

IV. „Ludimagistros in eivitatibus, oppidis et pagis nulius parochus admittat, nisi 
prius fldei catliolicao professionem ex conciiii tridentini praoscripto coram parocho emiserint." 

nDiligenter invigilent paroclii, ut magistri pueros doctrinam christianam pietatem, 
Deiquc timorem doceant.* 

„Praeterea injungat parochus diligenter parentibus, ut pueros orare doceant, nec 
ullus sit, cujus tenella proies orationem dominicam, saiutationem angelicam, symbolum et 
decaiogum ciun sacro crucis signo ignorot. Mane igitur statim ac surgunt et vesperC an-
tequam decumbant, et ipsiinet parontes et ipsorum pueri Deum oront, sicut ot dum cftmm 
capere incipiunt, vei tinem refectioni ponunt. Neque enim decet hominem christianum 
opus aiiquod ante agredi, quam Dei auxilium humili prece impioret, siquidem Dei ipsius 
est vox illa: Sine me nihil potestis facere." 

„Parochi saltem Advontus et Quadragesimae Dominicis hora pomeridiana pueroe ac 
puelias ad christianam doctrinam, rudibus necessariam erudiant: ut nimirum signum crucis 
recte formare, orationem dominicam, saiutationem angeiicam, symbolum apostolorum et 
decalogum sciant, eorumque simplicem explicationem intelllgant." — Synod. dioc. habita 
sub Ferdinando III. Caes. Ii. Rege et Petro PAzmAny Archi-Eppo strigonieusi Tyrnaviae, 
4. Oct. Anno 1629. — P£terfly o. c. Tom. II. pag. 254. 

1. Szalay, i. m. IV. k. 555.1. 



buzg6 kepzett lelkip&sztorok szAmAt, — kik mind az ujabb iskola 

hivei, mind a tiszta egyhiizi felfogas bajnokai, — el6ttttnk 611 a 

tiruliisnak indulo hitelemz6s, ugy a mint azt P&zm&ny vas kezei-

vel meginditotta. A n6p gyermekeinek hitbeli oktatasa rem6nyekre 

jogosit a vildgi papsdg buzgo tevekenys6ge folytdn. Mindezekhez 

jdrul J6zus-tarsas&g&nak missi6i tev6kenys6ge, mely PdzmAny 

egyh&zi kormanyzata alatt szint6n gyarapodott haz&nkban. 6, ki 

a feirsas&got mint 6des anyjdt szerette, melynek erdek6ben m6g 

mint a rend tagja 1608-ban a pozsonyi orszdggyttl6sen oroszlAn-

k6nt sikra szdllott: k6s6bb is mindenkor buzg6n v6delm6re kelt 

S 6rdekeit megovta. Az 0 6gisze alatt J6zus-tdrsasaga a lelkek 

ttdv6re tem6rdek istendldassal mttkodott s folyton fokoz6do tev6-

kenys6g6t fejtett ki. 1 A n6pmissi6k 6s a templomi hitelemz6s, 

melyeket a! tarsasdg papjai vdrosokban 6s falvakban tartottak, 

sokhan el6segitett6k a hitelemz6st. 

Mint Magyarorszdg primdsa befolyAsat minden t6ren felhasz-

n&ltix a kat. vallds felvirdgoztatasara. Korszakot alkoto irataiban 

v6delmezte az egyh&z igazait, ldngszavdval eln6mitotta az ellenf61 

tAmadasait es elveinek gy6zelm6t kivivta a v61em6nyek zurzavara 

felett; az o szeme a politikai bonyolulatok m61y6re tekintett s 

mint haz&nk els6 politikusa vez6rszerepet vitt a nyilv&nos elet-

beri. Mindez gondoskod&sa tdrgydt k6pezte, de f6 gondja, sajat 

vallomdsa szerint az ifjus&g vallAsos nevel6se volt. Ebben torte 

fej6t 6jjel nappal, ez6rt aggodott, e czelra dldozott sz&zezreket, 

ebbe helyezte legnagyobb ffildi dics6s6g6t, Ezt tekintette a nagy 

mu alapj&nak: hazdnk megujitisdt kat. meggy6zod6st61 dthatott 

vallAsos ifjusdg nevel6se Altah Halljuk, mit ir 1625. II. PerdinAnd 

kirdlyhoz: „A mint 6jjel-nappal; gondolkodndm, hogyan lehetne a 

kal valldst hathat6san el6mozditani, semmi alkalmasabbnak 6s 

eredmenyesebbnek nem tttnt fel el6ttem, mint az ifjus&g neve-

16se^liogy a katolikus ifjus&g fejl6dt6vel egyhdzunk hiveinek 

szAma gyarapodj6k.a 2 Ez volt a riagy f6rfiu meggy6z6d6sp ez 

1. KazV o. c. Lib. IV. pa<?. 308. 319. 324. VojiSr. o. c. p. 172. Majry. Tort. Eml6kek, 
I. o. XIX. k. 26G. 400. I. 

2. Magvar Tort^nelmi Eml6kek. I. o. XIX. k. 4601. 



k6pezi nyitj&t nagyszerti alapitvdnyainak. Mdr hogy a vall&sos 

nevel^snek sarkpontjit a hitelemz6s k6pezi, ez ismet oly igaz-

s&g, mely ir&nt k6ts6gben nem lehet senki. Ez eszme kivitelet 

illetoleg az id6zett lev61benffpraktikus tervvel lep a kiraly ele. Mint-

hogy tObb egyhdzi javadalom a kir&lyi kamarak dltal elzalogositva 

protestAns k6zre kerQlt, ajinlja Pdzmany a kiralynak a magyar 

topapsdg megadoztatosat s e p^nzbol egy elzalogositott javada-

lom visszaszerz6s6t, melyet azutan egyhazi szem61yek adminisz-

traln&nak mindaddig, mig annak fOlosleges jovedelm6b61 mds java-

dalom is visszaszerezheto lett volna s ily m6don az elzalogosi-

tott egyhdzi birtokok a protest&nsoktol egymisutdn megvdltat-

hatnAnak, ?Azutin a javadalom oly kotelesseggel ruhaztatn6k va-

lamely egyhdzi szem61yre, hogy az 6vi jovedelm6nek harmadre-

sz6t iskolakra 6s az ifjusdg nevel6s6re tartoznek kiszolgiltatni, 

azon kozegek kezeibe, kiket a fopapsag e ez61ra kijelol. Ez el-

jaras volna k6vetend6 a tobbi egyhazi javadalmak visszaszerz6-

seben is. 1 Egy a valldsos nevel6s fontossAgatol lelke m61y6ben 

athatott f6rfiunak f0ns6ges koneepeioi ezek. 

Mindezek utdn lehetetlen ketelkednilnk az ir&nt, hogy Paz-

many 6jjeli es nappali gondjainak legelsej6t, az ifjusag valldsos 

nevel6se 6s hitbeli oktatasa kepezte, ezen esttggott lelke eg6sz 

hev6ve1, ezt gondozta nemes sziv6nek eg6sz odaaddsdval. Erre 

hasznalta fol egesz befolyds&t, erre adomdnyozta jovedelmenek 

tetemes resz6t, ennek elomozditAsara ir&nyozta fopasztori hatal-

mat. 6 teljes mertekben birta a kirdly bizalmat, szava minden-

kor donto sulylyal birt a kiralynal, kit II. Ferdinand 1636-ban 

hozzdintezett level6ben „regi 6s hu baratjanak nevezett." 2 Ebbol 

megitelhetjttk, mily nagy r6sze van Pazmdnynak abban, hogy 

azon idoben az udvar a katolikus ttgy diadalra-juttat&saban oly 

buzg6n kozremukodott. Pazmany maga primasi k6r6ben — mint 

lattuk — mindent megtett, a mi a hitelemzes felvirdgoztatasara 

ttdvos es hasznos volt. Papsagot nevelt e hitelemzes teljesitesere. 

1. U. ok. 460. I. 
2. Fojer o. c. pag 108. „Antiquum et ticlmn ainicum." Epistola Ferdinandi 11. ad, 

Petrum Pdzmdny A. lGo(j. 



Ezek keze alatt felvirult az ifjusag hit61ete, buzgalom kelt minde-

niltt. A zsinati hat&rozatok, ezen b6s6ges AlddsfoiTdsok m6g in-

k&bb fokoztAk a hitelemz^s lendtlletet. A J6zus-tdrsasig lelkes 

papjai missi6kban 6s templomokban segitett6k el6 ezen lelkes 

munkdt. 

A tudomdnyok tanuloi sem voltak kit6ve t6bb6 a hithagy&s 

veszedelm6npk, mert valldsos nevel6s 6s alapos hitelemz6s Altal 

szent hitOkben kellok6ppen megerositett6k 6ket. Az uj iskohik 

bolcsoi voltak a mttvelt oszt&ly valldsossdgdnak s elomozditoi a 

inegt6r6seknek. Mindezt betetozte a liagyszombati egyetem, mely 

a vaMsos nevel6; teljes sertetlens6g6t 6s t5k61etes siker6t biz-

tositotta. Ily nagyszab&sii 6s mindenre kiterjedo reformmflkod6s 

a hitelemz6s tok61etes iijjdszttletes6t, dltaldnos lendttlet6t, a hit-

eletnek dltalAnos felviragzdsdt eredm6nyezte. Az6rt meltan ttn-

nepeljttk a nagy PAzmdnyt hazai hitelemzesUnk restaur&torak6nt. 

— Elhunyt l(537-ben. De 61 ma is a katolikus egyhazban, melyet 

alapjdban renoviilt. „Nomen Petri tumulus obruere non potuit. 

Vivit adhuc in praeclaris vasti sui ingenii foetibus." Mondja 

r61a Kazy tOrtenetironk. L Hitelemz6sUnk nem sanyarog tobb6, 

hanem vir^gzik 6s fejlodik, a mint azt ujra megteremtette P&z-

m&ny P6ter. 

3. Kazy. o. c. Lib. V. p. 4. 



P&zm&ny ut&n. 

Pdzmany nagy eszm6it megval6sitva adta at az ut6kornak. 

Az 6 miiv6nek tovAbb fejleszt6se 6s tOkelyesbit^se volt feladata 

szaz even at utodainak. A hitelemz6snek az egyhaz szellemeben 

vaW eszkozl6s6re meg volt tOrve az lit. Midon a nagy biboros 

szemeit lehunyta, muv6nek apostolai teljes emvel faradoztak az 

egj7hdz gyonge esemet6inek lelki gondozdsaban, esak szaporitani 

kellett az int6zeteket, melyek a hitelemz6s bajnokait killdt6k e 

hazaba, Isten kegyelmebol az egyhaz Pazmany utan oly vez6r-

fei-fiiit nyfert, ki nagy el6d6ne v hatalmas eszm6it felfogta, az al-

tala alkotott muvet tov&bb fejlesztette, hazai hitelemz6sttnket fo-

kozatosan er6sbitette. PdzmAnynak 1037-bea tort6nt elhaldloza-a 

ut&n L6sy Imr6t vdlasztotta a kinily Magyarorszag primasi sz6-

szek6re, kinek kineveztet6set VIII. Orbdn pApa ugyanazon evi 

november 16-an jovahagyta. Losy apostoli szellemil ferfiu volt, 

ki tanulmdnyait R6maban v6gezte, L Krisztus foldi helytartojA-

nak sz6kvdrosdban szivta mag&ba az igaz hit tudonninyiit, az apos-

tolok fejedelm6nek sirj&n&l megaez61ozott lelkesedessel t6rt visz-

sza hazajaba> hogy itt a kat. vallas ellen irdnyzott iidiiz tanui-

ddsokkal szembe-szdllva, kttzdjon egyhdza igazaiert. Sokat virt 

a magyar kat. egyh&z e magas muvelts6gfl, bajnoki tehets6gti 

f6rfiut61. Sokat, kttlonosen a hitelemz6s, mely Pazmdny kormany-

zata alatt oly sz6pen felvirult. L6sy az orszdg v&rakozas&nak tel-

jesen megfelelt. Lankaddst nem ismer6 buzgalommal torekedett 

a papsdg kOreben szttks6ges fegyelmet megszilirditani. Pozsony-

ban papnevelo int6zetet Allitott fol oly e61b61, liogy ott az oltar 

szolg&i mdr serdttlo korukt61 fogva az istenes eletben es a jam-

borsdg alapj&ra fektetett tudomdnyokban neveltessenek. A kir&ly 

j6 akaratdt 6s a kat. vallas folvir&goztat&s&ra iranyzott torekv6-

seit tandesaival tamogatta. 2- 1638-ban tartomdnyi zsinatot tar-

tott Nagyszombatban, melyen ttdvos rendeleteket hozott a hit-

1. Katona, Historia Critica. XXXII. Pag. 
2. Kazy. o. c. Lib. V. Pag. 48. 



elemz6s elomozdit&s&ra. I. fejezeteben (II. r.) elrendeli a zsinat, 

hogy a papsjig a gyermekeket hitttnk szent tanaira vas&r- es ttn-

nepnapokon ne csak a pttspoki 6s kaptalani egyMzakban ok-

tassa, hanem ugyanezt cselekedje valamennyi parokialis templo-

mokban is. A hitelemz6sre ttgyeljenek a fop&sztorok, pl^bdnosok 

6s foesperesek. Ezen int6zked6s felujitja az elobbi zsinatok azon 

rendelet6t, mely az ellen6rz6st, a foesperesi felttgyeletet vissza-

iUlitotta s ezaltal a zsinati hatdrozatnak gyakorlati 6rv6nyesttl6-

s6t biztositotta.. V6gUl aj&nlja a zsinat a kereszt6ny oktat&s tar-

sulatait, melyek a templomi liitelemz6s elomozdit&s&ra hathat6s 

seg6deszkozttl szolg&ltak. L 

Hogy ez int6zkedes gyakorlati 6rt6k6t 6s m61yre hato ere-

jet egesz valojaban at6rtsttk, szem elott kell tartanunk a kat. 

egyhriznak azon pietdsdt, melylyel a zsinatok irant minden ido-

ben viseltetett. A zsinatok voltak mindenkor az egyh&zi 61et tflz-

helyei. A zsinatok int6ztek irt6 hdborut a becsiiszott vissza6I6-

seknek, ezek inditott&k meg a hit61et emel6s6re szttks6ges ak-

ciokat. Szoval a zsinatok mindenkor a vallasoss&g lendttlet6t 6s 

viriigzdsdt id6zt6k el6. 

Az egyMz ez okb61 mindenkor nagy siilyt fektetett azsina-

tokra s mint a tortenelem bizonyitja, valah&nyszor nagyobb sza-

kadas mutatkozott, azonnal tanacsra gyttltek a fopasztorok; va-

lahanyszor nagyobb szabasu reform 16pett 61etbe a kat. vilagban, 

ezt zsinat elozte meg, honnet a mii tervezete kiindult. A tarto-

manyi es megyei zsinatok, melyek foleg az egyhaz szolgainak 

s a hiveknek erkolesi 61et6ben 6szlelheto vissza616sek kiirtasat 

6s a fegyelem szigoritas&t, a jamborsag emeleset ezelozz&k, ki-

vftltkepen akkor szttksegesek, mid6n a hit61etben hanyatlas all 

be, vagy a laza erkolcsok javit&s&ra irdnyul6 nagyobb szabdsu 

reformok gyakorlati kivitel6nek hatalyossaga fokozando. Az elobbi 

1. ,Cap. I. Circa ttJem et quae ad eam pertlnont II. Ut rudimento tldci festivis 
diebus non soium in cathcdralibus ac coliejriatis, .sed et in omnibus parocliialibus ecclesiis 
doceantur, pueritiaque, quao sepres ost ecclesiae, in his quam diligentissime erudiatur, 
adhibeant ornnem operam revorendissimi domini ordinarii aliique praelati minores, ac 
domini archidiaeoni. Kxpedit autem, ut doctrinae christianae sodalitates ubi tieri potest, 
erigantur." Synod. provincialis, habita sub Ferdinando III Caes. Hung. Kege. et Emerico 
Losy AEppo Strigoniensi Tyrnaviae Anno 1G3S. — Petcrffy o. c. Tom. II. Pag. 357. 



sztlks6g, az erkolcsi hanyathis orvoslasa, sttrgette az Olah, Por-

gAch 6s Pazmany prim&sok alatt tartott zsinatokat. Ez ut6bbi: a 

reformmuvek megszilarditasa, kovetelte a Pazmdny utodai alatt 

tartott egyhdzi gytllekezeteket S valoban az Udvos hatAs, me-

lyet a zsinatok a feg> elem szigoritiisdban s az erkolcsi 61et eme-

16s6ben szUltek, egyre dltal(inossabbd lett. Felvirult a hit61ct s a 

nagy alkotasok tovdbb lonek fejlesztve. Altalanos pezsg6st, len-

dlllo hit61etet 6szlelUrik orszdgszerte. 

Mell6zve azokat a zsinatokat, melyek a hitelemz6s tekinte-

t6ben tUzetes int6zked6seket nem tettek, csupAn csak azokra 

szoritkozom, melyek az ifjiis&g hiterkOlcsi oktatasiit szabdlyoztak. 

Mttuk eddig az esztergomi egyhdztartomiiny zsinatait, melyek a 

torok pusztitAstol legalabb r6szben megkim61t egyhdzmegy6k lelki 

Ugyeire vonatkoznak. Haz&nk d61i reszen 6s a tdrsorszdgokban 

oly szOrnyu volt a tarolat, hogy itt h/lkipdsztorkoddsrol akkori-

ban sz6 sem lehetett. Verancsics Antal, mid6n konsfcmtinapolyi 

kovets6g6ben aDun&n utazviin, haj6jdr61 szeml61te az elpusztult 

t6reket, szerb haj6sa azt mondta neki: valaha egy faluban tobb 

lak&s volt, mint most harmincban. Azok is jobbara szerbek, 

protestdnsok 6s torokok voltak, a mieink Arviin bolyongtak vagy 

nyogve vonszoltdk a torok igdjAt. Igy volt ez mdsf61 szazadon 

&t, csak a XVII sz&zad v6ge fel6 kezdett derengeni a hajdan 

katolikus n6ptol lakott D61magyarorszagra egy jobb jovonek ke-

csegtet6 hajnal-sugara. A mint a d61vid6k egy kiss6 fell61egzett 

hosszadalmas al61ts&gabol, legott zsinatra sereglettek Krisztus 

papjai, s tan&cskoztak a ny&j 6sszegyUjt6tt maradvdnyainak lelki 

Udv6rol. N6zzUk, mit hatdroztak a hitelemz6s Ugy6ben ? Az 1606. ev-

ben tartott ziigrAbi zsinat I. fejezeteben utasitja a pleb&nosokat az 

iskolak es a hitelemz6s ApoldsAra : „Gondjuk legyen a plebiino-

soknak, hogy legyenek tanit6k 6s iskohik, melyekben atanulmii-

nyok s foleg a hit tanai eloadassanak. A hanyagok foespereseik 

feljelent6s6re megfelel6 bUntetessel fognak sujtatni. L A XVII. 

1. Xoster nauclorus homo rascianus roforobat, quod qui olim salvo nostro imporio 
una in vilia numorus erat colonorum, in XXX. vix par inveniri potest." Masx. Tort. Em-
16kek II. o. II. kot. 290 1. 



sz&zad v6gszak&nak f&nyes gy6zelmei hazAnk legnagyobb r6sz6t 

felszabaditottAk a tOrok iga alol. A visszavett r6szeken azonnal 

szervezte a papsAg a n6p gyermekeinek hitbeli oktat&sAt. 1690. 

ben ismet zsinatot tartott a zi\grdbi egyhAzmegye papsaga, mely 

hat£rozatainak VI. fejezet6ben ek6p intezkedik a hitelemz6s fe-

161: „Nagyb6jtben, valamint gyonds 6s dldozds elott 6sutdntart-

son a papsag oktat&st a gy6nds modjArol, J6zusnak az Olt&ri-

szents6gben val6 jelenl6t6rol s a kereszt6ny hitnek fobb igazsA-

gair61. Egyuttal a gyermekeket is oktassa a keresztvet6sre 6s 

im£ds6g >kra." 2- (A gy6ndsra va-16 elokeszit6s term6szetesen f6-

leg a serdlilo ifjus&gra vonatkozik.) Az 1706. 6vben Diakovdron 

tartott boszniai egyhAzmegyei zsinat pedig igy hatdrozott a hit-

elemz6s tlgy6ben. XI.: „Minthogy pr6dikdlni minden lelkipdsztor 

hivataMnAl fogva koteles, torekedj6k minel gyakrabban teljesi-

teni, inkiibb katek6tikai, mint skolasztikus m6don; s mivel a kis-

dedek oktat&sa szint6n hivatdsos koteless6g6t k6pezi, minden 

telheto szorgalommal oktassa azokat a keteszt6ny koteless6gekre. 

Ez okbol szent besz6d elott vagy ut&n mondja el6 a „Miaty&n-

kot" „Cdvozl6gyetu „Hiszekegyet," Isten es az egyhdz paran-

csait.u Az 1714-ben tartott p6csi egyhazmegyei zsinat pedig 

igy int6zkedik: „A pl6banos a n6pet szent besz6dekben, a tu-

datlanokat hitelemz6sben oktassa. Az iskolamester vagy kAntor 

koteless6ge okfaitni a gyermekeket, temetni a pl6bdnossal, 6ne-

1. „Curont paroclii, ut sint magistri ot scholao, in quibus litorae et singulariter, 
quae ftdei sunt, instruantur. In eo negligontes ox relatione archidiaconorum poenam ar-
bitrariam subibunt." Synod. zagrabiensis dioocosana habita sub Loopoldo I. Hung. Rege, 
Georgio Szolepcs6ny AE. Strigon. ot Martino Borkovics Eppo Zagrabionsi, Anno 1669 P6-
terffy o. c. Tom. II. P«g. o94. 

2. „ln Quadragesima voro ot ante ot post confessionem et sacram communionem 
circa modum contitendi ot de praesontia Christi domini in sanctissimo Eucharistiae sac-
ramento fiant exhortationes ac alia doctrinae nocossaria proponantur et pueri informanda 
cruco et orationibus dicendis oxaminontur.'' Synodus Zagrabiensis sub Loopoldo I. Caes. 
Reg, Georgio Sz6cseny AE. Strigonionsi et Ignatio Alexandro Mikulich Eppo zagrabionsi. 
Anno 1690. Peterfty. o. c. Tom. II. Pag. 4(>6. 

tt. „Concionari uti omnes ox officio tenentur, ita frequentissime conentur, idquo ad 
captum populi potius catocheticc quam scholastice; cumque tenerae aetatis instructio pari 
modo ipsis incumbat, procurent omni studio eam christianis praeceptis erudire; ideoque 
ante vel post concionem sempor olata voco praooront: Pater noster, Ave Maria, Credo, 
Praecepta Decalogi, prae^opta ecclesiae." Synod. dioec. bosnensis, celebrata sub Josepho 
I. Caes. Rog. Leopoldo Koloniec S. R. E. Card. A. E. Sfcrigon. et Georgio Patacsich 
Eppo Bosnonsi Diacovae. Anno 1706. P6terffy o. e. Tom. II. Pag. 411. 



kelni a templomban s egy6bb k&ntori teend6ket v6gezni." 

(Minthogy abban a korban a tanit&s alapjAt a hitelemz6s k6pezte, 

vihigos „hogy a gyermekek oktat&sa alatt elso sorban a hit ele-

meinek tanit&sa 6rtend6.a) 

A ki a zsinatok fontossag&t, azoknak az egyh&zi 61etben 

mindenkor korszakot alkot6 hatdsfit ismeri, pillanatig sem lehet 

k6ts6gben azok eredm6nye irant. Es ha a kor hitelemz6s6t esu-

p&n ezekbol it61jUk meg, mdr ez is k6ts6gkivUl haladAst jelent; 

mert e partikul&ris zsinatok, mint a trienti altalanos zsinat ren-

deleteinek a helyi korUlmenyekhez valo alkalmazAsai, biztositot-

tak az egyliiiz szent intenei6inak 6rv6nyesUl6s6t. Amde nem esu-

pAn ezekbol/ kell megit61ntt ik a kor hitelemz6s6t. Sok mds t6-

nyez6 is befolyt arra, melyeknek ezekkel valo kolcsOnOs k6zre-

mttkod6se adja meg a hitelemz6s teljes k6p6t. S itt els6 sorban 

figyelembe kell vennttnk az iskol&k szervez6se kOrtll kifejtett 

tev6kenys6get. A hazai irok e kor oktatdsUgy6t birAlva, jobb&ra 

ugyanazon szempontb61 it61ik meg a katolikus 6s protestins 

egyhdzak iskohiit. Minthogy pedig eg6szen mds a katolikus egy-

h&z szervezete 6s eg6szen mAs a protestdnsoke, nagyon term6-

szetes, hogy ir6ink kovetkeztet6sokben t6vutra kerUlnek. A kar 

tolikus egyh&z szervezete monarkikus 16v6n, iskol&ink fejl6des6t 

is e szempontbol kell m61tatnunk. Az iskola a templom el6csarnoka; 

az neveli az egyh&z rem6nyeit. az6rt azt az egyh&z minden id6-

ben Apolta, kiv&16 gondozdsban r6szesitette. M6g a torok Mbo-

ruk idej6ben is, midon rendszeres fejlod6srol sz6 sem lehetett, az 

egyhiiz f6piisztorai 161ekemel6 buzg6sftgot fejtettek ki a vArosi 

iskohik alapitiisaban. E korban hazAnk majd minden virosdban 

voltak katolikus koz6piskohik, jobbAra fopapjainak alapitvdnyaib61 

fOnntartva. Itt-ott egyes lelkes f6urak is alapitottak latin iskold-

kat. Ez iskol«ik legnagyobb r6szben J6zus-hirsasAga vezet6se alatt 

iillottak, n6hol a piaristdk s egy6bb szerzetesek kez6ben, mely 

k0rttlm6ny el6g garaneiat szolgAltat azok kifogdstalan valldsi ok-
1. „Parochus populum concionibus,, rudes catecliesi instruat . . . [aidimagister seu 

cantor: ipsius est docere pueros, sepelire cum parocho, in templo canere et reliqua etas-
modi magistris consueta peragere ac exequi.4 Synod. dioec. quinqueeccies. Anno 1710. 
P6terfty. o. c. Tom. 11. Pag. 417. 423. 



tat&sa tekinteteben. A ki ismeri e szerzetesek, ktilonosen Jezus-

tarsasdga tanulmanyi szabAlyzatdt, pillanatig sem k6telkedhetik a 

folott, hogy az altalok vezetett tanint6zetekben a hitelemzes ki-

tttno vir&gzdsnak orvendett. K6pzelni is lehetetlen, hogy ezen 

int6zetek mellett n6piskolAk is ne lettek volna, melyekben koz-

tudom&s szerint az irdst 6s olvasast a hitelemz6ssel kapcsolatosan 

tanitottAk. Ha ra6g ezekhez hozzd vesszttk a J6zus-Mrsasaga al-

tal vezetett akad6miakat; el kell osmernttnk, hogy e korban a 

virosi tanint6zetek hitbeli oktatAsa igen jo karban volt. Azon 

falvakban, melyekben rendszeres lelkip&sztorkodils volt, a templom 

mellett csakhamar iskola is keletkezett. Nezzttk at e kor „Vizi-

tati6 Canoninca-it," ott van a „Ludimagister," kire azifjusdg ok-

tafcisa 6s valMsos nevelese volt bizva. A torok haboruk vegsza-

kAban, mid6n a telepit6sek tort6ntek, eleinte jobbara szerzete-

sek adminisztniltak az egyes pleb&nicikat, de mihelyt arra rendes 

pleb&nost kaptak, egyszere ott taldljuk az iskolamestert is. Ezek 

fontolgatdsa ut&n igazdn megfoghatatlan, mik6p v&dolhatjAk egyes 

ir6k a katolikus egyhcizat az ifjusag valhisos oktatdsa korttli 

hanyags&ggal ? Vegyttk tovcibb& fontol6ra azon korttlriienyt is, 

hogy a katolikus gyermekek a templomban is nyertek oktatast, 

mig a protest&nsok oktatasa joforman az iskoldra szoritkozott. 

Ezek figyelembe v6tele utdn az elfogulatlan kritikusnak el kell 

ismernie, hogy a magyar katolikus hitelemz6s e korban j6 karban 

volt s az egyh&z szolgdi templomban 6s iskohiban buzgon fdra-

doztak a hitelemz6s munk&j&ban. 

Hogy a protest&nsok a hatolom tiimogafcisa nelkttl szervez-

t6k iskoldikat, magdtol 6rtetodik. Mivel az dllam akkor katolikus 

volt s mint ilyen a katolikus iskola-ttgyet partolta, a protestansok-

nak mint ellenzeknek sajat erejokbol kellett iskohiikat fenfcirtani. A 

protestiins pr6dikdtorok, tanitok 6s diakok szenved6seirol irt pa-

naszokra vonatkozolag meg kell jegyeznttnk, hogy a vallasi 

villongd^ok kozepett az erohatalommal valo foglalasok uemcsak 

a katolikusokndl, hanem protestansoknal is sttrun megestek. E16gg6 

1. Kis A. dr. A magyar n£piskoiai taniUs tort6nete 1. f. 9. kov. 



bizonyitj&k ezt a katolikusoknak 1649-ben a kirdly el6 terjesztett 

panaszai, L ezt bizonyitjiik a kassai, gyongyosi, kecskem6ti stb. 

zavargasok, melyekben protestansok voltak a timad6k. 2- A pro-

testcinsoknak az 1655. evi pozsonyi orsziggyUl6sen eloterjesztett 

azon kovetel6se, liogy J6zus-torsas<iga Magyarorszdgb61 kitiltass6k, 

szinten nem a felekezet tUrelmess6g6t bizonyitja. 3- A kir&ly v6-

delmebe vette a J6zus-tarsasdgot s biztositotta j6akaratarol, ki-

valtk6ppen az iskohik korul szerzett 6rdemei elismer6s6Ul. 4- Igy 

erosbadott hazai hitelemz6sUnk neh6z kOrUlmenyek, folytonos 

kUzdelmek kozepett, a talaj fokozatosan k6szttlt a XVIII. szazad 

nagy atalakulasaihoz. A XVII. szAzad alkonyan 6s a XVIII. sz&-

zad egesz folyaman n6pvandor]asszeru gyarmatositiis keletkezett. 

Uj katolikus kozsegek keletkeztek a torok altal letarolt vid6ken. 

A nepessegben ekkep gyarapodott egyh&z hitelemzes6ben uj len-

diilet tamadt. 

1. Foj6r o. c. Pag. 217. Kazv Lib. VI. Pag. 130. 
2. Kazy o. c. Lib. XI. Pai?. 100, 101. 
3. Kazv. Lib. Vll. Pag. 170. 
4. Katona o. c. XXXII Pag. 097, 009, 712, 873. 



Katolikus kat&ink Pazmany utan. 

A viszonyok gyokeres dtalakuldsa melyet Pdzmdny reform-

tev6kenys6g6vel el6id£zett, minden t6rem orvendetes emelked6st 

vont maga utdn. A hitelemz6s, mely a nagy ferfiunak kivAlo 

gondoskoddsa tdrgydt k6pezte, az uj era dicsteii eveiben, nem-

csak az iskoldban 6s templomban, han m az irodalom ter6n is 

sokat haladt elore. E teren azonban oly irodalomtort6neti kerdes 

dll eldttUnk, melynek megolddsdhoz, bkv rengeteg adathalmaz <111 

rendelkez6sttnkre, mindazaltal magdt a tenyt ad oculus nem de-

monstrdlhatjuk mert annak anyag&t emesztette az ido. 

Ertem: a kdt6kat Pdzmany ut&n a XVII. szAzad veg6ig. — 

Mert, hogy azon idoben, midon egyik iskolat a mdsik utan ala-

pitottAk, midon a hitelemz6s teren oly tev6kenyseg folyik, mely-

hez az elobbi kor hitelemzes6t m£g csak hasonlitani sem lehet, 

hogy e korban majdnem egy sz&zadon &t osszesen egy nehany 

kerUlt volna a konyvpiaczra, ezt meg csak elgondolni is 

k6ptelens6g. K6t t6ny *U1 itt egym&ssal szemben, melyek egy-

m^snak l&tszolag ellentmondanak; egyik az, hogy e kornak egyre 

fejlodO hitelemz6se uj meg uj kdt6 kiad&sokat kovetelt; a md-

sik az hogy a jelzett korb61 csak egy neh&ny kdte p l̂dAny ma-

radt az uf6korra. 

A mi az elsot illeti, oly igazs&g az, mely elott mindenkinek 

meg kell hajolnia: hogy hitelemz6stlnk e korban oly nagy emel-

kedest mutat, melyhez az elozo kort m£g csak hasonlitani sem 

lehet. Minden tenyezo, mely erre befolyiissal van, hatv&nyozott 

erdvel mukodik most kozre. Mig PdzmAny elott hat gimndzium-

ban tanult hazdnknak katolikus ifjusaga, e szdz id veg6n ket ne-

pes egyetem es 6(S gimnaziumban tanulja az udv. igeit. Ezen is-

koldk n6hanyat kiveve Jezus-tarsasaganak vezetese alatt allottak, 

mely rend tanintezeteirol altalaban el van ismerve, hogy mindig 

nepesek voltak. Ha mar ebbol kovetkeztet6seket vonunk a k£zi 

kOnyvek szUks6glet6re, konkliizionk okvetetlenUl az lesz, hogy a 



68 int6zetben tObb mint f61 szdzad lefolydsa ala?t tem6rdek ka-

tekizmust haszndlt el az ifjus&g. S aligha t6vedttnk? ha azt allitjuk, 

hogy tekintve a fogyaszt&st, minden 2—3 6vben uj k*it6 kiaddsra 

volt szttks6g, hogy csak a gimnaziumi ifjusag szttkseglete kiel6-

githeto legyen. Midon azonban a gininaziunii tanit's ttgy6t ily 

magas szintdjon liitjuk, ne feledjuk, hogy ezzel ar&nyban a n6p-

iskoldk is folyton szaporodtak, melyekben a tanitcis m£g e sza-

zad feleben is, jobbiira a katekizmus alapjiin kezdodOtt. Amde a 

n6piskolak reszint a zsinati hatarozatok iuiciativajara, reszint a 

kozep 6s felso iskoldk hatdsa alatt egyre sokasodtiik az orsz&g-

ban. Ha most a 68 gimnazium 6s e mellett a nepiskol&k kdte-

szttks6gletet szemttgyre vessztik, azt kell mondanun <, hogy ekor-

ban nagym6rt6ku k&te fogyaszfcisnak kellett lennie. Val6s«ig alap-

j&ra van fektetve tehat azon allitasunk, hogy a Pazmdnyt koveto 

korban 63 6ven dt korttlbelttl minden 2—3 evben uj meg uj 

k&te kiadasok jelentek meg a konyvpiacon, s minthogy Canisius 

uralma dltaldnos volt haz&nk koz6piskoliiiban, nem lehet kets6g 

az ir&nt, hogy katekizmusAnak tobbszoros kiaddsa JAtott napvi-

YAgot. 
Ezzel szemben azonban mit l&tunk? A XVII. szazad v6geig 

Osszesen 3 Canisius fordit&s 6s 5 mds katekizmus van kezeink ko-

zott. Mig a sz&zad elej6n, midon osszesen 7 gimndzium 6s cse-

kely szdmu n6piskola nevelte az ifjiis&got; Vdsdrhelyi Canisiusa^ 

18 ev alatt 8 kiad&st£rt; most midon a gimniziumok Szdma 68 

s e szaporulattal ar&nyos a n6piskoldk szdma, 63 6vr61 csupdn 

8 kiaddst, ezek kozott hirom vaI6di Canisius forditAst ismer az 

ut6kor. Hogy ez val6ban igy tort6nt volna, azt foltenni is 

lehetetlen. Hanem azt kell tartanunk, hogy Canisius kis 

katekizmusa sokszoros tn ujra ineg ujra ki lett adva, e ki-

addsoknak azonban nyoma veszett. Csak azt mondhatjuk tehAt, 

hogy konyvtaraink e kiaddsok eml6k6t nem 6rizt6k meg; inind-

azaltal teny, liogy Canisius az iskolakra siiru egymdsutanban lett 

ujra nyomatva. Mindenesetre nagy kir az irodalomra, hogy eny-

nyi kincs nyomtalanul elveszett. — Els6 tekintetre csoddlatosnak 



tunik fel, hogy oly pezsgfi tudomdnyos 61etnek annyi emteke 

nyomtalanul eltiint s azon problemdt allitja elenk: liogy tOrten-

hetett az, midon aunyi protestdns k&tet oriztek meg konyvtara-

inkP E kerd6s magdt61 megfejtodik elottttnk, ha r&tekintilnk azon 

szornytt duliisra, mely a Jezus-t&rsasagi gimmiziumokat megsem-

misitette s utana a tobbi kolostorokat eltorttlte. Ott allanak az 

egykor hires jezsuita gimnaziumok 6pttletei, katonak lakjak a 

tudomdny egykori hajlekait, Konyveik s egy£bb tudomanyos kin-

cseik hovd lettek? Kotyavety6re kerttltek, sz6tszortAk oket, vagy 

fontszamra eladtak, vagy meg6gettek. Konyvtaraik piaczra ke-

rttltek. Epttleteik elhagyatott kttlseje kuiltoan hirdeti a pusztu-

his 6ktelenseg6t; nincs azokban semmi, de semmi nyoma a tu-

doimhiyos gyujtem6nyeknek, mind eltttntek nyomtalanul. Igy ve-

szelodtek egyebb ert6kes konyvekkel 6s mukincsekkel egytttt a 

katekizmusok is. A kolostorok konyvtarainak pusztuhiscival elve-

szett Canisiusnak szdmtalan kiad&sa, Csak azt tudjuk, liogy vol-

takrkellett lenniok; liova lettek azt nem tudjuk. — Nem igy 

a protestansok Azok fcinint6zeteit nem pusztitotta el, a „fol-

vilagosodottsig* mely csak a katolikus szerzeteseket gyuloli. 

Azok lnegmaradtak s megoriztek r6gis6geiket napjainkig. 

Ime! ebben van magyanizata azon korttlmenynek,hogy mig 

a protestans kateknak annyi kiaddsa maradt az utokorra, addig 

a katolikus katekbol itt-ott maradt egy-ketto. 

Mint emlitettem, az iskolai hasznalaton kivttl is kezen forgott 

a katekizmus templomi hitelemz6sek es priv&t ahitatgyakorlatok 

alkalmaval. Ily katekizmust taldlunk Kopchanyi Marton Bonaven-

tura imddsdgos konyve vegen 1037 6vrol L Az imadsagos 

konyv czimlapja csonka, de a vegen levo tartalomjegyzek jelzi, 

liogy cz nnir harmadik kiadasa a munek; mi ujabb bizonyitekot 

szolgaltat elobbi allitasunkhoz, hogy e kor kate-irodalmftnak em-

lekei legnagyobb reszben elvesztek. A katekizmus cime: „A ke-

reszty6n Tudoniannak rovid soinmaja, Elso Resze a Hitnek Aga-

zatairol. Nyomatott Bechbe Oelbhaur Gergely Altal. MDCXXXII. 

1. A budapcsti egyetemi kunyvtiirbaii. 



esztendoben." 12 r6t, 34 lapra terjed, v6g6n a ministr&ci-

oval. Eg6sz szerkezete elarulja, hogy a kozn6p szdmara lett 

keszitve. Canisius katekizmusa, sok v&ltoztafeissal 6s rovidit6ssel. 

— TekintsUk futolagosan. Elso k6rd6se: „Ki mond^atik Ke-

reszty6nnek es katolikusnak A felelet Canisius6. A hitrol ne-

gyedf61 lapon tilrgyal, jobb&ra Canisius k6rd6seivel 6s feleletei-

vel; vannak azonban mds roviditett k6rd6sei is? melyek amab-

ban nincsenek meg. M&sodik r6sze : „Az Rem6nys6grol 6s Imad-

sagr61.u Err61 is negyedf61 lapon tiirgyal; r6szben Canisius k6r-

d6seivel. A hosszabb k6rdesek helyett azonban nuir is rovideb-

bek vannak. Harmadik. r6sze: „Az szeretetrol 6s Tiz parancso-

latrol" melyet hetedf61 lai>on fcirgyal tigy, mint az elobbieket. 

Szoval az eg6sz konyvecske ('anisius kis katekizmusanak atala-

kitott rovidebb kiadiisa. Az l&tszik, hogy nem gimndziumok szii-

mara lett irva, kulonben is ott V&stirhelyi Canisiusa volt minde-

ntitt haszmilatban, hanem a koznep haszmilat&ra, e c61bol fort6nt 

az egyszerUsit6s 6s pedig els6 sorban a gyermekek sz&mAra, 

mit a v6g6n 16v6 ministriicio is bizonyit. A k&t6t tigy liitszik, nem 

az imiids&gos konyv szerz6je irta, hanem csak tigjr lett az egy-

bekotve az imadsagos konyvvel. Ugyanezen kis kate kesobb ujra 

megjelent, a kiadds 6ve 6s helye hidnyzik r61a; mindazdltal 

ketsegtelen, hogy B6csben nyomatott. Ez a muvecsk6nek negye-

dik kiad&sa s valoszinttleg nehiiny 6v mulva az elobbi utan je-

lent meg. Cime: „Az Kereszty6ni Tudomannac Rovid summ<Vjii-

nak Els6 R6sze.u 16 r6t 40 lapra terjed. Az elobbi kiad&sniil 

valamivel k6sobb; tobb k6rd6s van benne, melyek Canisiusban 

nem fordulnak elo. Hat fametszetu k6p is van benne. Kttlonben 

ez is a n6p gyermekeinek haszn&latara k6szttlt. Tobb kiadasa 

nem maradt fonn, csak e ketto; a harmadik es negyedik. 

Nem annyira hitelemzesi mint polemikus szempontbol 6rde-

kes Hajnal MatyAs czafolo irata, melyben Kereszturi PAl 61es tii-

madAsokat tar.almazo katekizmusaval polemiz&l. Czime: „Ki-

Tett Cz6g6r mely Alatt Fel-Taliilhatja akiirki-is Min6mu Pos-

1. Teljos p^ld&nya a Budapesti egyeteini konyvt&rban van. 



hatt 6s raerges Tejet fejt Kereszturi PAl Erdelyben egy Cha-

tekizmusAnak tomloj6ben. Neminenu Haidelberga TAjdn nott es 

Hizlalt teheneknek Tolgy6b61. A Nem R6gen szttletett Checsemo 

kereszty6nnek szoptafelsAra, Melly meg orvosolhat6 egy keresz-

ty6n orvos Doctor dltal. NyomtattAk Posonban MDCXI. Esz-

t.end6. A szerz6 neve nincs a munk&ban jelezve, mindaziiltal 

kets6gtelen, hogy Hajnal M&ty&s J6zus-tiirsasiigi pap irta feleletUl 

Kereszturi Pdlnak 1638-ban megjelent „Csecsemo Kereszty6nu 

czimu katekizmus^ra. Alapos teologiai tudomanynyal 6s er6s logi-

ktival irt munka. mely a kor hitelemz6si irodalmdra 6rdekes vi-

l&got vet. Mig u. is a katolikus k&t6ik tisztan a vallds tanaira 

szoritkoznak s a serdulo ifjusAg szamAra irt kit6k mell6 is csak 

onv6delem cz61jdbol fUggesztenek apologetikus k6rd6seket, addig 

a protest&nsok milr az apr6bb gyermekekbe is torekszenek bel6 

oltani a vitatkoz&s szellemet. Hajna-1 a kim61etes jezsuita a ka-

tolikus egylniz eljar<is*it hiven kovette, ovatosan kerttli a polemi-

&nak oly t6rre valo &tvitel6t, mely a vallisi oktatds szent ko-

molys^giit vesz61yeztetn6. Oly t6ren v6gez tehat a tamadoval, 

mely teljesen mentes az ily veszedelemt61, mindamellett az 

egyhdz tanibifl&t is megv6di a cz61ba vett pelleng6rez6s ellen. 

DacAra annak, hogy Canisius kis katekizmusa oly dltal&nos 

6s minden f6bb pontot felolelo vaMsi fokonyv volt, maly tudos-

nak 6s tudatlannak, minden rangu es rendu vilAgi embernek n61-

kttlozhetetlen k6zikonyvttl szolgdlt s ez okbol iiltahinos haszmilat-

nak orvendett, mindazAltal nem elegitette ki a kttlonleges ig6-

nyeket. Canisius latinul h&rom katekizmust irt: „Summa docrjnae 

Christianaer
tt Parvus Catechismus," 6s „Catechismusminimus." cim-

mel; a Summ<it a paps<ig 6s felsobb iskolak novend6keinek, a 

kis katekizmust a n6piskoldk haszniilatAra es a gimn&ziumok also 

oszfeilyai sziim^ra, a legkisebbet pedig a kozonseges n6posztAly 

sz&m&ra. Magyarra csak a kis katekizmust forditottiik le. A leg-

kisebb kdt6 magyar fordit&sban nem lAtott ugyan napvildgot, 

mindaz&ltal az id6k k6vetkez6se igazat adott a nagy Canisiusnak 

3. Teljes p61d&nya a budapesti egyetemi konyvt&rban van. 



8 a mieink l&tva a n6p legals6 oszt&ly&nak sztlks6glet6t, a Cate-

chismus minimus mintdjdra k6szitettek a kis kcit6bol egy 

kivonatot azfc, a melyet fonnebb ismertettem — Koz6pisko-

laink fejletts6ge a katekizmus tok6lyesbit6s6t vonta maga 

utdn. Ugyanis Canisiusnak kis es nagy katekizmusa kozt kiss6 

nagy a kUlonbs6g, s igy mig a kis katekizmus a gimndzium als6bb 

osztdlyainak teljeseu megfelelt, a fels6bb osztdly hallgat6inak a 

Summa kiss6 alkalmatlan volt. Az6rt mivel tuls&gosan bo, a 

tanitds k0nyebbit6se cz61jdbol 1671-ben n6vtelen szerz6 — k6t-

s6gkivUl J6zus-tdrsasagi pap, leforditotta Wittfeld P6ter katekiz-

musdt. Czime „Credo in Deum. Hiszek egy Istenben, avagy Ke-

reszty6ni Tttdonliinnac Els6 R6sze a Hitr61 6s a Tizenk6t dgaza-

tairol, Melyet De&kul irt J6zus-tarsasagbol valo P. Wittfeld P6ter 

Most pedig M61t6scigos Egri PUspok Szegedi Perencz Urunk o 

Nagys&ga akarattyabol 6s kolts6gebul Magyarra forditatott: Csak 

ebb61-is minden Hitb61i verseng6seknek elegendo megfejt6se 16-

v6n." Kolofonja: Cassan MDLXXI. 12. r6t 236 lap. Nagy kate-

kizmus, k6ts6gkivUl a gimmiziumok felso osztalyai szAmdra. 1 Ele-

j6n tartalom jegyz6'c van, azutdn e czim: Keresztyeni Tudomdny, 

Mellyet Dedkul irt Jezsuitdk iendin-valo P. Wittfeld P6ter. Meg-

erositv6n a szt. irds m61tosdgiivcal, a szt* AtyAk Irasdval, a szent 

Conciliumok v6gz6seivel es ot Reszre osztatott: 

I. R6sze a Hitrol s annak Agazatair61. 

II. R6sze a Rem6nys6gr61 es Imddsagrol. 

III. R6sze a Szeretetr61 6s Tiz-Parantsolatr61. 

IV. R6sze a Szt. Sacramentomokr61. 

V. Resze a gonosz 6s a jo cselekedetekrol. 

Magyarra forditottdk 1671-ben. Nyomtatott Cassan. Ezutdn 

kovetkezik Szegedy Perencz pUspok czimere 6s az aj&nl&s „Cas-

sae Kisdianum Semynarium Societ. Jesu" aldirAssal; a mi sze-

ri&py v61em6nyem szerint nem azt jelenti, hogy e milvet a Kisdy-

rol jievezett int6zet novend6kei forditottdk, hanem hogy az int6-

zet valamely elolj&r6ja, ki nev6t titokban akarja tartani. Ugyanis 

1, Toljes p61dAnya a budapesti egyetemi k5nyvtiirban. 



szok&s a jezsuit&kn&l, hogy ha valamely tanintezet haszn&ra az 

el61jdro konyvet ir, a pdrtfog6nak a mttvet az int6zet aj&nlja fel. 

Az ajdnlatot koveti a katekizmus. K6z6pkdt6nak nevezhetn6k. 

KitUn6en rendezett k6rd6seire, a kor didaktik&ja szerint hosszu 

feleletek kovetkeznek; melyekbe a szent irfisbol, szentatydk 

muveibol 6s zsinati hatdrozatokb61 vett id6zetek vannak sz6ve. 

Iranya apologetikus. Magdn viseli az iskolai konyv jelleg6t, 

mert tudomanyos szerkezetfl 6s szorosan a gimn&ziumi felsobb 

osztalyok sz&m&ra k6szttlt, annyit ad el6, a mennyit a tanul6nak 

kell tudnia. Pelosztasa mint — fOnnebb l&thato — Canisius6. K6t-

s6g kivttl a hitelemz6s k0nnyebbs6g6re szolg£lt volna e mu elter-

jed6se, minthogy azonban a J6zus-t&rsas&gi int6zetek szigoriian 

ragaszkodtak Canisius Summ&j&hoz, habdr a Ratio Studiorum eset-

leg miis hitelemz6si tankSnyv haszndlatdt is megengedi, mmdaz-

altal nem szivesen t6rtek el Canisiust61; e k()rttlm6nynek kell tu-

lajdonitanunk azt, hogy e mtt a fels6bb osztalyokban nem jOtt 

haszndlatba, csak egy kiad&srol van tudomAsunk. 

Pigyelemre m61t6 I116s Istvdnnak jobbdra a kozn6p hasznd-

lafcira irt katekizmusa. Czime: „Lelki Tej Avagy Catekizmus 

Azaz A' Kereszty6ni Tudomdnnak elso 6s az ttdvoss6gre szttks6-

gesb r6szeir61 val6 tanitAsok. Mellyeket Nevezetes tudoroktol 6s 

fok6ppen a Romai Catechismusb61 egy formAba szedett hasznos 

k6rdesekkel 6s feleletekkel magyarazott P. Illes Istvin pttspoki 

plebAnos. Nyomtatott Nagyszombaton az Academiai Botttkkel 

MDCLXXXVI Esztend." Kis 8-r6t 604 lapra terjed6 nagy ka-

tekizmus a latinul nem tud6 hivek haszn&lat&ra 6s a papoknak 

hitelemz6si k6zikonyvttl irta egy praktikus lelkipdsztor, ki igaziin 

buzgo hitelemzo volt 6s tapasztalvAn azon tem6rdek hasznot, 

melyet a Catechismus Romanus szellem6ben tartott katek6zisek 

hajtanak, azt akarta n6pszerttsiteni. Muve a Catechismus Romanus 

es Canisius summiija utdn k6szttlt, k6rd6sekbe 6s feleletekbe van 

szedve a szent inisb61 6s szentaty&k mflveibol vett sz6p id6zetek-

kel illusztnilva, alapos tudom&nynyal j6izu nyelven Ossze&llitva. 

1. A rnagy. nemz. muzeumban. 



Csak annyiban tartom megemlitenddnek, a mennyiben katek6ti-

kai mu. KttlOnben mivel nem egyenesen a gyermekek hitbeli-

oktatdsdt cz61ozza, folOsleges vele bovebben foglalkoznunk. 

A falusi gyermekek hitelemz6se az im&ds&gok, Hiszekegy 6s 

parancsok tanuldsdban, azok rcivid magyarazatban, valamint a gyo-

nas es dldoztoa valo elok6szit6sben dllott. A templomba gyttle-

kezve lelkipds^torukt61 616sz6val tanultdk ezeket, ki rovid ma-

gyardzatba foglalta oktat&sdt, a mint a zsinatok eloirt&k. Mikent 

a regi idoben, ligy most is ktilonos gondot forditott az egyhaz 

a gy6nas 6s dldozdsra. Az ehhez valo elok6szUlet k6pezte a tem-

plomi hitelemz6s siilypontjdt. Ezt tUzetes boseggel 6s nagy gond-

dal keJlett & lelkip&sztoroknak eloadni. Eme nagy buzgalom kony-

nyen 6rtheto a katolikus egyh&znak az OMriszents6g inint valo 

tisztelet6b61. Az6rt a zsinatok is kiemelik a gyon&sra es iildo-

zdsra valo elok6szit6st. R6ges r6gi hagyomdnyos szokas koti a 

lelkip&sztort e koteless6gnek kivdl6 lelkiismeretess6ggel valo tel-

jesites6hez. Egyik bizonyit6ka ennek a kovetkezo katekizmus: 

„Kis iskola, avagy Gyonds 6s AldozAsrol val6 Keresztyen .okta-

tas, mely a kisdedeknek es mds tudatlanok lelki epttletere N6-

met nyelvb61 magyarra forditatott. B6csben nyomtatfcitott Sischo-

vics M&ty&s altal 1691. L 12 r6t 54 lapra terjedo konyvecske. 

Tartalma: 

„1. Gy6ndsr61 valo Ot r6szre osztott konyvecske. 

1. Altalanqs ismeretek a penitentiatartasrol 6s a lelkiisme-

ret megvizsg&Hsa. 2. A Penitentidr61 es a Banatrol. 3. A Gyo-

nAsrol. 4. A feloldoz&srol. 5. Az elegt6telrol. 

„11. A' Szt. AldozAsr61 harom r6szre osztatott konyvecske. 

1. Minemii tudom&ny kivdntatik a Szent Aldozdst vevoben. 

2. A' test 6s lelek kivdnt tisztasagar6I. 3. Mit kell elobb s' az 

utdn cselekedni? V6gUl: A' Gyonashoz valo kesztlletnek modja. 

Imddsag a lelkiismeret megvizsgiilasa elotti, lelkiismeret-tUkor; 

imadsdg a gy6nas utan 6s dldozas elott. 

E ket kOnyvecske egybe van foglalva, feleletei eleg rovi-

1. Teljes p61difcnya a budapesti e{r>etemi kunyvtarban. 



dek; kisebb gyermekek sz&m&ra irt kituno els6 gydndsi 6s Aldo-

z&si katekizmus. K6rd6seib61 mutatoul ide iktatok n6hdnyat: 

„Ki 6s mikor szerzette a penitentiAt?" 

„Krisztus Isten fia." 

„Miert szerzette ezt." 

„Hogy az &ltal biineink boesanatyiit megnyerjiik." 

„Megbocsdjtatnak-e a bunok penitentia n61ktir?a 

„Nem: hanem avagy isteni szeretetb61 szdrmazott toredel-

mess6g, avagy cselekedettel tett teljes banat dltal.u 

„Szttks6ges-e a penitentia az ttdvoss6gre 

„„Igenis, annak a ki bunbe esett." 

„H&ny reszei vannak a penitentidnak ?u 

„Kiv&lt k6ppen hdrom: u. m. B&nat, Gyonas 6s el6gtetel." 

„Micsoda az olt&ri sznt. Sacramentom?u 

„Nem egyebb, hanem a keny6r es bor szine alatt Krisztus 

igaz teste 6s vere." 

„Ki volt szerz6je a Sacramentomnak ?u 

„Eonnon maga az Isten fia Jezus Krisztus." 

„Mikor szerzette?" 

„A' v6g vacsordn." 

A konyv szerkezete el&rulja, hogy falusi iskolak 6s temp-

lomi oktat&sok szamara keszttlt. Egyuttal bizonyit a mellett, hogy 

e korban, midon a papsag sz<knban is szaporodott, muveltseg 

dolgdban is magasabb szinvonalra emelkedett s igy a n6p gyer-

mekeinek hitbeli oktatdsdn nagyobb buzgalommal serenykedett, 

nemkUlonbeu a zsinatok, melyek hat&rozataikbau a templomihit-

elemzest sttrgett6k, a tev6kenyseget erosen fokoztik. A templomi 

hitelemz6s viragzasnak indult 6s ugy inetodika mint hittani is-

meretek szempontj&bol kielegitonek ^mondhato. Ha e konyvecs-

ket hasznAltak — a mint hogy hasznaltAk templomi hitelemzes 

alkalmdval, akkor az bizonyara eredm6nyes volt. 

Canisius kis katekizmusdnak, ugy a mintazt Vasarhelyi Ger 

gely az eredeti szoveg pontos szemriieltart&s&val leforditotta, e 

korban illet61eg 1624-tol e sz&zad v^geig, tehat 76 evi idokorben 



flsszesen Mrom kiadAsa jelent meg, egyik: 1649-ben, cime: 

R. P. Petri Canisii S, J. Sacerd. Catechismus Latino-Un-

garicus. 1649 Tyrnaviae. L Mdsik 1696-ban jelent meg, cime: 

„Catechismus, deakul s magyarul, irta Canisius P6ter. Ford. VA-

sdrhelyi Gergely N. Szombat 1696 ;u 2- a harmadik 1698-banlett 

nyomatva, cime: Magyar Catechismus mely a J6zus t&rsas&g&biil 

valo Tisztelend6 pdter Canisius P6ter teologus pap altal iratott. 

Es most ujonann a Kereszty6ni hiveknek oktat&sokra kinyoma-

tott magyar nyelven Nagy-Szombatban. Az Academiai bettikkel 

Hermann Jdnos dltal 1698, Esztend6ben." 8 ret. — Teh&tosz-

szesen hdrom Canisius-forditas 76 6vrol, midon 68 gimn&zium stb. 

a fogyaszt^. Ez lehetetlen, ennek minden ellentmond. De hova 

lett a tobbi? Elseperte a felvildgosodottsdgnak nevezett vanda-

lizmus: a kolostorpusztit&s 

1. Kalocsai 6rseki koiiyvt&r. 13746. sz. 
2. SAndor IstvAn. Magyar Konyvosliaz. Gydr. 1803—240 lap. 
3. Szab6 K. i. m. 612. 1. 



Protest&ns visszahatas. 

Az orszdg k0zv61em6nye hosszii ideig a n igy fordulat ha-

t&sa alatt dllott. A protest&ntizmus nehezen viselv6n a szenve-

dett veres6get, agitatorius ktlzdelmet fejtett ki a katolikus aram-

lat ellen. A mi r6sziinkon sebesen fejlodo pozitiv tev6kenyseg 

es alkotdssal szemben a protest&nsok mind elkeseredettebb ne-

g&ci6val ktizdottek. „A katolicizmus el6g gyorsan folibe kerUlt a 

protest&ntizmusnak, minek folytan a szellemi fegyverrel irodalmi 

teren vivott harc is, mind elkeseredettebb6 vdlt,a mondja Toldi 

e korszak jell'mz6s6ben. 1 — A hitirodalmi vit&k hevessege, 

mondjuk: szilajs&ga e korban legfel-o fokra hdgott. Atcsapott az 

a hitelemz6sre is, mindazdltal nagy kttlonbs6get taldlunk a k6t 

fel harci taktikdjaban. U. is Canisiusban csak egyetlen k6rdes van, 

mely a protestdnsokra vonatkozik, (Kik idegenek az anyaszent-

egyhazt61) ez is oly kim61etes, hogy a kor polemiai kozepett 

egyaltaldban szoba nem johet. Azon vitatkozo k6rdesekre vonat-

kozolag pedig, melyeket Vdsdrhelyi Gergely neh&ny kiadasban 

Canisiushoz csatolt, mindenek elott megjegyzendo, hogy azok 

csak mell6kletul voltok hozzdadva a serdttltebb ifjus&g szdmdra. 

Katolikus katekizmus, melynek szoveg6ben ily vitazo kerd6sek 

fordulnak elo, egydltaldban nincs. KUlonben VAsdrhelyi e n6hany 

toldalekot is csak egy p&r kiaddsban tette hozzd. Kdt6ja melyet 

rendtarsai ujra meg ujra kiadtak, hal&la utdn mindig e vMzo 

k6rd6sek n61kttl jelent meg. N6zzttk kt Canisiusnak a kesobbi 

korban megjelent forditasait. Vitatkozo kerdesek egyben sincsen-

nek. — Nem igy a protestansok. Ezek nemcsak a kdt6ikban 

foglalt „vet61kedo k6rdeseku-ben ostromoljdk a kat. egyhaz ta-

nait, hanem reszben katekizmusaik szovege is polemikus iranyu. 

lllusztracio-keppen dlljon itt Komilromi Csipkes Gyorgy katekiz-

mus&nak nehdny polemikus kerdese: (cime: „Az Keresztyen Is-

teni Tudomdnnak Jeles moddal elk6szitett rovid summ<ija.u) 

1. I. m. 7J k ^ ! 



194 1. „Az P&pist&k Ceremoni&i r6sz szerint Sid6iak, mint 
az meg ken6s: r£sz szerent pogdniak, mint az pilis nyir6s.a 

351. „Az P&pistAkt61 faragott Christus, Angyalok, MAria 6s 
Szentek k6pei val6s&gos b&lv&nyok." 

„Oka ez: mert isteni tiszteletnek oM6rt faragtatott." 

Egy6bbirdnt legyen el6g megjegyeznQnk, hogy az eg6sz 

hemzseg ily feleletekt6I. — A polemikus hajand6sdg ez 61es 

nyilvdnuWsdnak okdt abban kell keresnUnk, hogy 6k k6pezt6k 

a kisebbs6get s mint ellenz6k k6szs6gesebbek voltak a tAmadAsra 

es vitatkoz&sra, mint a t0bbs6gben 16v6 katolikusok. M&sik oka 

csip6sebb polemiAjoknak az, hogy a katolikus vallds pozitiv igaz-

srigaival szemben a protest&ntizmus negAci6t k6pez s igy a pro-

testAnsokat hitbeli dlldspontjuk sarkalta a timadasra, a katoli-

kusokat ink&bb az onv6delemre. 

Kttlonben ha dttekintUnk e kor protestAns hitelemz6si iro-

dalm&n, el kell ismernttnk, hogy ott 616nk tev6kenys6g nyilvA-

nult. A katekizmusok hosszu sorozata azt bizonyitja, liogy ott az 

iskolai hitelemz6s er6sen fol volt karolva. Osszevetve az e korb6l 

visszamaradt katekizmusokat a katolikus irodalom e nemu ter-

m6keivel, ugy talAljuk, hogy amazok sokkal nagyobb sz&mban 

vannak k6pviselve irodalmunkban. Ha most a kor irodalmi vi-

szonyait fttrk6sszttk, ism6telten azon k6vetkeztet6sre jutunk,hogy 

a kezUnk kozt 16v6 kat6-kiaddsok nem adjAk teljes k6p6t kdt6-

irodalmuknak. Sok elveszel6d0tt azokb61. Ennek t0k61etesebb 

igazoldsAra 6hajtom itt regisztrAlni a protestiins kdt6kat, hogy a 

katolikus katekizmusok tArgyalAsdndl kifejtett n6zetem alapossA-

giit anniil nagyobb vil&git&sba helyezzem. T6ny, hogy e korban 

a katolikus egyhdzi irodalom vir&gz&s&nak teljess6g6ben volt. Az 

is bizonyos, hogy els6 sorban a hittani munk&k iriisAra hivatott 

tud6s papokban most nem volt hiany. Hogy egyebet ne is em-

litsttnk: ott voltak a jezsuitdk, A koz6piskol&k 6vr61-6vre emel-

t6k a szttks6gletet. Katolikus kAt6 m6gis Osszesen csak hA-

rom maradt reiink e korb61. Ezzel Osszevetve a protestAns kAt6k 

nagy sokasjigiit, azt kell kOvetkeztetnttnk hogy a mieinkbol sok 

sz6reszAlAn elveszett. 
1. A m. nemz. muzeumban. 



N6zztik lmmdr a szapora protestAns kdt6-termel6st. 

„Az Keres$y6ni VallAsnak Rovid Tudonninya." 1632. Kolozs-

v&rott. XXII. r6szre osztott unitArius katekizmus, elej6n bibliai 

id6zetekkel, azutdn jon a Mt6 szovege. 1 Ugyanez 6vr61 Szab6 

Kdroly m6g k6t protesMns kAt6t emlit, az egyik czime: „Kis 

Catechismus." Kolozsv&rott nyomatott unMrius kdt6. 2- A m&sik6: 

„A Kereszty6ni Udv0ss6ges Tudom&nnak a R6gi- 6s Uj testa-

mentom szer6nt egyben summdltatott 6rtelme." Toroczkai Mdt6tol 

iratott 6s szint6n Kolozsv&rott nyomatott. 

1635. 6vben Lejhenyei Istvdn csepregi predikdtor magyarra 

forditotta HUttler L6n<'irdnak a hit ^gazatairol irt k0nyv6t, mely 

Csepregen ily qzimmel jelent meg: „Az Szent Ir&sbeli Kitttn6 

Againak rovid ossze-szed6se.a 4- Ugyanazon 6vben P6czeli KirAly 

Imre 6rsekujvAri predikdtor irta „Catechismus, az az: Kereszty6ni 

Tudomilnnak Fundamentomairol 6s &gair61 val6 rOvid Tanit&s" 

czimtt katekizmusiit. 5-

1636-ban Kereszturi Pdl a Rdk6cziak udvari hitsz6noka 6s 

neveloje irt katekizmust ily felirattal: „Csecsem6 Kereszty6n, 

Vagyis a Kereszty6ni Valldsrol val6 Catechismus, majd szinte a 

Heidelbergai Catechismusnak rendi szerent." 6- A kOnyvecske 

elej6n van a tulajdonk6ppeni Mt6, mely ut&n 98. lapon kezdod-

nek a „Vet61ked6 k6rd6sek-a Ezekben kim61etlenttl megtAmadja 

a kat. egyhdz dogm&it. T&mad&saira, mint rmir emlit6m: Hajnal 

Mdtyds jezsuita irt „Ki-Tett Cz6g6r.tt czimmel czAfolatot* Erre 

viszont Kereszturi v&laszol „Polser«lttlt Kereszty6n" czim alatt. 

AzonkivUl irt tobb vall&sos irAnyu konyvet. 

1639-ben ismeretlen szerzotol megjelent Qyula-Peh6rvdrott 

e czimu munka: „Catechismus Religionis Christianae, — Catechis-

mus Azaz A' Kereszty6ni valldsnak 6s hitnek rovid k6rd6sekbe 

6s feleletekbe foglaltatott, szent irdsbeli bizonys^gokkal meger6-

1. Tcljes p61d&nya a m. nemz. muzeumban. 
2. Szab6 Kiroly i. m. I. 204. 1. 
3. U ott. 275. 1. 
4. Teljes p61d&nya a m. nemz. muzeumban: 
5. Ssab6 K. i. m. 286. 1. 
6. Teljes p^ldanya a m. nemz. muzeumban. 



sitettek &umm&jaa vagy velejie. 1 K6s6Ub 1643, 1647 es 1651-befl 

ujra megjelent. 

1645-ben Apafi Mih&ly Gyulafeh6rvArott irt katekizmiHt, ily 

c&immel: „Az egesz kereszty6ni valliisnak rovid Fundamentomi. 

Megint K6ts6gbees6s ellen valo egynehany lelki vigasztahisok u L>-

Ugyanazt 1753-ban ujra kiadt&k. 

1645-ben Medgyesi PAl, LorAntfy Zsuzs&nna- udvari papja irt 

kdt6t, czime; „Lelki ABC A Christus Oskohij&ban az also Be-

&Uitand6 Csecsemfiknek kozons6gesen; Kivaltkeppen Pedig A' 

M61tosagos kegyes Fejedelem Asszonynak Lorantfy Zsuzsiimiuak 

Apr6bb Cseledjeinek hasznokra. Egy isten-felo tud6s Anglus Ta-

nit6nak ir&s&b61 fordittatott. Es most ujonnan kinyomtattatott." 

El van ldtva „Eloljiir6 szttks6ges oktatAsokkal" 6s v6g6n imad-

sagokkal. Szerzoj^rol 6rdekesnek tartom megjegyezni, hogy ira-

taiban 6s tanitasaiban az angol prezbiterhiniis egyhdz mellett 

buzg61kodott; tanulmduyait Belgiumban es Angolorszagban ve-

gezte s ott megismerkedv6n a prezbiterianus egyhiizzal, annak 

hitvaMs&t itthon is megkis6rle1te terjeszteni, de siker nelkttl. 

KttlOnben igen tev6keny egyhazi ir6 volt. 4-

1648-ban Mikolai Hegedin Janost61 megjelent ily feliratii 

k&t6fordifcis: „Az Istenes Tsel6deknek Lelki Prebemhijok, mely-

ben az igaz Vallds fejei ugy adattatnak ei6nkbe, hogy ebbol az 

Isten-f616 llrak, Gazdiik, Atyak, Anyak az Istentol reajok bizat-

tatott minden Tseledgyeket a szt. Atyak pekhija szerent oktas-

sdk az Ur parancsolataira neveljek az igaz valhisban 6s szent 

61etben: Forditattatott Mikolai Hegedus JAnos altal. Nyomtattatott 

Ultrajectomban, a Nyari el6howban 1648. esztendoben/* 5 12 

r£t 44 lap. V6g6n 20 lapon at „Szentek, Napi szihna" czim 

alatt a nap megszentel6s6rol szol. Eloszavaban tamadast intez a 

„R6mai nagy fo Pap ellen.u Mint feliratabol hithato a mu fordi-

1. Szahd K. 301. 320. 339. 361. 1. 
2. U. ott 331. 
3. Osszesen 4 kiaddsban lAtott napvildffot 1045, 164*, 1652,6sl6Jl. Ut6bbi kiadisa 

megvan e m. nemz. muzeunibau. 

4. Danieiik. Magyar Ir6k. 195. 1. 
5. Teljes p6iddnya a magyar nemz. muzeumban. 



t&s; szerz6je kttlOnben igen tanult fo. Fels6bb tanulmAnyok ked-

v66rt hosszabb ideig tart6zkodott Angolorszfigban; ez az oka, 

hogy mflvei jobbdra forditAsok 6s kttlfOldOn jelentek meg. 

1650-ben Nagyvdradon jelent meg ily czimu protestAns ka-

tekizmus: „A' Kereszty6n vaMst rOvid k6rd6sekben 6s felele-

tekben tanit6 Catechismus Mely sok Kereszty6n Reformata Ecle-

siakban 6s Scholdkban tanitatik stb. VAradon Szent Kereszti Abra-

ham Altal." U. azt 1652-ben ujra kiadtdk. 2 

KomAromi Csipk6s Gyorgy Debreczeni predik&tor 1653-ban 

ily czimtt katekizmust adott ki: „Az kereszty6ni Isteni-Tudomdny-

nak Jeles moddal ugy elk6szitetett rOvid Summ&ja Hogy L6gyen 

az szent Msoknak olvasdsdra, Az isteni tudomdny kozons6ges 

jlgazatainak elrendel6s6re, Az vall&sbeli villong&soknak meg6rt6-

s6re, Kezen fogva val6 vitel, Melyet irt volt Wollebius Jdnos a 

Th. Doct. 6s az Basileai Academidban rendszerint val6 professzor, 

Mostan pedig Magyar nyelvre forditott Kom&romi Csipk6s GySrgy." 

Kolofonja „Nyomattatott Ultrajectomban Sdvol Jdnos dltal MDCLIII. 

esztendoben." 12 r6t 452 lapra terjedo nagy katekizmus, 

Debreczen vdros&nak van ajdnlva. E16szav&ban 61esen megtd-

madja a szentaty&kat. A mfl folyamdn is igen sokszor eros 

tdmadAsokat int6z a katolikus egyh&z ellen. Csipk6s igen tttzes 

protest&ns volt, irtszent besz6deket, biblidt forditott6s tObb pole-

mikus munkat adott ki, kivdl6an jellemzi a vitatkoz&sban val6 

szenved61yess6g, mely katekizmusain is megldtszik. 4 

16^/Fogarasi Ferencz katekizmusa czime: „Kis Kereszty6n,u 

Gyulafeh6rv&rott. 5-

1655. „Az Kereszty6ni Tudom&nnak, melyet minden tanit6k 

es az Isten 6desanydnak szolgM eg6sz Magyarorsz&gban 6s Er-

delyben, kik a Krisztus J6zusnak tiszta EvangeliomAt be-vott6k 

tanitanak 6s vallanak, R6vid summAja." 6 A tarczali 6s tordai 

1. Danielik i. m. 104. 1. 
2. A magy. nemz. muzeumban. 
i\. A budapesti egyetemi konyvtArban a m. n. muzeumban. 
4. Danielik — Ferenczy i. m. 85. 1. 
5. Hod P6ter Magyar Atlienas 80. 1. 
0. A magyar nemzeti muzeumbau. 



protestdns zsinatok hitvallAsa alapj&n k6szttlt 6s SArospatakon ki-

adatott. Erdekesnek tartom megemliteni, hogy fttggelekttl szent 

Atandz szimboluma van hozzd csatolva. Igy jArtak el Luther es 

KAlvin is, kik hitelemz6si tankOnyveiket a kat. egyh&z tankony-

vei, kAt6i utdn k6szitett6k, kihagyva ezekbol mindent, mi nekik 

nem tetszett. Igy taldljuk a r6gibb magyarorszdgi protestdns ka-

t6kban is a Miatydnk mellett a Hiszekegyet 6s az angyali ttd-

vozletet. 

1656. Ismeretlen szerzotol jelent meg a : „Kereszty6n Cate-

chismus Az az A' Kereszty6n Hitnek Agazatair61 valo rovid tani-

tds K6rd6sek 6s feleletek filtal, Melly mostan a K6rd6seknek s 

Feleletekne^k summ&s 6rtelmekkel 6s azokban foglaltatott dolgo-

kat fel fejtegeto k6rd6sekkel s nemely szttks6ges magyanizatok-

kal a szent ir&sbeli bizonysAgoknak eg6szen val6 leirdsdval v6gre 

a CatechizAldsra val6 litmutatissal ujabban megjobbitva 6s oreg-

bitve kibocsdjtatott, melyet az Eloljaro Besz6dnek v6ge fele 

eszedbe vehetsz kegyes olvaso." 1 

Nagy katekizmus, czimlapja utAn el6sz6val, v6gen „Analysis 

Generalis Azaz E' Catekismus Rendinek kozons6ges fel-fejtegetese 

avagy megmutogatdsa Az ut&n Arr61 valo Tanifais es Oktafcis, 

mint Kelljen a Catechesisben lev6 utmutatds szerint a Magyar 

Nemzetbe tanitani 6s gyakorolni. Azut&n rOvid oktatAs Mikeppen 

a Catechesis szerint a k6rd6seket kelless6k. 1. Tanitani, 2. Ab-

ban gyakorolni." Mint ezekbol l<ithat6 praktikus utmutatdssal latja 

el a hitelemzot a kisdedek oktatdsAhoz. V6gttl imddsagokat kozol. 

1657-ben Gyongyosi LAszl6 predikator forditotta le: „A Ke-

resztyeni Valldsnak Fundamentomi," czimu konyvecsket s azt 

Utrecht-ben kiadta. 2 KttlOnben e mu nem iskolai haszmilatra 

k6szttlt, hanem imAdsAgos vagy elm61kedesi konyvnek mondliat6. 

1658-ban SArospatakon jelent meg Somosi P. J. kdt6ja: „Igaz 

1 Tobb kiadasban jclont mog. kiad. a budapasti egyctomi kdnyvt&rban van, 
evszdm nincs nijta. Szabo K. 1656, 1667, 1671, 1674, 1681), IjiQl, es 1702 lol tcsz cmlitest 
(;wr>, 442, 464, 482, 555, 648 cs 659. 1.) Az 1658, 166U. kiadjls mcgvan a majry. ncinz. 
muzcumban. 

2. A m. nemz. muzcumban megvan az 1657. kiadas. Daniclik szerint 1651. is mcg-
jeient. i. in. 98 I. 



6s tOk61etes boldogsagra vezet6 lit, avagy bemenetel a hltfe." 

1660« 6vben megjelent a kovetkez6 hitelemz6si mfl: „A' Ke-

resztyen Hitnek fo ag zatinak Pundamentomi, Melyek Eoreg Ca-

techi musb61 rovid kerd6sekben 6s feleletekben befoglaltatnak 

es elsoben Belga nyelven kibocsiijtatnak. Annak ut&nna a kisde-

dcknek epiiletekre magyar nyelvre forditattak Patakon." 2- E 

mU uj kiadasban megjelent 1665, 1709, 1751, 1799, 1806 6s 

1881 evben. 

1682-ben Felvinczi Sandortol: „A jo Istennek nev6ben lelki 

diadalomr61, val6 oktatAs." Debreczen. a 

1683-ban „Az igaz Kereszty6ni Vallasban levo Tudomannak 

Fundamentomi, Melyek rovidesen foglaltatnak Ezt summ^s arti-

culusokban; Ezekhez nielleje-adattak Mindennapi Reggeli s Est-

veli Konyorg6sek es Hcilaaddsok. Mostan eloszor a gyengebb if-

jusdg keclv66rt ki-adattattac Cassan Nyomatott: Bostiz IstvAn dl-

tal. 1683 esztendobcn." 4-

1691. Matko J. „Kegyes lelki idvess6gre t&philo mennyei 

616 keny6r." Kolozsvar. 5-

1695-ben megjelent a kovetkezo feliratu katekizmus: „A'Ge-

nevai Szent (jyiilekezetnek Catechismusa Avagy A Christus tu-

domanyaban gyermekeket tanit6 Formatsk ĵcira, Melyet a Nagy 

Theologus Calvin Janos A Genevai szent gyulekezetben eloszor 

Galliai nyelven 1553 esztendoben igen rOvideden azutan 1545 es 

1553 esztendoben Franciai es Deak nyelven egyszersmind ezen 

renddel bovebben kibocsiitott: kovetkezendo id6ben, N6met, 

Scotiai, Belga Spanyol nyelvre; Imman Fremelliust61 keresztyeni 

Sidotol Sido nyelvre 6s Henricus Stefantol GorOg nyelvre, mostani 

Magyar nyelvre fordittatott es kibocsdjtatott; kolofonja: Kolozsvdrott. 

N. T6ttalusi Kis Mikl6s iiltal 1695. esztendo. 6- 12 r6t l l l lapra 

terjed. Vegon a gyermek innidsdgaval. Forditoja nincs megem-

1. M. n. muzcum. 
L a nomz. niuzmimban 
M. n. muzenm. 

4. A magy. ihmiiz. muzeumban 
5. Teljos peldanya a ma^yar nemzeti mnzeumban. XX 
(>. Me&rvan a budapesti egyetemi konyvtdrban. 



litve, a cim lap ut&n csak azt irja Zilachi Istvdn, hogy Bal6 M&-

tyds csal&dj&nak k0ltseg6n nyomatott. E k0nyvecst6ben 6rdekes 

bizonyit6kiit taldljuk annak, liogy a protes-ansok eleinte sokat 

megtartottak azokbol, miket a katolikusoktol fitvettek s idok foly-

t&n mindig jobban megtizedeltek a katolikus tant, melyet Lut-

her 6s Kdlvin valaha vallottak, de vitatkoz&saikban szorult hely-

zetbe kerttlv6n, a neh6zseget okoz6 igazsigokb61 mind tobbet el-

vetettek. Ime e k£t6 kovetkez6 k6rdese bizonyit6kul: 
(3 lap.) „T. Mondsza el \u (T. i az apostoli hitvallast6tet.) 
, G. Hiszek az Istenben, mindenhato atydban, menynek 6s 

foldnek teremtoj6ben, Es a J6zus-Krisztusban, o egy Mban mi 

Urunkban, ki fogantatek a Szent L61ektol, szUletek szuz Maria-

tol, szenvede Pontzius Pihitus alatt, megfeszitetek, meghala 6s 

eltemettet6k, szalla ala poklokra; harmadnapon halottaibol felta-

mada, felm6ne menyekben, ule a mindenhat6 atya Istennek jobb-

j&ra, onnan leszen eljovendo it61ni eleveneket es holtakat, Hi-

szek a Szent L61ekben, hiszem a kozonseges anyaszentegyhdzat, 

testnek feltdmadasdt 6s az Orok eletet. Amen." 
V6gttl megemlitendo ez az unitcirius kis katekizmus 1698-ik 

6vrol: „Catechesis Az az Kereszty6n Valhisra valo tanitas, mely 
az Erdelyben 16vo unitarius Ecclesianak 6s Scholanak szttkse-
gekre mostan kibocs&jtatott Kmita Andnis koltsegeivel. Kolozs-
viirott. Az unitarius Ecclesia Typusival. Anno 169S." 12 r6t 
120 lapra terjed. E szazad v6g6n meg megjelent ismeretlen 6v-
ben 6s 1802-ben. 

AzonkivUl nagy szammal lettek ujra nyomtatva e korban a 
regibb szerz6k, pl. Varfalvy Kosa Janos 6s Siderius Jdnos kate-
kizmusai. 

K6tseg kivttl nagy tevekenyseg, melynek er6s rug6ja volt az 

eros versenges es az irodalmi polemia. E lazas tevekenys6g biz-

tos jele a kor elenken fejl6do imivelod6snek, rnely mellett a hit-

tani irodalom nem szorult hatt6rbe. Szttksegesnek tartottam a 

protestdns kateirodalom termekeit, a katekizmusok egyes kia<la-

sainak folemlitesevel bemutatni, hogy k6p6t Viizolhassam a kiit6-
1. M. N. Muzcuin 
2. M. n. muzoum. 



irodalom fejletts6g6nek 6s t0k61etesebben megvitassam azon kO-

rttlm6nyt, mely szerint akkor, mid6n a k6t tAbor kttzdelmei k6-

zepett az ellenfelek figyelm6t semmi sem kerUli ki; midon az 

egyik f£l mozgalmdt a m&sik f61 rOgton ellen-akci6val kovette, 

midon egyik hatdsdt a m&sik minden eszkOzzel ellensulyozni t<>-

rekedett, k6ts6g nem foroghat fenn a katekizmusoknak nagymer-

teku szaporasdga 6s mindk6t r6szrol val6 bos6ges teiinel6se 

irdnt. A fonnebb elosorolt irodalmi term6keket megorizte az ido; 

nem ugy, mint a katolikus k&t6kat, melyeknek nyomat sem Mt-

juk tobb6. A kor s^apora protestdns Mt6irodalmdt az6rt akartam 

bemutatni. hogy arr61 k0vetkeztet6st vonhassunk a mieinkre. 



Canisius a XVIII-ik szazadban. 

E sz&zad hitelemzoi irodalmi term6keinek jeliemz6s6ben, a 

mennyiben e kor folytat&sAt k6pezi az elobbinek s oktatAsligye 

tov&bb-fejl6d£se a miilt szdzad alkotAsainak, ujat nem mondha-

tunk. Koz6piskolai hitelemz6sttnk a J6zus-t&rsas&g&nak eltorles6ig 

ugyanazon m6don folyik tovdbb. A rendszer ugyanaz mint el6bb 

volt, a tankonyvek ugyanazok. Canisius uralkodik orsz&gszerte. 

A k&t6kiadAsok csek61y szima itt olyan foltttno, mint az elozo 

szAzadban; e jelens6gek oka is ugyanaz, melyet m&r im6nt fel-

hoztunk. Az6rt mellozve mindennek tovdbbi fejtegetes6t, leghe-

lyesebbnek tartom itt egyszerilen felsorolni a kdt6-kiadiisokat, 

melyek e sz&zadb61 r&nk maradtak. 

1700-ban KolozsvArott megjelent Canisius kis katekizmusa 

latin 6s magyar nyelven e czim alatt: R. P; Petri Canisii Soci-

etatis Jesu Theologi Catechismus Latino-Ungaricus. L 

1708-ban R. P. Petri Canisii Societatis Jesu Theologi Cate-

chismus Latino-Ungaricus. Bartphae, Anno MDCCVIII. 8-r6t, 95 lap 2-

Sz6rol-szora V&s&rhelyi Gergely forditdsa ligy, hogy habcir afor-

dito neve nincs r&nyomva, mindazdltal azonnal felismerheto Viisdr-

helyi stilusa 6s egyez az 1604. 6s 1617.-iki forditAsokkal. E16re 

teszi a latin k6rd6st, azutAn a magyart; mely korttlm6ny azon al-

litasunk mellett bizonyit, hogy e Canisius-fordiMsok kivdltk6p-

pen koz6piskolai haszndlatra k6szttltek. Pr6ba-k6ppen vessttk 

ossze nehdny k6rd6s6t VdsArhelyi id6zett fordiUs&nak nehiiny 

megfelelo r6sz6vel. Az 1708-iki kiadds elso kerd6se: 

„Ki mondatik Kereszty6nnek 6s Katholikusnak ?u 

„Az aki a Kereszts6gnek szents6g6t felvev6n, a J6zus Krisz-

tusnak igaz Istennek 6s embernek ttdvoss6ges tudomiinyAt a ko-

zons6ges Kereszty6n anyaszentegyhdzban vallya 6s semmi nemfl 

tudom&nyhoz avagy v61eked6sekhez nem ragaszkodik olyakhoz 

melyek az anyaszentegyh&z 6rtelm6tol idegenek." 

J. Szab6 K. i m. 619. 
2. Eg>Tetlen p61<Unya a budapesti egyetemi konyvtArban. 



„Mire kell eloszOr a Kereszty6n embert tanitani." 

„Hitre, Rem6nys6gre, Szeretre, Szents6gre 6s aKereszty6ni 

Igazsagnak tiszteire." 

„Mitsoda a hit?" 

„Isten aj&nd6ka 6s vildgossdg, kivel az ember megvMgosi-

ta-tv&n erosen ragaszkodik azokhoz, kiket az Isten megjelentett 6s 

nekUnV az Anyaszentegyh&z Altal elonkbe adott, hogy higyjttk, 

vagy vagyon nyilvdnval6 irAs azokrol vagy nintsen." 
„Szdma szer6nt mit kell a Kereszty6n embernek hinni?" 

„Az apostolokt61 szereztetett hitnek tizenk6t Agazatit." 

Pontos elvek bizonyit&s&ra kozlom az osszehasonlit6 szemel-

v6nyeket. Azonnal felismerhet6 Vitsdrhelyi forditdsa. Azert hata-

rozottan azt tartom, hogy a J6zus-t£rsas£gi gimndziumok a XVII 

6s XVIII. szizadban folytonosan Vdsdrhelyi Canisius&t hasznAlfcik. 

Minden v&ltoztatas n61ktil ujra nyomattdk a regi p61ddnyokat: 

Okvetetlenttl szttks6ges vdltoztatAst idokozOnkint csak anyiban 

tettek, a mennyiben a helyesinis id6k folytAn valtozott. A Ratio 

Studitrum szelleme nyilvdnult ebben, mely a mint egy6bb tan-

tArgyakn&l is konzervativ, ugy kiv£ltk6ppen azon t&rgyn&l, mely 

a valtozhatatlan krisztusi tanokat a-dja elo, csak annyiban enged 

viiltoztatdst a m6dszerben, amennyiben a didaktika fejlodes6nek 

k6ts6gtclenUl bebizonyosodott helyess6ge azt szttks6gess6 teszi. 

Canisius jo volt, anndl jobb nem is 16tezett. VasArhelyi forditAsa 

kifogdstalan volt. Mi6rt kellett volna attol elt6rni 6s probalgate-

sokkal zavarni a tanmenetet ? S valoban igazat kell adni a Ratio 

Studiorumnak. Mert ha van egy fairgy mely nem t-flr experimen-

faihlst, az, bizonydra a katekizmus. SzUkseges, hogy a hitAgazatok 

a ifjunak v6r6v6 6s csontjavd vAljanak. Egy csapason kell tehat 

haladni a gyermeknek 6s az ifjiinak, mely cz61ra helyesebb, ha 

kezdettol fogva tanulm&nyainak v6gezt6ig ugyanazon tankonyvek 

fokozatosan b6vitett rendszeres eg6szeben megmarad. A katekiz-

mus k6rd6sei j6reszben oly t6teleket adnak elo, melyeket csak 

fejlodott 6szszel 6rthet meg az ember, (nem a felfoghatatlan tit-

kokr61 sz61ok.) Kttlonben a meg6rtettek is ugy ves6dnek az em-



ber sziv6be, ha azokat kell6k6ppen megtanulja. Mindez az egy-

s6ges rendszer szllks6gess6get bizonyitja. S hogy ez dllMs men-

nyire igaz, el6gg6 illusztrAlja az ellenkezo jelens^g sajnos volta: 

a mai kozepiskolai hitelemz6s rendszertelens6g6nek kdros kovet-

kezm6nyei. Nincs egys6g a tantervben, nincs egyontetUs6g a 

rendszerben, a tankonyvek kttlonf616k, az eredm6ny fogyat6kos. 

Akkor, midon a ifju az els6 osztdlytol kezdve fel a tanit&s leg-

magasabb fokdig Canisiust tanulta, volt sz6p eredm6ny; azon 

rendszer nevelte a muvelt valldsos osztalyt. A hit61et szi-

ldrdsdga 6s elevens6ge a legorvendetesebb k6pet nyujtotta. Ebben 

talAljuk magyardzafcit a Ratio ^tudiorum konzervativizmusdnak es 

Canisiushoz yal6 szigoru ragaszkoddsdnak. A rend hagyoiminyos 

httseggel meg is tartotta azt. Ha szftks6g volt katekizmusra, 

V&s&rhelyi CanisiusAt egyszerllen ujra lenyomattak. Eleinte a 

fordit6 neve is ott volt a mflvecske homlokiin, k6s6bb elmaradt. 

VAsiirhelyi Canisiusa volt a XVII. 6s XVIII. szaszadban a magyar 

katolikusgimniziumi ifjusagnak kiz&rolagos hitelemz6si k6zikonyve. 

1712-ben ism6t latin 6s magyar nyelven jelent meg ily 

czimmel: „R. P. Petri Canisii Soc. Jesu Theologi Catechismus 

Latino-Ungaricus. Tyrnaviae, 84 lap. Teljesen azouos az elob-

bivel. 

1727-ben „Magyar Catechismus, Mely a J6zus-tcirsas&gbul val6 

Tisztelendo Pater Canisius P6ter Theologus Pap Altixl iratott 6s 

most Uyonnan Kereszty6n Hiveknek Oktatdsara Magyar nyelven 

kinyomattatott Nagyszombatban. Az Academiai betukkel. Priderick 

Oall Altal 1727. Esztendoben." 
1727. Instit. Christ. Piet. seu Parvus Catechimus Catholicorum 

Aucth. Petro Canisio S. J. theol. Zagrabiae. a 

1730-ban „R. P. Petri Canisii Soc. Jesu Theologi Catechis-

mus Latino Ungaricus. Tyrnaviae Typis Academicis A 1730." 

80 lap. Mint a fonntebbi. 4-
1734. „R. P. Petri Canisii Societatis Jesu Theologi Catechis-

mus Latino-Ungaricus Tyrnaviae, Typis Academicis per Leopoldum 
1. A budapesti egyetemi koiiyvt&rban. 
2. A budapesti e4?yetemi konyvtirban. 
H. M. N. Muzeum. 
4. A magy. nemz. muzeumban. 



Berger, 1734." 1 80 lap. Ugyanaz, mint fontebbiek, csak az 

ortografi&ban van v&ltoz&s; pl. Idthatand6 helyett mondja: l&thato, 

menybfil helyett: menyekbfil. 

1750. Magyar Catechismus. Mely a J6zus-tdrsasdgbol valo 

Tisztelend6 Pdter Canisius P6ter Theologus pap dltal iratott. 6s 

most ujonnan a Kereszt6ny hiveknek oktatas&ra Magyar nyelven 

kinyomattatott Nagyszombatban. Az Academiai Betukkel." 1750. 

6vrol; 67 lap. Sz6rul-sz6ra egyez a tobbiekkel. 2 

1763. „R. P. Petri Canisii Societatis Jesu Theologi Catechis-

mus Latino-Ungaricus Posonii. Typis et sumptibus Joannis Micha-

elis Landerer," 1763. 80 lap. & 

A magyar szovegU 6s Vdsdrhelyi fordit&sa szerint nyomatott 

1727. 6vi kiad&s n6Mny k6rd6se: 

„Ki mondatik Kereszt6nynek 6s Katolikusnak. ?u 

„Az, aki a kereszts6gnek szents6g6t felvev6n, a Jesus Krisz-

tusnac, igaz Istennek 6s embernek Udvoss6ges tudomanyat a 

kozons6ges kereszt6ny Anyaszentegyhdzban vallja 6s semmin6mfl 

tudomdnyokhoz, avagy v61eked6sekhez nem ragaszkodik ollyak-

hoz, melyek az anyaszentegyMznak 6rtelm6t61 idegenek." 

„Mire kell eloszOr a kereszty6n embert tanitani?" 

„Hitre, Rem6nys6gre, Szeretetre, Szents6gre 6s a Keresz-

ty6n igazsdg tiszteire." 

„Micsoda a hit?" 

„Istennek ajdnd6ka 6s vildgossdg, melylyel az ember megvi-

l&gositatv&n, erosen ragaszkodik azokhoz, a miket az Isten meg-

jelentett 6s minekttnk az Anyaszentegyh&z dltal elonkbe adott, 

hogy higyjttk; vagy vagyon nyilv&n val6 ir&s azokr61 vagy nincs.a 

„Summa szerint mit kell a kereszty6n embernek hinni?" 
„Az Apostoloktol szerzettetett Hitnek Tizenket dgazatat." 
„Melyek azok a Tizenk6t dgazatok?" 
„Ezek tudni illik/' 
„Hiszek egy Istenben mindenhato aty&ban, Menynek 6s fold-

nek teremtoj6ben" stb. 
r X m a g j ' . nomz- Muzeumban. 
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„Mit akar a hitnek elso dgazattya: Hiszek egy Istenben 

mindenhato Atydban?" 

„Jelenti az Isten^6gben 16v6 elso szem61yt; azaz a Menybeli 

Atya Istent, ki mindeneket nehezseg nelkttl megmivelhet s kinel 

semmi lehetetlen dolog nincsen. Ki minden ldthatand6 6s ldtha-

tatlan dllatokat, menyet 6s fOldet egy sz6val teremtett, megtart 

es vez6rel az o j6 voMval 6s bolcsess6g6vel." 

„Az m&sodik dgazattya mire val6. Es J6zusban Krisztusban ?" 

„Adja elonkbe az Istensegben valo m&sodik szem61yt, J6zus 

Krisztust, tudni illik az atya Istennek term6szet szerint valo 

egyetlen egy fiAt, oroktttl fogva szttletett 6s az Atty&hoz hasonlo 

allasu Urunkat es Megv&lt6nkat, ki minket elveszetteket meg-

szabaditott." 

Az 1763. evi kiaddssal megszttntek Canisius koz6piskolai 

haszn&latra irt k&t6-kiad&sai; a melyek ezutdn kiadattak, nem a 

latin islcolak sz&m&ra k6szttltek, hanem a n6piskoldk tanitoinak 

hitelemz6si vez6rkonyvttl 6s a templomi hitelemz6sek sz&m&ra. 

Az 1773. 6vben bedllott katasztr6fa eltOrOlte az eddig divott 

rendszert s azzal egytttt megszttntek Canisius kiad&sai. M&s rend-

szer lepett az eddiginek hely6be, melynek keret6ben a hitelem-

z6st is m&sfele didaktikai elvek alapj&n, m&s k6zik6nyvek sege-

lyevel adtak elo. Az uj rendszert annak idejeben tttzetesen fo-

gom ismertetni. Ezuttal legyen eleg roviden felemlitenem, hogy 

az uj hitelemz6s eredmenyeiben meg sem kozelitette a r6git. E 

szazad elej6t61 teMt a J6zus-tArsasAga eltoroltet6s6ig osszesen 

8, reszint latin 6s magyar, r6szint tisztdn magyar gimndziumi 

hasznalatra desztindlt kiadasa jelent meg Canisius katekizmusanak. 

Ezen szamariinyra is azt kell mondanunk, amit fontebb hangsu-

lyoztunk, hogy az iskolak fogyasztdsdval a kezttnkn61 16vo ki-

adasok nincsenek megtelelo viszonyban; vagyis tobb kiadas, me-

lyek hasznalatban voltak, elveszett. Csupdn az az egy megfej-

tese lehetne ennek a mondott legtobb valoszinttseggel biro ma-

gyarazaton kivttl, hogy az egyes kiadasokat rengeteg nagy meny-

nyisegben nyomattak s egy-egy kiad&s pelddnyait tobb 6vi szttk-

seglet fedezesere keszitettek. 



Az eddig kiadott Canisius-fordit&sok kOzttl a magyar szove-

gueket a nepiskolak is liasznaltak. Egy kizarolagosan n6piskolai 

6s templomi hasznalatra irt Canisius-forditdst taldlunk 1778. 6vrol 

czime: Canisius P6ter dltal Egybeszedett 6s Harom iskolara el-

osztatott Kereszty6n hitnek ot fo czikkelyeir61, kozonseges es 

szttkseges K6rd6sek Konyvetskeje, Hasznokra T. Plebanus Ura-

imeknak, Tanit6mestereknek, Szttloknek 6s a Gyermekeknek 

ebben az egri Pttspoks6gben. Az elolj&rok engedelmebol Egerben 

Nyomtattatott A Pttspoki Oskola Betuivel. 1778. 1 12 r6t. Mint 

a czimbol is lathato, e V atekizmus templomi, iskolai es hazi hit-

elemz6sre k6szttlt vez6rkonyv, lelk6szek, tanitok, szUlok 6s gyer-

mekek sz&m&ra. Ez azonban imlr nagyon sokban elt6r Canisius 

r6gibb kiad<Usaitol. Elso r6szet Canisius kis katekizmus&nak for-

ditiisa k6pezi; de elso tekintetre 6szreveheto, hogy ez nem Y&-

sarhelyi mUve; nyelvezetet ugyau nem lehet jobbnak mondani 

annil, kUlonben ez is jol van forditva; az eredeti szovegtoi sok-

ban elt6r. Peleletei kulonben 6p oly hosszuak, mint Vasdrhelyi6. 

A templomi es iskolai oktatds didaktik&ja tehdt mitsem vdltozott. 

Elso tekintetre hlthat6 ez a konyv k6rd6seibol, melyekbol n6h&-

nyat ide iktatok. 

„Micsoda hitben vagy?" 

„En Kereszty6n Katholikus vagyok." 

wKitsoda az igaz Keresztyen Kat-holikus?" 

„Az, aki megkereszteltetven, mindazokat hiszi 6s valja, a 

miket a r6gi Katholika Romai Anyaszentegyhdz hiszen 6s tanit, 

akdr irva legyenek a bibliaban, ak&r nem.u 

„Minemu jelrol lehet megismerni a Kereszty6n Katholikust ?u 

„Arrol, hogy a szent kereszttel jelzi inagd-t s minden eret-

neks6gtol tavozik, mellyeket az Anyaszentegyhdznak elolj&roi 6s 

tanit6i egyenlok6ppen inegvetnek 6s karhoztatnak.u 

„Mikeppen jelzi tehat magcit a lveresztyen Katolikus?" 

„Szent Keresztet ounon magara vetven 6s ajtatosan mond-

van: Atyanak es Piiinak 6s Szent Lelek Istejiuek nev6ben. Am-

men.tt 
J. A magy. nemz inuzeuniban. 



„A Kereszty6n Katholika Hitnek hdny fodgazatit, avagy Tzik-

kelyeit kell egy&talj&ban minden embernek tudni?" 

kOvetkezo ot dgazatit;" 

„Elsoben: Az igaz Kereszty6n Katholika Hitet.a 

„Mcisodszor: Az het szentseget." 

„Harmadszor: Az szeretet, az Istennek Tiz Parancsolatit es 

az Anyaszentegyhaznak ot Parancsolatit." 

„Negyedszer: A Remenys6get, Az Miatyaukot 6s Udvozl6gy 

M&ri&val egytltt." 

„0todszor: A Keresztyen igazs&got." 

A kis katekizmus k6rd6sei 6s feleletei ufcln kovetkezik: 

„A Kis Kaftechismusnak 6s Tzikkelynek rovid magyar&z&sa;" 

mely a kdt6 k6rd6seinek bovebb magyanizata mellett utmutatast 

ad a hitelemz^s metodikai kezelesere. E szakasz htirom iskoldra 

van osztva, az elso iskola a kezdok, a rmisodik a haladok sza-

mdra van, a harmadik iskola azok6rt kik a hosszabb magyani-

zdst vagy elm6jokbe nem tarthatjAk, vagy azt magoknak meg 

nem szerezhetik.a A kereszt6ny oktatds szab<ilyai utasitjak a szti-

16ket, hogy gyermekeiket szorgalmasan kuldjek a hitelemzesre. 

Hitelemz^s ideje alatt: A gyermekek bizonyos rendbe, bizonyos 

olt&rn&l vagy a szekekre gyuljenek egybe, hogy minden gyer-

meknek bizonyos helye legyen. A leanyok pedig a fiuktol elvd-

lasztva legyenek. A kereszt6ny tanitas elott a szokott imddsiigo-

kat, enekeket mondj&k el; melyekben az ot fo Tzikkely foglal-

tatik. A kereszteny tanitas utAn sz6p rendbe alljanak a gyer-

mekek 6s a k6rdesekre feleljenek. Ezutan rendben terdeljenek 

le, hogy 6rdemek szer6nt megajjind6koztathassanak s egyszersmind 

egy Miatyankot es Cdvozletet a Kereszty6n Tanifcisnak elterjesz-

t6se6rt imiidkozzanak." 

Az utasitcisoknak kUlonosen nuisodik pontja vonja mag&ra 

flgyelmUnket, inely azt mondja, hogy a ^gyermekek bizonyos 

rendbe, bizonyos oltamal vagy szekekbe <illjanak ossz<v' 

E pont kets6g kivtll a templomi hitetemz6st 6rinti, mivel az 

iskolaban nem szoktak oltarokat dllitani s egyuttal eros czdfola-



tul szolg&l a protestansoknak ama v&dj&ra, hogy a kat. hitelem-

zest neh&ny sov&ny zsinati rendelet sUrgette, de gyakorlatban a 

paps&g nem tett semmit. E konyvecske a kat. n6piskolai 6s tem-

plomi hitelemz6st i? Iegapr6bb r6szletekig szabalyozza 6s korul 

irja. Homlokdn vildgosan jelezve van, hogy r6szben a lelk6szek 

(T. Pleb&nos Uraimek) szdmdra k6szfllt; emitt a gyermekeknek 

„bizonyos oltarndl" val6 6sszegyUjt6s6rol sz61. EzenkivUl utasi-

tast ad a gyermekeknek es a szuloknek is a gyermek hitbeli 

oktatasara vonatkozolag. Itt ldtjuk a h&rmas hitelemzes teljes 

kepet, melyet a kat. egyMz gyakorolt abban a korban is, mint 

gyakorol napjainkban: a csaladi, iskolai 6s templomi hitelemzest. 

Nem akarunk vddaskodni, de ez alkalommal megis k6nytelenek 

vagyunk azon visszdssdgra rdmutatni, hogy mig n&lunk a pa-

pok 6s tanitok vallvetve kezelt6k a hitelemzest, mig a kat egy-

luiz templomban 6s iskolaban gondoskodott kisded hiveinek lelki 

tanitdsarol, addig a protest&nsokn&l joform^n csak az iskolames-

ter v6gzi a katekezist; m6gis a katolikus egyhazat v&dolj&k a 

hitelemz6s elhanyagoldsaval. V6gUl a szab&lyzatot hitelemzes elott 

6s ut&n mondand6 imddsdgok kovetik. 

Oktatas elott: 

„Jojj el Szent-Lelek Ur Isten, toldsd be a te hiveidnek szi-

vet, 6s a te szerelmednek tttz6t gyujtsd meg o bennttk. Ur Isten! 

Aki az hivek sziveit a Szent-Leleknek vilagositasa altal tanitot-

tad, adgyad mi n6kUnk hogy azon Szent-Lelek altal a jot meg-

isinerjUk, megtanuljuk es annak vigasztalasab61 orokke orven-

dezzttnk. Aramen." Ezutan elmondtak egy Miaty&nkot, Cdvozle-

tet s egy 6neket azok kozttl, inelyek a konyvecske veg6n fog-

Ialtatnak. 

Oktatas utan: 

Uram J6zus Krisztus 616 Istennek fia, kerttnk teged, a te 

szent kereszted es kinszenvedesed, a te artatlan Hakilod altal, 

legy kegyelmes 6s irgalmas mi hozz&nk btinosokhoz. Oh J6zus 

hallgass meg minket! Oh Jezus ttdvozits minket! Oh Jezus ko-

nyorillj rajtunk! erosits minket, hogy a miket most hallottunk, 



mindenkor megtartunk, t6ged teljes szivbol szeressttnk, neked 

igaz&n szolgdlyunk s v6gt6re az elv&lasztottakkal t6ged dics6r-

jtink s magasztaljunk. Arnmen." 

A kereszt6ny hit61et bens6s6g6nek egyik f6 ismertet6 jele 

a kat. egyh&z dltal kiv&ltk6ppen aj&nlott dhitat-gyakorlat: a j6 sz&n-

d6k gyakori felbuzditdsa, mely Alta-1 eg6sz napi munkdlkoddsun-

kat egy folytonos imidsdggd tesszUk 6s megszenteljuk, e sza-

vakkal van benne kifejezve: „En Istenem! felajdnlom neked 

minden gondolatomat, szavaimat 6s cselekedeteimet 6s ezeket 

egybe kapcsolom a te szent Piad, Krisztus Jesusnak 6s az 6 

Szent Anyj&nak Szflz Mdridnak 6s Mind szenteknek j6 szdnd6-

kdval 6s 6fdem6vel.a VMgos bizonyit6k a katolikus hitelemz6s 

gyakorlatiassdga mellett. 

A katolikus egyh&znak jellemz6 eljArdsa, mely a hit61et m61y-

s6g6re 6s alapossAgdra m6rhetetlen befoly&ssal van: a csaladi 

hitelemz6s. Ez adja meg a legszil&rdabb alapot a templomi 6s 

iskolai hitelemz6shez. Ez teszi a katolikus meggy6z6d6st rendit-

hetetlenn6. Ez Ulteti be a hit gyokereit az emberi sziv legm6-

lyebb rejtekeibe: az anya hitelemz6se. Ott taldljuk a hit61etnek 

legnagyobb szilArdsdgdt, hol az anya kicsiny6t a MiatyAnkra ta-

nitja s Szuz Mdria dics6ret6t adja gyengike ajkaira. Ez k6pezi a 

legels6 alapot, azutdn jon a templomi es iskolai hitelemz6s, mely 

e k6szil&rd alapon tovdbb 6piti Isten templomdt a kisded sziv6-

ben. A katolikus egyhdz kiv&16an nagy siilyt fektet a buzgalmi 

61etre, az ahitat gyakorlat^ira. Ez okb61 a csalddi hitelemz6st 

mindenkor &polta. Ez tette oly melegg6 a koz6pkor valldsos 61e-

t6t, ezt sttrgetik a hitujitds ut&n tartott egyhdzi gyttlekezetek A 

katolikus papsdg mindenkor buzditotta a szUl6ket a koteless6-

gok teljesit6sere. Ezt koti a szttlok lelk6re a kezlinkben 16vo 

katekizmus is: „Mik6nt a gyermekek sz611ani kezdenek, mindjart 

a szttlok vagy dajMk tanitedk oket, hogy Jesus 6s MAria nev6t 

tisztes6gesen kimondjdk 6s a Menyei 6des Atyankat 6s Szuz 

szent Any&nkat megismerjek. Az eszek pedig kezdv6n megnyilni, 

tanitsdk 6ket, mik6nt vessenek magokra keresztet 6s minden 



riap elottttk 6rtelmessen s egy6bl> toldal6k n61kttl a Miaty&nkot, 

Udvozletet es hiszekegyistent elim&dkozzak s azt Hitttnk kovet-

kezendS dgazataiban tanitgassAk." Az elso iskola tananyaga, 

mely a legelemibb r6szleteket foglalja mag&ban, ot lapra terjed; 

szol a Miatydnkr61, UdvOzletrol, Hiszekegyrdl 6s a katekizmus 

n6h/iny kOnnyebb k6rd6s6rol. 

Pl. „H6ny az Isten? Tsak egyetlen egy." 

„Hdny szem61y vagyon az Istens6gben? Hdrom 6s ez a hA-

rom egy Isten." 

„Hogy kell nevezni ezen harom szem61yeket? Az els6 az 

Atya, m&sodik a fiu, harmadik Szent-Lelek Isten." 

„Ki teremtett minket? Az Atya Isten." 

„Ki v&ltott meg minket? A Piii Isten." 

„Ki szentelt meg minket? A Szent-L61ek Uristen." 

„Melyik jobb, idosb, nagyobb vagy hatalmasabb ezen h&rom 

szem61yek kozUl ? Egyik sem, hanem egyik olyan, mint a m&sik." 

„Isten-e mindenik szem61y? Igen is." 

„H&ny Isten vagyon tehat? Tsak egy Isten vagyon h&rom 

szem61y6ben." 

„Hol vagyon ez az Isten 6s Ur? MindenUtt." 

„Mi v6gre teremtett minket az Atya ? Hogy neki szolg&ljunk 

6s ttdv6zttljttnk." 

„Hovd jutnak a j6k, kik az Istennek igazrtn szolg&lnak? 

MenyorszAgba." 

„Mi vagyon Menyorszagba ? Az orokk6 val6 orom s dicsos6g." 

„Hovd jutnak a gonoszok, kik az Istennek rosszul szolg&l-

nak? A pokolba." 

„Mi vagyon pokolba? Orokk6 val6 ttiz." 

„Hol vAltott meg minket a fiu Isten? A kereszttiin." 

„Mi az o Neve ? J6zus Krisztus." 

„Mitsoda o? Isten egyszersmind ember is." 

„Mik6ppen halt meg a Keresztf&n mi6rettttnk? Ugy mint 

ember." 

„Hol szentelt meg minket a szt. L61ek Isten? A szent Ke-

reszts6gben" stb. 



Az6rt kozoltem e szemelv^nyt, hogy megmutassam, miszerint 

a katolikus egyh&z azon korban is j6l tudta kezelni a kisdedek 

hitbeli oktafcisAt es szent P&1 szavai szerint tejet adott a kiesi-

nyeknek. Metodikni tekintetben e korszakot iltmenetinek mond-

hatjuk. Elobb, midon az iskoldk nem voltak annyira elterjedve, 

a hitelemz6s majdnem kizdrolag 616szoval tort6nt. CsupAn ese-

k61yszamu k6rdesnek 61osz6val valo betanitasaban Allott a kate-

kizmus eml6z6se. S mivel ennek sajatk6ppeni cz61ja az eml6kez6 

tehets6g tdmogatdsa volt. csak a f6bb 6s mAr kellok6ppen 

megmagyarAzott vez6relvek akroamatikus k6rdesekbe valo fog-

lal&s&ra szoritkozik. Most azonban, midon a n6piskolai oktatds 

fejl6dottebty viszonyai kozepett, a konyvb61 valo tanitdst jobban 

lehetett sttrgetni, elol6p az erot6matikus modszer s az az iskolAk 

fejlodt6vel mindinkabb tok61etesebb lett 6s egyre jobban 6rv6-

nyesttlt. E korszak tehiit Atmenetet k6pez az akroamatikus mod-

szert61 az erot6matikushoz. 

A mAsodik iskoldban azok tanultak, kiket a lelkip&sztor az 

els6 szent gyondsra 6s Aldozdsra k6szitett elo. Minden bovebb 

fejteget6st mell6zve, egyszertten leirom itt az idezett katekiz-

musban foglalt utasitas szavait; melyekb61 leghelyesebben meg-

it61hetjttk a mAsodik osztAly rendszer6t 6s tananyagat. „Minek 

utAnna a gyermekek vagy mas tudatlanok az elso iskoldba ve-

zettessenek 6s osztonoztessenek: 1. Hogy konyvn61kttl megtanul-

j&k a h6t Szents6get, a Tiz Parancsolatot, Az Anyaszentegyhdz-

nak iit parancsolatait 6s az h6t fobttnoket. 2 J61 megtanitassa-

nak elore a Hit fo Agazataira 6s a mds k6t f6 isteni indulatokra, 

u. m. a rem6nys6gre 6s szeretetre. 3. J61 megtanitassanak, mi-

k6nt kell tellyesen 6s igazdn gy6nni 6s djtatosan iildozni." Ezutdn 

kovetkezik a miisodik osztdly konyv nelkUl megteinuland6 tan-

anyaga. Ennek feleletei term6szetesen hosszabbak, amilyeneket 

ertelmesebb tanul6kt61 behat6 magyardzat utan lehet kovetelni. 

Ez alkalombol hely6n val6nak tartom, roviden reflektalni egy 

tAmadAsra, melyet a protesbinsok surun hangoztatnak a katolikus 

egyh&znak regebbi hitelemz6se ellen, hogy az n61kttlozte a kello 



magyarAzatot. E konyvecske utasitAsainak V. pontja ezt mondja: 

„A Kereszt6ny tanitas utAn sz6p rendbe Allyanak a gyermekek 

es k6rd6sekre feleljenek. Ez utan rendben t6rdepeljeuek le.u 

Tehat el6bb volt a kereszteny tanitAs, azutAn kovetkezett a k6r-

d6sekre valo felel^s. Ebbol j6zan 6szszel ma-t kiokoskodni nem 

lehet mint, hogy a lelkesz, vagy tanito elobb megmagyarazta a 

katekizmus kerdeseit, azut&n a magyanlzat alapjAn kik6rdezte a 

gyermekeket. E rovid id6zet k£ts6gtelen vilagitdsba helyezi a 

kor hitelemz6s6nek azon oldnlAt, hogy az nem egyszertl betanul-

tatiisbol dllott, hanem valosagos magyarazat volt s igy a v*\d 

onmagdtol osszeesik. 

Kttlonben kimerito oktatast tartalmaz a konyvecske a gyonris 

es aldozisr61 6s egyuttal inti a szttloket 6s iskolamestereket, 

hogy a mint 6 zreveszik, „hogy a gyermekek kezdik megismerni, 

a mi biln 6s a mi nem bun: tanitgassAk oket a szent gyomlsra; 

mindazaltal el6bb azt nekik meg nem engednek, hogy sem jol 

megtanullyak s meg6rtsek ami ehhez kiv&ntatik." 

A harmadik iskoMra val6 utasitds ezt mondja: „Mikor a 

gyermekek a masodik"iskolat jol kitanullydk, elejokbe lehet adni 

ezt a harmadik kitsiny iskol&t, hogy igy alkalmatossak legyenek 

a bovebb 6s felyebb val6 oktatdsoknak megtanuldsAra, Tanullyjik 

meg konyv n61kttl: a szent L61ek ellen valo hat bunt 

Az egbe kidlto n6gy v6tket. Az idegen kilentz v^tkeket. Az ha-

rom fo josdgos tselekedeteket. Az irgalmassdgnak h6t testi 6s 

h6t lelki tselekedeteit. Az evang61iomi harom tandtsokat. Es az 

embernek negy v6gso dolgait." 

V6gttl egyh&zi 6nekek kovetkeznek, melyekben a katekiz-

mus t6telei vannak versbe foglalva. Vannak sz6p mise6nekei 6s 

szent himnuszai is 

E konyv elso kiadasa 1757-ben KassAn' jelent meg ily 

czimmel: „A J6zus T&rsas&gbol Valo Canisius P6ter Altal Egybe 

szedett 6s Harom iskolara elosztatott Kereszt6ny hitnek ot fo 

tzikkelyeirol, kozons6ges 6s szttks6ges k6rd6sek konyvetsk6je, 

Mely azon N6met nyelven kibocsajtatott konyvetsk6bol Magyarra 



forditatott, melyb61 m6g a felseges Kiralyi Magzatok 6s Hertze-

gek es Hertzegnek is az Hit Agazatit tanuljdk. Ka-ss&n. Az Acade-

miai betukkel 1757." 1 140 lap 12 r6t. U. az 1758. Budan. 

1760-ban Kolozsvdrott. 1769-ben ugyanott. 4- Csek61y kUlomb-

s6ggel az egri kiad&s azutdn lett k£szitve. Az egri kiadas ujra 

megjelent 1779-ben Pozsonyban. r>- 1791 es 1801-ben Budan. 8 

Eg6sz terjedelmeben bemutattam ezen n6piskolai katekizrnust, 

hogy minden r6sz6ben illusztraljam e kornak csal&di, n6piskolai 

es templomi hitelemz6s6t. E konyv a kozsztlks6glet kiel6git6sere 

lett nyomatva. Az idezett konyv utasitdsaib61 tehiit hafclrozott 

kovetkeztet6st vonhatunk a kor kateketikai rendszer6re, mert 

annak szabjilyoz&s&ra lett irva. Kets6g kivttl nem egy tekintetben 

erdekes czafolatot tartalmaz a divatos fclmadAsok ellen6ben. 

1. Budaposti ojiyotemi konyvtar. 
2. Magyar nemzoti muzeum. 
3. Magyar uomzoti muzcum. 
4. Magyar nomzoti muzoum. 
5. Magyar nemzcti muzeum. 
6. Magyar nemzoti muzoum. 



Bellarmin k£teja magyar nyelven. 

Canisius paratlan nepszerusege teljesen hatt6rbe szoritotta 

a tobbi katekat. Kivdlt Nemetorsz^gban lehetetlen volt mds k4-

tenak elterjed6s6t biztositani. Magyarorszdg mint egesz iskolai 

tlgyeben, ugy a katek6rd6sben is Nemetorszag betolyasa alatt 

allott. KUlonben a topdsztorok is Canisius mellctt foglaltak 41-

14st. Nem csoda, hogy mas k4tek itt sehogy sem prosper41tak. 

Canisius mellett legkiv416bb katekizmus volt azon korban Bellar-

mine. Ha e k6t muvet egym4s mell6 411itjuk, iteletiink szinte 

meg411. Nem tudjuk, a k6t remekmu kozUl melyiknek adjuk az 

elsos6get. N6pszerus6g tekinteteben Canisius tiiltett Bellarminon. 

Csod41atos! Bellarmin, ez az 6ri4si elm6ju teologus, kinek tud4-

s4rol, hodolo tisztelettel sz61nak az egyetemek katedr4in, ki az 

ujkori skolatisztik4nak egyik vezere, k4t6j4nak elterjedeset te-

kintve h4tt6rbe szorul. Katekizmusa egyiknek, mint a imisiknak 

remekmu. Ugy hitszik m6gis, Canisius katekizmusa a kor okta-

t4si rendszerenek jobban megfelelt: Bellarmin az egyh4z teolo-

giai rendszer6t tekintve kiv41obb. 

Bellarmin katekizmus4t eredetileg olasz nyelven irta. Majd 

4tforditott4k azt latinra, utibb arab, ormeny, szir—k41d, uj go-

rog, alb4n, horv4t s a nyugateuropai nyelvekre. Keleten Bel-

larmin, nyugaton Canisius volt ink4bb elterjedve. Utobb magyar 

nyelvre is leforditott4k s tudtommal Vet kiad4st 6rt haz4nkban; 

de mint e korulmenybol is megit61hetjttk, Canisiust nem szorit-

hatta ki iskol4inkbol. 

Bellarmin fordit4s4nak mindk6t kiad4sa a magyar nemzeti 

muzeumban oriztetik, egyik 1744-rol val6 s cime: „Rovid Keresz-

t6nyi Tudom4ny, Mely Nyolcadik Kelemen Szentseges Romai P4-

panak parancsolatty4bol Melt6s4gos Ka-rdin&l Bellarminus — 41-

tal egybe szedett, a' Szent Reformatabeli (a' mint kozonsegesen 

neveztetik) Congregatio vagy-is Gyttlekezet altal meg-vizsg41-

tatott 6s helyesnek tal41tatott, hogy igy, ezen Szent dologra az 



egyflgyflek 6s a kisdedek egyenlo-k6ppen tan6ttathatn&nak. A 

mely-is E16szor egy Istenf^lo Szerzetes — riltal Olasz-nyelvbol 

DeAkra, 'az-utan pedig egy bizonyos Lelki Pasztor altal Magyar 

nyelvre forditatott. 1744-ik esztendoben. Cum facultate Superi-

orum. Nagy-Szombatban az Akad6mianak bottaivel." L 

A muvecske 12-r6tben 278 lapra terjed. A katekizmus 208 

lapot foglal mag&ban, azut&n kovetkezik: „A Hitnek SzentAtha-

nasiustol rovid sommdba szedett dgazatai." — „A Theologika 

Virtusoknak azaz: az Isteni f6-jos4goknak cselekedeti." — Ve-

gttl: „ A Hitnek, Uemenys6gnek 6s Szeretetnek rovidebb cseleke-

deti." - Erdekes tudni? hogy Bellarminnak mindk6t katekiz-

musa egybe/ van foglalva, a mi nem veletlenUl tort6nt, hanem 

a tordito altal igy egyttttesen lettek kiadva, mivel a lapszamok 

folytatolag mennek a kis k*\t6r61 a nagyra, Jele ez annak, hogy 

Bellarmin kat6janak ezen forditasa csak probAlkozils volt. — A 

kis katekizmus 34 lapra terjed, czime: „A Rovid Keresztenyi 

Tudomdnynak Elso Konyve, Hogy K6nyv-n61kttl konnyebben meg-

tanultathassek." Tartalma a kovetkezo fejezetekre oszlik, me-

lyekbol annak szerkezetet felismerjttk: 

„1. A' Kereszt6uy ember \r6g6r61 es a Szent Kereszt jelerol. 

2. A' Credonak, Azaz: a Hiszek egy Istennek megmagya-

razasa. 

3. Most a Mi-Atydnk es Udvozlet Magyaraztatik — meg. 

4. Az Istennek tiz Parancsolattyar61. 

5. Az Anyaszentegyh&z Parancsolatairol, es az Evangeliomi 

tanAcsokroL 

0. A' Szent Sacramentomokrol, vagy Szentsegekr61. 

7. A' P6 J6sdgos Cselekedetekrol. 

8. A' Bunrol. 

9. A' N6gy vegso dolgokr61 es a Szent 01vas6rol." 

Ezen kdte, mint elso tekintetre szeinttnkbe otlik, nem csu-

pdn a nepiskolai kezdok oktatasat celozza, hanem egyaltalaban 

az 6sszes n6piskola hitbeli oktatiisdt. A kis katekizinus, mint a 

1. L. a m. n. muzeumban. 



czime is mutatja, azon czelra k6szQlt, hogy a n6piskola noven-

d6kei a katolikus vall&s elemeit annak szorol-szora valo betanu-

lasa altal emlekezetokbe vess^k. Tehat a kis katekizmus az elemi 

iskola osszes novendekeinek sziim&ra keszdlt. Ez kttlonben a ma-

sodik konyv, vagyis a nagyobb katekizmus foliratiibol meg in-

kabb kitunik. U. is a nagy kdte czime kovetkezo: „Masodik 

Konyv, Az az A' Keresztenyi Tudom&nynak bovebben valo meg-

magyarazasa, Azok haszmira, kik az Ifjusagot, avagy m&s egytt-

gyueket oktattydk es tanitjdk, k6t szemely — kozott valo be-

szelget6snek modgya szerent csinaltatot." — Ebbol vihigos, hogy 

a nagyobb katekizmus nem kozvetetlenttl a tanulok szanicira ke-

szult, hanem inkdbb vez^rkonyv a hitelemzok 6s tanitok szannira 

melynek elso r6sze szerint a katekizmus kerdeseit betanithatjiik, 

az utobbi szerint pedig a gyermekeket a hitigazs&gok megerte-

sere r&vezethetik. Ennek bizonyitasa celjabol ide iktitok egy 

pdrbeszedet a tanitvdny es tanito kozott: 

„Tanitvany: Ertven, hogy kinek-kinek lelki ttdvossegere szttk-

s6ges legyen a' Keresztenyi Tudom&nyt tudni: Kivanom az6rt, 

hogy magyarazd — meg 6n-nekem, mi legyen ezen Keresztenyi 

Tudomdny ? 

„Mester: A' Keresztenyi Tudomdny r5vid summ&ja, vagy 

egybefoglaltatsisa mind azoknak, valamellyekre miuket Kristus 

Urunk tanitott, hogy meg mutatmi az ttdvossegnek utait.* — Ily 

parbeszedben van irva az egesz 11 »gy katekizmus. Erdekes benne, 

hogy mindig a tanitvdny kerdez es a mester felel. Feleletei en-

nek is hosszuak, mint azon korban dltaldban a kat6k kerd6sei 

mind akroamatikueak es hosszuak voltak. Rovid k6rdest alig ta-

hilunk itt-ott. — Kiemelendonek tartom. ezen kdt6 ismertetes6-

116I is, a mit Canisius katekizmusair61 inondottam liogy a protes-

tansok ellen iranyitott polemikus kerd6sek nem fordulnak elo 

benne. Mig a protestiins katekizmusok hemzsegnek a katolikus 

valhist s6rtegeto kifejezesektol, a katolikusokeban: sem Canisi-

useban, sem Belhtnu iuban nem talalhato egyetlen polemikus ker-

d6s, m6g csak nern is emlitik a protestansokat. Bellarmin csak 



annyit mond Altalaban, hogy az eretnekek nem tagjai az anya-

szentegyh&znak. 

A masodik konyv, vagyis a pdrbesz^des katekizmus tartalma 

kovetkezo: 

„1. Mi 16gyen a Kereszty6ni Tudom&ny es mellyek annak 

f o-reszei ? 

2. A Sent Keresztnek jele megmagyar&ztatik. 

3. A Hiszek egy Istennek meg-magyar&z&sa. 

4. Az Ur Konyorgesenek, azaz: a' Mi AtyAnknak meg-ma-

gyarAz&sa. 

5. Az Cdvozl6gy Marianak meg-magyarazasa. 

6. Az/Isten tiz Parancsolatainak meg-magyaMz^sa. 

7. Az Anyaszent6gyhAznak Paranesolatairol. 

8. Az Evang61iomi Tandcsoknak meg-magyar&ziisa. 

9. Az Anyaszentegyhiizban 16vo Szent Sacramentomoknak 

meg-magyartiz&sa. 

10. A' Jos&gos cselekedetekrol k0zons6gesen. 

11. A Theologica virtusokrol, vagy Isteni Josigokrol. 

12. A Cardinalis virtusokr61, az iz: a n6gy fo josjigokr61, 

mellyek sark josdgoknak neveztetnek. 

13. A' Szent L6Ieknek h6t ajAnd6kir61. 

14. A' Nyolcz — Boldogsagokrol. 

15. A' h6t testi es h6t lelki irgalmassagokrol. 

16. Kozons6gesen a' Vetekrol 6s Bunokrol. 

17. Az eredendo Bunrol. 

18. A' Hahilos 6s bocsdnando bunrol. 

19. A' H6t fo Bunr61. 20. A' Szent L61ek ellen val6 Bflnokrol. 

21. Az tigben kidlto v6tkekrol. 
22. A n6gy v6gso dolgokr61. 

Mind a kis katekizmust, mind a „Kereszt6nyi Tudomanynak 

bovebben valo megmagyarcizAsAt" eredetileg Bellarmin irta olasz 

nyelven s eloljAro besz6det is irt hozzi. 

A fonnebb eloadottakat immar osszevetve Canisius katekiz-

musdval, el kell ismernQnk, hogy Bellarmin abszolut ertek6t te-



kintve, ftmannak folotte 411. 0 maga, midon ertesillt Canisius 

kat6j4rol. azt mondta, hogy e mellett az ov6 folosleges. Amde 

ezt csak alAzatossagbol tette Bellarmin. Tudta 6 s k6ts6gkivUl 6 

ismerte legjobban saj&t k4tejanak jeless6geit, melyekkel m6g 

Canisius remekmuven is fellllemelkedik. Bellarmin kdteja picziny 

di6h6jban legtokeletesebben visszatUkrozi a katolikus egyh&z 

skolasztikus teologiajat. Bz okbol a vatikani zsinat is a kat6-

k6rdesben Bellarmin mell6 411ott s midon felmeriilt egy az egesz 

katolikus egyhiVz sz4m4ra eloirando katekizmus k6rd6se, a zsinat 

Bellarmin kis katekizmus&t fogadta el alapul. Mindezt nem Cani-

sius rov^sara mondtuk; az6rt annak idej6n modszer6t tekintve 

Canisius lehetett alkalmasabb a praktikus hitelemz6sre. Itt csak az 

egyhiVz teologiai rendszer6nek a katekizmusban valo 6rv6nyesi-

tes6rol van sz6. 

Mint fonnebb megjegveztem: Bellarmin csak k6t kiadAsban 

jelent meg magyar nyelven. MiVsodik kiaddsa Egerben jelent meg 

1780-ban, czime: „Rovid Kereszt6nyi TudoimVny, Mellyet Nyo-

lczadik Kelemen Szents6ges Romai Pap4nak parant solattydbul 

Rendbe vett es olasz nyelven ki bots&itott Bellarminus Rober-

tus Romai Sz. Sz6knek' Cardindlisa. Az utan Egy bizonyos 

Lelki Pasztor altal Magyar nyelvre forditatott 1744. esztendoben. 

Nyomattatott Nagy-M61tosdgu Frakn6i Grof EszterhiVzy K4roly 

Egri PUspok Engedelm6vel Egerben. A PUspoki oskola Betoivel 

1780." Sz6rol-szora a fonnebbi fordit4s, 12 r6tben 238 lapra ter-

jed. Veg6n ennek nincs a sz. Atanaz szimboluma 6s a hit, re-

m6ny, szeretet folgerjesztes6nek formuhVja. 1 Nemsokara egy 

lij rendszer 16pett 61etbe s eg6sz hazankbcin elfoglalta uralmdt a 

budai katekizmus. 

1. L. a m. nemz. muzeumban. 



Kozep-esfelsoiskolai hitelemz^sunk 1773-ig. 

Egy impozdns alkotas: a magyar kat. ifjus&g muvel6des6nek 

rengeteg ktizdelmekkel konstrudlt csarnoka d61t le 1773-ban. 

Azok? akik lerombolt&k azt, mit annyi lelkesed6s, annyi dldozat-

keszs^g 6s tud&s 16tesitett, azt mondjdk: a kor ig6nyeinek meg-

felelo kultura kell. Ez AllitAst osszevetve a t6nyekkel, majd ros-

fcira vesszuk annak idej6n. Elobb tekintstlk meg ama hatalmas 

alkotmanyt legtok61etesebb fejlettseg6nek stAdiumdban, kozvetet-

lendl rombadolte elott. TekintsUk hazai koz6p- 6s felsoiskohiink 

hitbeli okt&tasiit J6zus-tiirsasdgiinak feloszlatdsa eJott. 

Azon nagyszabiisu kulturdlis mozgalom, melyet Forgcich 6s 

Pazmany primdsok keltettek a magyarorszdgi katolikus egyhaz-

ban, egyre nagyobb sz&mu tudomdnyos int6zeteknek adott 16tet. 

A f6papok, kezdve Pazmiinyt61, egymdsutdn emelnek ujabb 6s» 

ujabb koz^piskolAkat. A korona, mint a kat. egyh&z f6kegyura, 

az elpusztult egyhdzak javait pazar bokezUs6ggel osztja a valh\-

sos nevel6s cz61jaira. Nemes fourak kovetik a fejedelem p61da-

jAt. Hogy mit tehet a joakarat 6s mily ereje van a vall&sos lel-

kesed6snek, azt legjobban megmutatja ama roppant haladiis, 

melyet a kat. iskolaUgy ez idokorben tett. Gondoljunk csak vissza 

az OlAh idej6ben tapasztalt siralmas Allapotokra. Sehol, de sehol 

az eg6sz orsziigban egyetlen koz6piskola nincs, hol az ifju a 

tudorminyt lelkenek veszedelme n61kUl tanulhatnd, S most? Hat-

vannyolcz gimn&ziumban tanul a kat. ifjusdg. Tizenk6t hazai pap-

nevelo arasztja el az orsz&got papokkal. Ket egyetem s tobb 

akademia nyujt oktat&st a fels6bb tudomAnyokban. Mindezen in-

t6zetek szerzetesek vezet6se alatt allanak. Az egyetemek s aka-

d6miak teljesen, a papnevelok jobbdra, a gimn&ziumok kozUl 

negyvenhiit Jezus-tdrsasdga vezet6se alatt iillott. 

Ez lett v6gleges eredm6nye azon 6riiisi refornv ervnek, me-

lyett Piizmtiny kontempldlt s melynek alapj&n torekedett izmossa 

tenni a magyar katoliczizmust. Nem dhitoznak mdr elokelos6ge-



ink az idegen eszm6k ut&n. Haz&nk oszlopos nagyjai, a kOzne-

mesek sokasdga. a hivatalnokok, a n6p tanitoi, szoval a muvelt 

emberek osztAlya kereszt6ny meggy6zod6stol athatott, minden 

iz6ben katolikus, valldsa ismereteiben alaposan kik6pzett, gya-

korlati vaMsoss&ggal bir mindenUtt. S ez jobb&ra a hdboruk vi-

harai kozepett 16testtlt, mert az iskoldk kozttl tobb, mint fele a 

XVII. sz&zadban lett alapitva, teh&t abban az idoben, mid6n a 

kttls6 ellens6g es bels6 villongilsok egyar&nt hdborgattdk az or-

sz&g b6k6j6t. A valldsos lelkesed6s 6s az Aldozatkeszseg remek-

muve e kor felsobb tanttgye, — Minthogy a tanint6zetek zome 

jezsuMk kezeiben volt s a tobbiek jobbdra kovett6k ezek rend-

szeret, a J6zus-tdrsas6gi int6zetek hitelemz6s6nek m61tat&sa ele-

gend6 vildgossdgot vet a kor k6z6p- 6s fels6iskolai hitbeli okta-

t&s&ra, ugy, hogy ebbol az eg6szet egy kepben szeml61hetjuk 

Tekintsttk els6 sorban a nagyszombati 6s kassai egyeteme-

ket, melyeknek — mint a j6zust&rsas&gi egyetemeknek minde-

nUtt — f6cz61ja a teologia legkimeritobb tanittsa. A nagyszombati 

egyetem szervezete s tanitAs&nak berendez6se megfelel a Ratio 

Studiorum szab&lyainak. Pazm&ny eg6szen a Ratio Studiorum 

6rtelm6ben a studia superiora sz&m&ra ket kart alapitott, ugy-

mint a hittudom&nyit 6s a boleseletit. A bolcselet a teologia alatt 

&llt s csakis elv6gz6se ut&n lehetett a hittudom&nyiba 16pni. 1 

Hasonlok6pen a kassai foiskola Kisdi alapitv&nya 6rtelm6ben 

eg6szen a Ratio Studiorumnak megfelel6 jezsuita egyetem volt, 

jogi 6s orvosi karok n61kul. Egymds ala rendelt n6gy 6ves hit-

tudomdnyi, Mrom 6ves bolcseletti karral 6s a facultaslinguarum-

ot k6pezo hat 6ves gimndziummal. 2- E k6t egyetemi szemin^-

rium mellett voltak tobb papnevel6 int6zeteik is, melyekben a 

Ielk6szked6 papsdgot k6pezt6k, igy a budai, vdradi, gyori, egri, 

zdgrAbi, kolozsviiri akad6miAkon. Moln&r Alad^r AllMsa szerinta 

rend feloszlat&sa idej6n 12 papnevelo int6zetben k6pezte a pap-

sdgot. 3- S ha m6g sem szolgdltattak intezeteik elegend6 szrim-

1. Molnir Alad&r. A kozoktates tort£nete. Budafest, I. kot. 212, 213. 
2. Moln&r A. i. m. I. k. 236. 
3. MolnAr A. i. m. I. k. 199. 



mal lelk6szeket, ennek oka azon k6rtllm6nyben keresendd, hogy 

a m&r-m&r b6k6nek orvendo orszAgban rendes viszonyok dllottak 

be mindentltt, a n6pess6g szaporulata s a folyton ncivekvo be-

vdndorlds 6ridsi aranyokban fokoz6d6 pasztordczi6t vett ig6nybe 

s kiv&lt az Alfoldon folotte hi&nyos volt a lelkip&sztorkod&s. J6-

zus tarsasiga pedig rovid id6 alatt annyi int6zet vezet6s6t vette 

At, hogy a megszaporodott munka \r6gz6s6re elegendo egy6nek-

kel nem rendelkezett. A rend tagjainak munk&ss&ga egy6b t6ren 

is tulon-tiil ig6nybe volt v6ve, nem csoda, ha a papnevel6s is 

rovids6get szenvedett. Amde csek61y 6s sz6ra alig 6rdemes e 

panasz most, midon n6gy egyetemen (nagyszombati, kassai, b6csi, 

lomai) 6s'azonkivttl tizenket szemin&riumban nyer kik6peztet6st 

a novend6kpapsag. Hol vagyunk attol az idotol, midon m6g 

egyetlen papnevel6nk sem volt? 

Kiv&16an jellemzo saj&toss&ga a rend iskol&inak az egyon-

tetus6g. Mint egy&lta-l&ban mindenben, vas szigorral hajtj&k ke-

reszttll a rendszab&lyokat 6s fels6bb int6zked6seket, ugy, hogy 

n&lok a fegyelem lazul&s&rol szo sem lehet, igy kUlOnosen a ta-

nit&s azon korban, mid6n dllami torv6nyek nem irt&k kortll a 

kozepiskolai oktatAs modozatait, teljesen az 1586-ban kiadott 

„Ratio atque Institutio Studiorum" szab&lyzat volt irdnyad6. Bzen 

tanrendszerrel kepezte J6zus-tarsas&ga a magyar katolikus iQu-

sag legnagyobb resz6t majdnem k6tsz&z even keresztUl L A t&r-

sascig ezen nevel stani szabdlyrendelete 6rv6nyesitve volt a gya-

korlatban, ugy, hogy az 1772-ben 16tezett negyvenhat k8z6pisko-

hijok tanmenete oly egys6ges volt, mintha csak egy int6zett lett 

volna valamennyi. Szem el6tt tartva imm&r ezen egyontettts6get, 

mely a J6zus-tiirsasagi tanint6zetek alapelv6t kepezi, magyar-

orszigi koz6p- 6s fels6 iskol&ik hitelemz6s6t oly egyseges kep-

ben kell tekmtenttnk a mint azt a Ratio Studiorum eloadja s a 

mint fonnebb tttzetesen leirtam. 

Ezen egyseges hitelemz6s, mely — mint emlit6m a Je-

zus-tarsasagi koz6piskolak mindegyik6ben szigoru kovetkezetes-

1. Molmir A. i. m. 1. k. JU5. 



s6ggel volt 6rv6nyesitve, kiv616an gyakorlati, 61es Idtdssal szer-

vezett 6s a tanul6nak eg6sz erkolcsi elet6vel Osszenott volt. 

Erv6nyre jutott ebben azon tapasztalati igazs&g, bogy a b&r 

rovidebb, de 6szhez 6s szivhez alkalmazott hitelemz6s, egybe-

kapcsolva a kereszt6ny 61etnek 411and6 gyakorlatAval, eg6sz 

term6szet6be &tmegy az ifjunak; mig ellenkezoleg a heti k6t 

vagy negy oras hitelemz6s, ha az gepszeril k&t6tanitAsbol, szaraz 

sz6fejt6sb61 411, meddo munka. A heti f616r&ra megjegyzem, hogy 

a jezsuit&k ugy a hitelemz6si, mint egy6b fcirgyakban a tanul6k 

szertelen elcsigizAsdnak ellensegei. 

J6zus-tArsas4ganak ezen hitelemz6si rendszere betiirol-betiire 

ugy, amint azt a Ratio Studiorum el6irja, vaskovetkezetess6ggel 

volt keresztQlvive 6s 6rv6nyesitve mind a 46 magyarorszagi gim-

naziumban. Ktilonben mintAul szolgdlt az orszdg tobbi koz6iskoldi-

ban is. A jezsuit&k mellett a piarist&k fejtettek ki nagyobb teve-

kenys6get. GimnAziumaikban a hitelemz6s jobbaddn hasonlo volt 

a jezsiutdk rendszerevel. A gimn&ziumok kronologikus rendje a 

kovetkezo: L 

1. Nagyszombati gimnazium, Jez. tcirs. Alap. 1556 Olah Mik-

los eszt. 6rsek. (Egyetem.) 

2. Kolozsvdri gimnazium. J6z. tars. Alap. B&thory Istvdn 1581. 

(Akad6mia.) 

3. Tur6ezi gimnazium. J6z. tars. Alap. 1586 I. Rudolf m. 

kir&ly. 

4. Fiumei gimm\zium J6z. tars. 

5. Zdgnibi gimn. J6z. tars. Alap. 1563—1566 Draskovich 

Gyorgy (?) 1608. Bartulics Simon zagr. pUsp. (Akad6mia.) 

6. Szepesv&ralja gimn. Jez. tdrs. Alap. 1604 Pethe Marton 

kalocsai 6rsek. 

1. Haynald Tiajos b, e. kalocsai biboros £rsek bokezii t&mojrat&sa mellett egy Ka-
locsa-ejryhAzmejryei pap es Weiser Frifry<»s J. t. ald.-pap kiadtak a Ma«ryarorszagban baj-
dan I6te/.ett katolikus «riinnaziuinok lejrnajryobb reszenek alnpito okleveleit. Ezen derek 
mu, illetve az abban k(izolt oklevelek alapjdn allitottam ossze a fonemlitett kiizepisko-
l&k lajstromAt. Ciine: «Literae autlienticae exhibentes orijrines scholiirum HunjLrariae, quas 
pro informanda juventute post eladem ad Mobaes viri catholici condiderunt et dotarunt, 
reges apostolici contirmarunt.- A liianyzo adatokat a magyarorszdgi jezsuitak 1772-ik evi 
sematizmus&b61 eg^szitettem ki. 



7. Homonnai gimn. J6z. t&rs, Alap. 1616 Drugeth Gyorgy. 

8. Komdromi gimn. J6z. tdrs. Alap. 1625 Althan gr. csal&d. 

9. Pozsonyi gimn. J6z. tdrs. Alap. 1626. PiizinanyPeter. esz-

tergomi 6rsek. 

10. Gyori gimn. Jez. tdrs. Alap. 1627 

11. PApa-i gimn. Palosok6. Alap. 1628 ChiAk LAszlo. 

12. GyOngyosi gimn. Jez. tars. Alap. 1633 Pip6r JAnos 6s 

Losy Imre eszt. 6rsek. 

13. SzatmAri gimn. J6z. tArs. Alap. 1634 PAzniihiy P6ter esz-

tergomi ersek. 

14. UngvAri gimn. Jez. tArs. Alap. 1640 Drugeth JAnos. 

15. Varasdi gimn. J6z. tArs. Alap 1649 Thonhausen csalAd. 

16. Kassaigimn. J6z. tdre. Alap. 1650—1657. Kisdi Bene-

dek egri pUspok. (Egyetem.) 

17. Soproni gimn. J6z. tArs. Alap. 1650. Draskovics Gyorgy 

gyori ptispok 1661. Lippay Gyorgy esztergomi ersek. 

18. Trencs6ni gimn. Jez. tArs. Alap. 1656. Szelepcsenyi GyOrgy 

kalocsai 6rs., nyitrai pUspok. 

19. Rozsnydi gimn. J6z. tArs. Alap. 1659. Lippay Cyorgy 

eszt. 6rsek. 

20. Privigyei gimn. Kegy. rend. Alap. 1666. Palffy-Khuen 

Franc. gr6fno. 

21. Locsei gimn. J6z. tArs Alap. 1673. I. Lipot m, kirAly. 

22. SArospataki gimn. Jez. tArs. Alap. 1679. BAthory Zs6fia. 

23. Koszegi giinn. J6z. tAr». Alap. 1684. Szechenyi Gyorgy 

kalocsai ersek. 

24. Szakolcai gimn. Jez. tArs. Alap. 1684. Szelepcsenyi Gyorgy 

eszt. ersek. 

25. Zsolnai gimn. Jez. tArs. Alap. 1684. Szelepcs6nyi Gyorgy 

eszt. 6rsek. 

26. Pozsony-szent-gyorgyi gim. Kegy. rend. Alap. 1685. Sze-

lepcsenyi Gyorgy eszt. ersek. 

27. Selmeci gimn. Jez. tArs. Alap. Szelepcs^nyi (Jyorgy esz-

tergomi 6rsek. 



28. Esztergomi gimn. J6zust&rs. Alap..l687. Sz6cheny GyOrgy 

esztergomi 6rsek. 

29. Budai gimn. Jezus t&rs. Alap. 1687. Sz6cheny GyOrgy 

esztergomi 6rsek. (Akad6mia.j 

30. BesztercebAnyai gimn. Jezus tkrs. Alap. 1688. I. Lip6t 

m. kirdly. 

31. Egri gimn. J6zus foirs. Alap. Sz6ch6ny Gyorgy eszterg. 

ersek. 

32. Nagyb&nyai gimn. J6zus tArs. Alap. 1691. I. Lip6t m. 

kiraly es Penesy Gyorgy egri pQspok. 

33. P6csi gimn. J6zus Urs. Alap. 1694- Szech6ny Gyorgy 

esztergomi ersek. 

34. Brass6i gimn. Jezus tdrs. Alap. 1694. Apor Istvdn gr. 

35. Gyuhifeh6rviiri gimn. Jezus tdrs. Alap. 1698. Apor Ist-

van gr. es I. Lip6t m. kir. 1701. 

36. Kantai gimn. Minoritdk6: Alap. 1698. Apor Istv&n gr. 

(Elso alapjilt vetette Nagy M6zes dld. p. 1696.) 

37. Udvarhelyi gimn. Jezus tars. Alap. 1698. Apor Istvdn gr. 

38. Nagyszebeni gimn. J6zus tiirs. Alap. 1699 I. Lip6t m. 

kiialy es Apor Istv&n gr. 

39. Nagyvdradi gimn&ziura. J6zus tarsasag. Alap. 1699. Ben-

kovics Agoston v&radi val. pllspok. 

40. Nyitrai gimn?»zium. Kegyes rend. Alap. 1702. Mattya-

sovszky L&szlo nyitrai ptispok. 

41. Szegedi gimndzium. Jezus tarsasag. Alap. 1704. Mattya-

sovszky Laszl6 nyitrai ptlspok. 

|B. Marosviisiirhelyi gimndzium. Jezus tdrsasig. Alap. 1705. 

Apor Istvdn grof es Bo6r Simon. 

43. Siitoraljaujhelyi gimntizium. Palosoke. Meg a torok ha-

boruk elotti idobol szArmazott. 

44. Korosi ginmazium (Horvatorsz.) Jezus tdrs. Alap. eve 

ismeretlen. 

45. Eperjesi gimnazium. Jezus tiirsasag. Alap. 1673. Mattya-

sovszky L4szlo nyitrai pUspok. 



46. Lipto-Szentmikl6si gimn&zium. Jezus t&rsas&g. Alap. Oko-

licsanyi J&nos njitrai ptlspok. 

47. Vaczi gimnazium. Kegyes rend. Alap. 1714. Kollonics 

Zsigmond gr6f v&czi ptlspok. 

48. Kecskem6ti gimnazium. Kegyes rend. Alap. 1715. Koh&ry 

Istv&n gr. 

49. Pozsegai gimn&zium. Jezus tdrsas&g, Alap. 1716. 

50. Veszpr6mi gimmizium. Kegyes reud. Alap. 1716. 

51. Pesti gimmizium, Kegyes rend. Alap. 1717. Pest vdros 

polg&rai. 

52. Debreceni gimn&zium, Kegyes rend. Alap. 1719. Bako 

J&nos vAl. f)Uspok 

53. Tokaji gimnAzium. Kegyes rend. Alap. 1721 Pikoczy 

Laura. 

54. Korponai gimmizium, Kegyes rend. Alap. 1724 Olasz Pal 

v&l pUspOk. 

55. Nag^k&rolyi gimnazium. Kegyes rend. Alap. 1725 K*irolyi 

S&ndor gr6f. 

56. Temesviiri gimn&zium. J6zus tdrsas<ig. Alap. 1726 Vl-ik 

KAroly cs&szdr. 

57. Esz6ki gimn&zium. J6zus tdrsas&g. Alap. 1729. 

58. Mdramarosszigeti gimn&zium. Kegyes rend. Alap. 1736 

Ill-ik K&roly magyar kirdly. 

59. Bal&zsfalvi gimn&zium. Vazul-rend. Alap. 1738 IH-ik Kii-

roly magyar kir&ly. 

60. Magyar6v&ri gimmizium. Kegyes rend. Alap. 1739 SidA-

nics J&nos. 

61. Kisszebeni gimnazium. Kegyes rend. Alap. 1740 Des-

sewfy Istvan. 

62. Bazini gimmizium. J6zus t&rs. Alap. 1751 Polentflri Fe-

rencz kananok. 

63. Sz6kesfeh6rvari gimndzium. J6zus tdrs. Alap. 1752 Simo-

novics Horv&th Mdria. 



64, Tatai gimmlzium. Kegyes rend. Alap. 1764, Eszterhazy 

Miklos gr6f. 

65, Kanizsai gimn. Kegyes rend, Alap, 1765, Batthy&ny J6-

zsef grof, 

66, Kaloesai gimn, Kegyes rend, Alap, 1765, Batthyany Jo-

zsef grof kalocsai 6rsek, 

67, P6tervjlradi gimn, J6zus tArs, Alap. 1765, Maria Terezia, 

68, Szombathelyi gimn, Ferencz-rend, Alap, 1772, Birh*inyi 

Istvan plebilnos. Zichy F, grof gy6ri ptlspok, 

Ime, most mAr teljes k6pet alkothatunk magunknak e kor 

kozepiskolai hitelemz6s6rol. Hatvannyolcz koz6piskolaban nyert 

valhlsos oktatast hazAnk ifjusaga, mindezen int6zetek szerzete-

sek s tulnyom6 r6szben J6zus-fairsasaga kezeiben voltak. Egy ha-

talmas alkotas a katolikus k6z6piskolai oktatas orszSgos szer-

vezete, melyet egyh&zunk jelesei sok Aldozattal 16tesitettek. 

Orommel tekinthetunk e miire, orommel abban vir&gzo hit-

elemez6s(lnkre, mely sokkal jobb karban volt akkor, mint nap-

jainkban, Mert hab&r csek61yebb ido jutott a valhisoktatiisra 

(egyeb targyakra is kevesebb volt szabva), Amde ezen rovidebb 

teoretikus tanulasnak annAl nagyobb volt a gyakorlati alkalma-

zAsa. Ma hetenkint ket 6raban tanulja koz6piskoIai ifjusagunk a 

hitelemz6st, Egy6b targyak tulsiigos halmaza mellett e feinuliis jo 

resze veszendobe megy, S ami f6baj: iskoldink tiilnyomo r6sz6-

ben e tanuhis is puszta teoria marad. A gyakorlati kereszteny 

61etet nem ismeri az ifjii. Mds volt a hitelemz6s akkor, midon 

azt a f616rai oktatast a mindennapi szt. mise-hallgatas, havi gy6-

mis, imadsiigok, Mdria-fairsulati buzgo Ahitat-gyakorlatok *iltal vit-

t6k iit az 61etbe. Es a mi fo: a j&mbors*igot es istenes 61etet 

tanaraitol tanulta el az ifjii. A tenyek dllitasom mellett tanuskod-

nak. Miivelt osztalyunk valhisos volt, hit6t ismerte 6s szerette. 

Bizonysagaul annak, hogy a hitelemzes, melyet azon korban adtak, 

nagyon jo volt. — Ha ez allapotok megmaradtak s tovtlbb fej-

lodhettek volna, nuisk6p allana ma koz6piskolai hitqlemz6sttnk. 

De azon eszm6k, melyek k6s6bb felforgathik a tronokat, most a 
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szabadelvtt mttvelts6g czeg6re alntt bejutottak a nemzetek kor-

mAnyzatiiba. A fejedelmek illnok lelktt tandcsad6ik javaslat&ra 

batalmokat az egyhAz Alddsthoz6 int6zm6nyeinek lerombohlsdra 

hasznAltak. Az egyhAz hatalm&nak megtor6se, az iskoldk elvild-

giasit&sa, ezek volfeik a XVIII. sz&zad v6gszakdnak irAnyeszm6i, 

melyek mint divatos ujdonsAgok kelend6s6gre taldltak eur6pa-

szerte. Ez elvek irdnyad6kka lettek az Allamok kormanyzatAban 

is. Elso teend6 az iskolAk elvildgiasitdsa. Mindenek el6tt el kel-

lett az iskohikb61 tAvolitani azt arendet, mely az ifjus&g keresz-

t6ny nevel6s6ben 6s valldsos Ielkesed6s6nek fejleszteseben leg-

nagyobb eredm6nyeket mutatott fel s a gyakorlati hitelemz6snek 

csodAit mflvelte kedvelt iskolaibau, melyek p61ddtlan n6pszertt-

s6gnek orvendettek 6s az orszAg n£pess6g6nek minden osztdlyA-

bol odasereglett ifjus&g zs-ufoldsig megtoltotte azokat. A durva 

eroszak nizddult J6zus-tArsasdgara. Vir&gzo iskolAi a renddel 

egyUtt eleny6sztek mindentttt. PAjdalom, igy tort6nt ez haz&nk-

ban is. Mdria Ter6zia 1773-ban feloszlatta J6zus-tArsasAg4t. Zord 

eny6szet vonult be a kereszt6ny nevel6s csarnokaiba, hol azel6tt 

Ude elevens6g, pezsg6 61et honolt. J6zus-tArsasaga tanint6zeteinek 

puszfuldsdt siratta a valldsos nevel6s, siratta a hitelemz6s, mely 

az elvil&giasitott tanint6zetekben mostoha sorsra jutott. Ennek 

szomoru kovetkezm6nyei egyre szembeotl6bbek lettek a mttvelt 

koz6posztdly valhisi koz6mboss6geben. Igaz ugyan, hogy az dllam 

is gondoskodott az elvil&giasitott int6zetek hitbeli oktatAsdr61; de 

mi ez a regihez k6pest ? Mi ez ahhoz k6pest, mid6n a hitelemz6s 

az eg6sz nevel6soktafcisba be volt szove; midon vildgi muvelt em-

bereink 61et6n meghitszott a valldsossdg, mid6n nyiltan vallot-

1. Kgy protest&ns tanf6rttu igy nyilatkozik r6luk: „IskolaMk Altaliban ii?on ldtoga-

tottak voltak. Egyik tulajdonsdgukat k6pezi az, liogy jo, flnomabb 6s iigyos b&n&sm6(l-

jokkal nagyon iijp» tudt&k tanitvdnyaik ragaszkod&sit nyorni, a mi az oktat&s sikerore is 

nem kicsinylendfi teuyezft. A Ursadalom minden oszt&lyab61 sereglottek ossze novendokeik. 

Az arisztokr&ezia logols6 koroitol le a parasztsagig. A nemzet kozmflvel6d6s6re, majd 

eg6sz kozeletere nag>r befolyasuk 6pen abban nyilvanult, liogy a helyeket lassankint az 

orsz&g legels6 m£lt6sagait61, le a legszeg6nyebb munkakorig. a sz6 szorosabb 6rtelm6ben 

novend6keik toltottek be, kiknek nagyobb r6sze kellem^te^, vissza^ml6kez6ssel s a no-

vend6k korab61 szArmazott alland6 j6 6rz6ssel s ra^a-zkod&ssal viseltet^tt irintuk." 

Molndr A. i. m. I. k. 207. 



i&k magokat M&ria szolgdinak s besz6deik es irataikon vaMsos 

kenetess6g vonult v6gig. 

A m6ly vall&soss&g ily nemes nyilv&nul&sainak ezernyi p61-

d&jdt l&tjuk azdn idoben, middn el6kel6s6geink J6zus-tArsasdga 

tanint6zeteiben nyert6k kik6peztet6soket. Ha kll az, hogy a tani-

tAst a gyakorlati eredm6nyr61 kell megit61ntlnk, akkor ki kell mon-

danunk, hogy a hazai koz6piskolak hitelemz6se legjobb karban a 

J6zus-t&rsasdga feloszlatds&t eloz6 id6ben volt. Akkor volt jo hit-

elemz6s, volt virdgz6 hit61et. 



A kereszteny oktat&s t&rsasciga. 

A XVm. szdzad katek6zisenek egyik kivdl6an fontos 6s ktt-

lonleges alkot6 eleme a „kereszt6ny oktatds tdrsftsdga." A fej-

letlen iskolai viszonyok okozt&k, hogy az iskolai hitelemz6s nem 

hatott oly n}6rt6kben, a mint azt az egyh&z ohajtotta s a mint 

az a hit61et fejlod6s6hez, alapozdsdhoz szttks6ges lett volna. Is-

kola-kotelezetts6g nem volt A n6piskol&k szdma nem elegendo, 

Az egyh&z nem erhette be az iskolai hitelemz6ssel. 

A jezsuitdk, a kor hitelemz6s6nek vezer-emberei egy ki-

tuno eszkdzt eszeltek ki a katek6zis eme!6s6re, mely ugy cz61-

szeriis6ge, mint praktikus volta tekinteteben teljesen megfelelt 

a kozszttks6gletnek s a hitelemzes eredmeny6t biztositotta. Ez 

volt a „kereszt6ny oktatis tdrsasdga" vagyis a templomi hit-

elemz6s eszk0zl6s6re egyes hitkozsegek kebel6ben alapitott t&r-

sulatok, A jezsuitAk orszdgszerte v&rosokban 6s falvakban n6p-

missi6kat tartottak s ugyanakkor megalakitottak a kereszt6ny 

oktatds tdrsasdgdt," A tarsulat feje 6s vezetoje a lelk6sz volt, 

kinek az egyes turnusok fejei, mint kik6rdezok segitettek. A 

turnusokra, vagyis csapatokra val6 feloszt&s megkonnyitette a 

lelk6sz munk6jdt, mivel r& csak a tdrsulati Ugykezel6s es a kat6 

magyarazata hdrult, a kik6rdez6st az ttgyesebb katekumenusok 

vegeztek. A kereszt6ny oktatds tArsasagat haz&nkban eloszor az 

1638-iki nagyszombati zsinat emliti, a mely elrendeli, hogy azt, 

a hol csak lehet, be kell hozni. 

Mint egy 1760-ban kiadott katekizmus eloszav&ban olvassuk: 

„A Kereszt6ny oktatdsnak tArsasaga eloszor Romaban be 

hozattatott otodik Pius szentseges papatol 1571-ik esztendoben. 

Ezen szent t&rsasagnak gyttmOlcseit latvan otodik PAl szentseges 

papa, azt megerositette es nagy lelki kincsekkel kegyelmezte 

1607- esztendoben. Ez idotol fogva kttlonf61e tartoinanyok^an, 

pUspoki megyekben kultsos es mezo varosokban akatliolika hit-

1. P6tortty i. m. II. 358 I. 



nek kimondbatatlan elomenetel6vel fel&llitatott. B6jt m&s havi-

nak 19 napjan 1750. esztend6ben pedig J6zus TArsas&ganak 

B6tsi Professor H&za templomaba, Regis Szent Perentz ugyan-

azon J6zus TArsas&ga mission&rius&nak 6s apr6 szenteknek ol-

talma alatt kezd6d6tt, 1751 esztend6ben M&ria oltahminak fo ti-

tularis tlnnepe hozzd t6tetett 6s az Angyali Udvozletritl nevezett 

r6mai fo tarsas&ggal egybekapcsoltatott, mely altal sok lelki pri-

villegiumok 6s szabads&gokkal fel6kesitetett. H&rom esztendo 

mulva hannincz 6s egyneh&ny ezer gyermek 6s oregek szcimhil-

tattak, a kik e szerint Wrsasagba beirattattak. 1754 esztendo-

ben szokott missi6kkal ez a t&rsas&g v&rosokon kivtll 16v6 he-

lyis6gekben megismertetett 6s mind a k6t nembol val6 oreg 6s 

notlen szem61yek, seregek, zdszl6k 6s a kerdezok ald rendesen 

osztatott. Sok sz&z kathekizmusok kozn6pnek adattak igaz kat-

holika hitnek oly nagy haszn&val s el6-menetel6vel, hogy egy 

helys6g a m&sikat a seregeknek sz^miiban, zaszl6knak 6kess6-

g6ben, tanuhisnak buzg6s<ig*iban, a megtanult igazs&gok elomon-

dis&ban meggyozni igyekeznek. Utolj&ra 1758 esztend. Magyar 

NemzetUnktol is nagy lelki 6rom6vel bev6tet *tt. Mivel pedig 

ezen tArsasag tudatlanok oktatasara fok6ppen tzeloz es e vegre 

kerdezoket mindenUtt rendel, kik-is katholika liitnek valhisU te-

szik, hasznosnak sot szttksegesnek it61tttk, hogy kozons6gcs ker-

dezo kOnyvecske nyomattass61c, mellyet mind ennek a tarsasag-

nak tagjai, mind pedig a szulok, iskolamesterek egyebekkel egytttt 

^llhassanak, hogy ekkepen a kisdedek es tudatlanok oktafeisara 

segedelnJll legyenek. Ily forman mipden rendetlenseg tHoztatik, 

mely szttks6gk6ppen abbol kovetke?n6k, ha m&s rendl)61i kate-

kizmusokbol kereszt6ny tudomany ejohozatnek, Mert&mbar mind 

ilyen k6nyvetsk6k egyenlok szollanak. megis Kttlonbozo m6don 

tett kerd6se^, miben az egyugyueknek es kisdedeknek, midon 

egy helybol mdshoz altal koltoznek, nagy alkalmatlansagot sze-

rezn6nek. Egy egyenetlens6gnek eltdvoztatasara a regi katekiz-

mus j61 rendbe szedetett, hozza toldattak az enekek es vegtere 

tdrsas&gb61i tagoknak kozOnseges 6s nemek kttlonos kotelessegei 



hogy egyformdn minden helyeken folytatnd dolgAt a tarsasig. 

Hogy pedig eppen e konyvetske valasztatott, e vegre kovetke-

zendo okok valdnak, I. Ezen konyvetske harom iskolcira oszta-

tott 6s a szul£knek, mestereknek, k6rdez6!<nek konyu modot ad, 

melyel a kereszt6ny oktatdst kisdedeknek elohozzak. II. Eg6szbe 

vehetni a kisdedeknek elo menetel6t, midon egy iskolab61 ma-

sikba lepnek; a mint a kisdedeknek n gy osz one, hogy a ker-

deseknek megtanulasdban nagyobb igyekezettel legyenek. III. 

Elhagyassanak ugyan n6mely nem 6ppen oly szt\ks6ges kerd6-

sek, azonban minden fo tzikkelyek oly vil&gosan elohozattatnak, 

hogy azokat az egyugyuek is konnyen megtanulhassak. Szllks6-

ges pedig, hogy a szUl6k, mesterek, k6rdezok a szabott rendct 

gondosati megtarte&k, ugy mint melyen all ezen dolognak veleje. 

Az6rt legeloszor is az elso iskohltol kell kezdeni, mely konnyii, 

hogy meg a rebego kisdedek is azt megtanulj&k. A nevekedo 

gyermeknek pedig azon kell lenni, hogy az elso iskola utdn az 

ot fo tzikkelyeket 6s a mdsodik sot a harmadik iskolat is hiba 

n61kttl elo szamlalhass&k, nem csak egymds kozt, avagyharend-

szerint k6rdeztetnek, hanem teljesen felelni as tudjanak, midon 

a kerdesek szertesz611yel megvdltoztatnak. V6gzetekre ezt is jol 

eszre kell venni, hogy az olyan gyermekek, a kik a liit dolga-

nak megtanulasaban foglalatoskodnak, nem csak diaksagra, ha-

nem mindenf61e mestersegekre is alkalmasabbak. Az utdn ha nyolcz, 

kilencz, tiz esztendos iskolaba jar6 gyermekek elomondhatjak, 

a nekik minden napra szabott leczket, mi6rt nem tanulhatnak 

meg a kereszt6ny tudomanyt az olvasni kezdo gyermekek, kik 

arnazoknak elmejeben keveset, vagy semmit nem engednek, a 

mint a paraszt gyermekckben is tapasztalni; mert tanul&sra ad-

tak magokat, velekedes fele*t elo mentek. — TovAbb figyelinezni 

kell, hogy a nevekedo ifjusag ezt a konyvetsket el ne vesse, 

vagy a hit igazsagoknak tanulasatol meg ne szunjek; inert mi-

don a 12, i:{ csztendfit eleri a gyermek, azt velik n6mely gon-

datlan eztih k, hogy azoknak nagy gyalazatjara legyen ezen ka-

tekizmusnak kezekben valo forgafaisa; 6s ugy a mint tobb esz 



tend6k Altal szorgalmassan tanultak, teljess6ggel elfelejtik. Az6rt 

minden 6rdemes tagok ezen kereszt6ny oktatds tdrsas&gnak, 

mint-is minden katholikus szul6k, mesterek az Urban k6rettetnek, 

hogy minden helyeken lehets6gesek szer6nt ezt a k6rdezo kony-

vetsk6t meg-ismertetni 6s az egyenl6s6get behozni, a kereszt6ny 

katholikus hitet kiterjeszteni segits6k." 

Ez szolgdlt Altaldnos tdj6koztat6 gyan&nt a kereszteny okta-

fals t&rsas&g&ra. Jezsuita munka. Az 0 pedagogi&juk 6rv6nyestll 

ebben. A turnusokra val6 felosztds, a turnusok kik6rdezoi, az 

egyes csoportoknak v6doszentek ald val6 helyezese s a tdrsulati 

szervezetnek a pap kez6ben val6 osszpontositdsa, eg6szen a je-

zsuitdk rendszer6re vall, mely annyi sikert mutatott fel a neve-

16s ter6n. Cz61ja ennek is, a verseny fel6breszt6se, a „pueri 

amant aemulationem et pudet victos" pedagogiai elv szerint. A 

jelesebbek kittintet6se, az ifjus&gi vedoszentek vedelme alA he-

lyezes, mily j6t6kony hatdssal volt a tanul6seregre, ezt bizonyi-

tani. fol6sleges. Ezen hitelemz6si rendszer, mely templomi volt s 

az istentisztelet kieg6szito resz6nek tekintheto, 16nyegesen osz-

szefttggott a lelkipdsztorok egy6bb teendoivel. A kdte magya-

razoja a pap volt, n61kUle az eg£sz rendszer lehetetlens6g volt. 

A pap volt annak lelke, fo t6nyezoje. Nem is hiirithatto ezt a 

kotelesseget mdsokra, pl. a tanitora; epp azert niivel a templomi 

katekezisnek csak ugy meg volt az istentiszteleti jellege, mint 

a szentbesz6dnek. Ez az oka, hogy a templomi hitelemzes elen 

mindig a paps&got ldtjuk buzgolkodui. Maga a rendszer adta meg 

a papnak a buzgalomra a leger6sebb biztatast. 

S mi volt az eredm6ny? Meleg valldsossag, a hit alapos is-

merete, az istenes 61et terjedese. 

Mekkora volt az eredm6ny? Igen nagy. 

Ha az ido rovidseget tekintjttk, mely alatt a kereszteny ok-

tatas tarsulatai hazai hitelemz6sttnket Atalakitottak, csodalkoz-

nunk kell az eredmeny nagysaga felett. Par evtized, s ime or-

sz&gszerte szervez6dnek a tarsulatok. A papok vasar- es ttrinep-

napokon rendesen katekizalnak a templomban, az ifjusag szent 



verseng6ssel tanulja a hit elemeit. A kereszt6ny oktat&s t^rsula-

tai a leheto legrovidebb id6 alatt virdgz6 templomi katek6zist 

sztlltek MagyarorszAgon. Hogy ez a hit61etnek mily szih\rd alapjat 

vetette meg; konnyii elgondolni. 

Meg kell itt jegyeznem, hogy a kereszt6ny oktatds blrsasa-

gAt a jezsuit&k rendszerint ott igyekeztek megalapitani, a hova-

az o k6zvetetlen hat&suk ki nem terjedhetett, vagy a hol nem 

volt tok61etes az iskolai hitelemz6s. Ez okbol a jezsuita templo-

mokban tobbnyire nem volt kereszteny oktatds tdrsasdga. Mind-

ossze egyetlen templomot talAltam, a melynek pleb&nosa jezsuita 

volt. a hol a kereszt6ny oktat&s t&rsas&g&t megalapitottAk: a 

selmeczi v^rosi pleb&nia templomot. Ebben a Ielk6szked6st kizd-

r61ag jezsuitdk v6gezt6k, s a kereszt6ny oktat&s tdrsas&gdt 1760. 

megalapitott&k. Oka ennek az volt, hogy a selmeczi jezsuitAk 

tulsdgosan el voltak toglalva r6szint a gimn&ziumi oktatdssal, r6-

szint a selmeczi plebdnidk lelk6szi teendoivel. Ez okb61 ajezsu-

ita hitelemz6s segits6g6re haszn&lt&k fel a kereszt6ny oktatAs 

t&rsas&g&t. Ellenben a tobbi templomaikban sehol nem 

tal&ljuk a kereszt6ny oktatds tdrsasdgat. Nevesebb koll6giumaik 

templomaiban templomi hitelemz6st v6geznek. Sot azokban a 

a v&rosokban, a hol jezsuit&k miikodtek, a vildgi papok. nem is 

v6geztek templomi hitelemz6st. Igy pl. Pozsonyban a jezsuitAk 

katekizdlnak a saj&t templomukban, ott nincs kereszt6ny oktatas 

tArsas&ga. A k&ptalani templomban nem a vil&gi papok kateki-

ziilnak, hanem a jezsuitdk. 2- Nagyszombatban a koll6giumi tem-

plomban a jezsuit&k katekizalnak, kereszt6ny oktatds tdrsasAga 

nincs. SzakolczAn a jezsuitdk templomdban nincs kereszt6ny 

oktatds tArsasAga; a vMgi papok a templomban nem katekizal-

nak, hanem az 6sszes ifjusAg a jezsuitdkhoz j&rt katek6zisre. 4• 

Hasonl6k6ppen, volt Bazinban, a hol a plebania templomban egy-

altalAn nem volt katek6zis, csupan a jezsuitAk6ban. 5> KomArom-

1. Esztergomi primasi lev61ter. Visit. Can. A. 1761. F. 19. Lit. 94. 
2. Ugyanott . Visit. Can. A 1361. F. 17. Lit. 83. 
3. Ugyanott , „ Visit. Can. A, 1761. F. 17. Lit. 82. 
4. Ugyanott - r Visit. Can. A. 1761. F. 17. Lib. 84' 
5. Ugyanott „ Visit. Can. A. 1761. F. 18. Lib. 89. 



ban a jezsuit&k katekiz&lnak. 1 Ep igy Sa.-Peh6rvdrott. 2-

Esztergomban az 6rseki varosban vilagi pap volt a plebilnos. A 

Canonica Visitatio szerint soha nincsenek kat jk6zisek. Az ifju-

sag a jezsuitiikhoz jiir. Ep igy volt Buddn. 4- Eszeken, Sze-

benben 5- es ZniovAraljiin. 6- Vihigos ezekbol, hogy a jezsuitAk 

a kereszt6ny oktatAs tiirsasdgait abbol a cz61b61 alapitottak, hogy 

a papok Altal vegzendo hitelemzes segits6g6re legyenek. 

A mig katolikus ember lakni fogja a magyar foldet, min-

denkor hiil&s eml6kezetben fognak 61ni azon igaz 6rdemek, 

melyeket J6zus-t&rsas*iga hazankban az ifjus&g nevelese 6s ok-

tatAsa korlil szerzett. A XVII. sz&zad elej6n oriasi gyarapoddst 

eszleltlnk a magyar iskola-ligyben. E kor egyuttal a magyaror-

szdgi jezsuiteik miikod6s6nek f6nykora. De ha val6k 6s elvit&z-

hatatlanok ezen 6rdemeik, melyeket ugy katolikus, mint protes-

tcins r6szr61 m&r nem egyszer kellokeppen m61tattak a hazai tu-

dosok; nem kevesbb6 figyelemre m61t6k a templomi hitelemz6s 

korUl szerzett 6rdemeik, melyek a jezsuit&k pasztoriicioj&nak 

f6nypontj&t k6pezik, melyek azonban m6g nem voltak a historiai 

irodalom r6sz6r61 kell6 elismer6ssel jutalmazva. 

A templomi 6s missi6i hitelemz6s ter6n ser6nyen buzg61kod-

ni latjuk a jezsuit&kat Magyarorsz&gban val6 leteleped6sUk els6 

6v6t61 fogva dllandoan. Erre utalta 6ket instrukciojuk. Ez volt 

egyik cz61ja missi6-hazaiknak 6s rezidenci&iknak. Azonban tev6-

kenys6gUk koron&jdt a kereszt6ny oktat&s tarsasAga k6pezi, 

mely a missioi hitelemz6s folytat&s&t k6pezte, az Ultetv6nynek 

gyokeret adott. A kereszteny oktat&s fcirsasAga, mint jot6kony 

dradat terjedt el MagyarorszAgon. M&sf61 6vtized alatt oly cso-

diilatos gyarapodAsnak indult a hitelemz6snek ezen kivdlo bol-

cses6ggel szervezett fcirsulata, hogy annak viragziisa teljesen 

biztositva volt, csak folytatni kellett a nagy mUvet. Ez volt a 

1. Ujrjanott primasi lcveltar. Visit. Can, A. 1761. F. 16. Lib. 77. 
2. U^yanott . , Visit. Can. A. 1761. F. 15. Lib. 66. 
3. Ugyanott . . Visit. Can. A. 1761. F, 16. Lib. 74. 
4. Ujryanott „ . Visit. Can. A. 1761. F, 16- Lib. 76. 
5. Ugyanott . . Visit. Can. A. 1761. F. 15. Lib. 63, 67. 
6. U^yanott „ . Visit. Can. A. 1761. F. 15. Lib. 62. 



magyarorsz&gi jezsuita-rendnek eltoroltet6se el6tt utols6 nagyobb 

akcioja. Egy dicso eml6ktt vAllalat, melyet a tisztelet 6s elisme-

r6s legmelegebb szavaival kell felemlitenttnk. A jezsuita rend leg-

batalmasabb erej6ben volt, mid6n e mozgalmat meginditotta. Csak 

e korttlm6nyb61 magyardzhatjuk meg a t&rsulat rohamos elterje-

d6s6t. A misszion6riusok tev6keny kezekkel hintett6k sz6t a j6 

magot; a kereszt6ny oktat&s tArsulatainak sz6p vetem6nyese leg-

AldAsosabb m6don fejlodOtt. 

Hogy kell6 &ttekint6st nyujtsak a kereszt6ny oktatds ttlrsa-

sdgAnak katek6zis6r61, ide iktatom a kolozsvdri kdt6 intelmeit: 

1. A gyermekeket szorgalmasan kell a kereszt6ny tanit&sra 

el-kttldeni fes hogy a szttl6k es iskolamesterek oket erre oszto-

n(izz6k. 

2. A gyermekek bizonyos rendbe, bizonyos oltArnill, vagy 

sz6kekben gyttjtessenek ossze, hogy minden gyermeknek bizo-

nyos helye legyen, a lednyk^k pedig a f6rfi gyermekekt61 el-

vAlasztva legyenek kttlonosen. 

3. A gyermekek a kereszt6ny tanitds alatt csendesen 6s 

tisztess6gesen viselj6k magokat es ne kialtozzanak, ne taszig^l-

jak, huzzdk, vonj&k egymdst, ide s tova ne futk&rozzanak. 

4. A kereszt6ny tanitas elott a szokott imddsAgokat, 6neke-

ket mondjdk el, mellyekben az ot f6czikkelyek foglaltatnak. 

5. A kereszteny tanitds utdn sz6p rendbe Alljanak a gyer-

mekek 6s a k6rd6sekre feleljenek. Ezutan rendbe t6rdepeljenek 

le, hogy 6rdemttk szerint megajilnd6koztassanak, egyszersmind 

egy Miatydnkot 6s Udvozletet a kereszteny tanitilsnak elterjed6-

s6re im&dkozzanak. 

6. V6gre ketten-ketten sz6p rendben p61dasan kiAMs 6s 

veszekedes n61kttl menjenek. 

A kereszt6ny oktattls tArsasAga hilrom szakaszra van fel-

osztva. Az els6 iskola „a kisdedek6rt 6s az eppen tudatlanok6rta 

volt. Ezek a katekizmusb61 a legszUks6gesebbeket tanultdk. A 

misodik iskola „azoknak val6, kik az els6 iskolat j61 kitanultik, 

1. KolozsvAri kAt6 1760. 30—K7 lap. 



kivdltk6pea azoknak a gyermekeknek, a kik a szent gycSn&shoz 

es szent AldozAshoz jarulnak." A harmadik iskola „dielyben egye-

diil a legsziiksegesebb k6rd6sek hozatattnak efI6, azok6, kik a 

hosszabb 6s boveibl) tanitdsnak fejteget6s6t meg nem foghatj&k, 

avagy magoknak meg nem szerezhetik." Azt is megmondja az 

utasitas, hogy mindezen oktat&s a nagyobb m6retfi kereszt6ny 

tanitAe alapvetqje. JMikor a gyermekek a masodik iskoldt j61 ki-

tanuljdk, elejokbe lehet adni ezt a harmadik kicsiny iskol&t, hogy 

igy alkalmatosbak legyenek a bovebb 6s feljebb val6 oktatAsnak 

megtanulAsAra. 

A kereszt6ny oktat4« tArsasdgdnak szdmdra kiadott kdt6k 

az iskolAk szerint h&rmas tanfokozatuak voltak. Az 1760. 6vben 

megjelent kdt6 czime: A J6zus-tdrsasagbol valo tisztelend6 p:\ter 

Canisius P6ter ot fo czikkelyeir61 val6 kozons6ges konyvetske, 

mely az egyhAzi elol-j&roknak f6paraucsolatjdb61 s hagyomdnyA-

bol minden lelki gondviselok, iskola mesterek, szttlok, kisdedek 

es kereszt6ny oktatds tagjainak javdra kibocsatatott. KolozsvArt. 

Nvomatott az akad6miai betukkel 1760-ik e$ztend6ben. 12 r6t, * 7 

216 lap. Ugyanezen kdt6 ujabb kiaddsai: 1769, 1779, 1801-ben 

jelentek meg, mint Canisius dtdolgozott kiaddsai. 

A miket eddig altalAnoss&gban mondottim a keresztSny ok-

tabis tArsasdgdr61, azokat r^szletesen is be akarom mutatni, hogy 

t. olvasok6zons6gemnek tdj6kozdst nyujtsak ennek az aldasos 

testv^rflletnek mttkodes^rol. Tobb egyh^zmegyei lev^ltdrban ku-

tattarti s igen 6rt6kes adatokat taMltam a kereszteny oktatAs 

tArsasdgara vonatkoz61ag. Mint kalocsamegyei pap, a sajdt egy-

Mzmegy6mmel kezdem 

A karloczai b6ke utan a Duna-Tisza koz^nek letarolt vid6-

kein Ujj plebdnidk keletkeztek. Magyarok, n£metek, bunyevdczok 

es sokaczok voltak a telepesek. A kalocsai egyh&zmegye, mely-

nek a tor9k h6doltsdg utdn alig volt nehany plebdnidja, n6hdny 

evtized alatt ben6pesUlt lakosokkal. Az uj plebdniAk hiveinek 

lelki szUks6glet6r61 sttrgosen keUett gondoskodni. 

1760-ban egy hluglelku f6rfiu ttlt Asztrik sz6k6r& Apostoli 

lelkesed6s, az ifjusdg lelki ttdv66rt hevUlo buzgalom sarkalta e 



fdpapot: Battfty&ny Lajos m61t6 fldtr J6zsefet nagjr tettekre a 

lelki 61et mezej6n. Nagy elm6je sz6kfoglalAsakor azonnal Attê  

kintett egyh&zmegy6j6n, fOlismerte annak 6geto szilksegeit. Azon-

nal AtlAtta, hogy a keletkezo kozs6gek lako^sdgdnak elso sorban 

hitelemz6s kell, hogy testi 6s lelki boldogulAsuk szildrff alapokra 

helyezkedj6k. Kfit6 kell a n6pnek. A kereszt6ny oktatAs tdrsq-

latait kell szervezni, a paps&got a katek6zisre kell osztOnozni s 

a Duna-Tisza koz6nek kaldszos ronain el fog dradni az Lsten-

dld&s, lesz keeseget6 hitelef. Batthyany J6zsef atig hogy eltog-

lalta 6rseki sz6k6t, azonnal nagyszabilsu tervet k6szitett, mely 

f61szAzadra szilArd alapjdt vetette meg a kalocsai egyh&zmegye 

hitelemz6s6nek. Katek6tikai missi6kat tartatott s meg>eszerte 

hehozta a keTeszt6ny oktatAs t4rsas&g&t minden plebanian. Oly 

t6ny ez, melyet nem lehet el6gg6 m61feinyolnunk. Legel6bb osz-

szeira4ta az osszes plebaniakat 161eksz&m es nyelv szerint, azutan 

elrendelte a katek6tikai missiokat, melyek tarMsdval Mih&ltz Tst-

vAn, Wlltt P6ter 6s Lipovcsics P6ter J6zus-tArsasAgi papokat t»zta 

ineg; az els6 magyar, a m&sodik nemet, a harmadik bunyev&cz 

nyelven katekiz&lt. A mint a p&terek meg6rkeztek Kalocsara az 

ersek koi-levelet bocsdtott ki a missi6 Ugy6ben, melyben az es-

pereseknek meghagyja, hogy a mission&riusok imm&r megkezdik 

mUkod6sUket, az esperesek elozetesen tudassak kerttleti& pap-

sagaval : mikor 6rkezik a pater az egyes kozs6gekbe, hogy a 

lelkeszek tegyek meg a kello elok6szUleteket s az ifjilsagot a 

templomba gyttjts6k a tartando missiora. Pogadjik a p&terek6t 

joindulattal, tisztelettel, szeretettel. s velok vetekedjenek buzga-

lomban. A n6pet a fiok-kozs6gekb61 is rendeljek be kereszteny 

tanitdsra 6s a missi6k eredm6ny6rol tegyenek az egyhazmegyei 

hatos&gnak tttzetes jelent6st. 

1761. 6vi dpril 25-6n megkezdodtek a kateketikai missi6k. 

Mihaltz Istvdn pater Kalocsan, Bajan, Pajszon, Szent-Benedekeir, 

SUk0sd6n, Akaszt6n, Keczelen, Szabadkan, Jankovaczon, Mely-

kuton, Kanizsau, Misken, 1762-ben Zentan. Adan, Topolyan, Baj-

1. Katoiia. Hist. Mctr. Coiowns Ecci. II. :J*J1. 



sdn, Ujvideken, Becs6n, 1763-ban pedig Nemes-Militicsen, Cso-

nopjdn, Bezddnban, Kupuszin&a, Doroszl6n, Karavukovdn, Vepro-

vdczon, Baracsk&n, Patajon, Pokt6n, magyar nyelven oktatta az 

ifjusdgot a hit elemeire. Wtttt P6ter n6met nyelven katckiz&lt 

1761-ben Haj6son, Nddudvaron, Bajdn, Csataaljdn, Zoinborban, 

Apatinban, Hodsaghon, Novoszellon. Ujvid6ken, Bukinban. Lipov-

csics bunyevaczul Batyan, Dusnokon, Bajdn, GarAn, Szdntovan, 

B6regen, Zomborban, Monostorszegen, Szontdn, Bdcsban, Ujvide-

ken, Putakon, Szabadkdn, Almdson, Katymdron, Csdvolyon, kate-

kizdlt. Az osszeirds a kovetkezo plebdnidkat adja el6nk: 

Kalocsa, Szent-Benedek, Pataj, Akaszt6, Keczel, Jankovacz, 

Szabadka, Kanizsa, Zenta, O-Becse, Topolya, Veprovdcz, Doroszl6, 

Kupuszina, Bezddny, Nemes-Militics, Baracska, Baja, Sttkosd, 

Fajsz, Miske, tulnyomS r6szben magyar lakossdggal. Hajos, Ndd-

udvar, Baja, Csataalja, Kolluth, Apatin, H6dsdgh, NovoszeI16, 

Bukin, Ujvid6k n6met lakossdggal. Bdtya, Dusnok, Baja, Gara, 

Szdntova, Beregh, Zombor. Monostorszeg, Szonta, Bacs, Ujvidek, 

Futak, Szabadka, Almds, Katymdr, Csavoly bunyevdcz, illet61eg 

sokacz plebdnidk. A pdterek minclen plebdnidt megldtogattak, 

missi6kat tartottak az egyhdzmegy6ben, mindentttt nagy lelke-

sedessel fogadtdk 6ket, utjok a katek6zis diadalutja volt a 

kalocsai megy6ben; a hivek apraja nagyja koz6j0k sereglett, 

hogy az ttdv ig6it cllesse ajkaikrol. A misszionariusok min-

dentttt nyomban megalakitottdk a kereszt6ny oktafcis tdrsu-

latdt. Hdrom 6v s a kalocsai egyhdzmegy6ben pompas szer-

vezetu hitelemzest taldlunk. Hogy az rildasos int6zm6ny an-

ndl inkdbb megszilarduljon, az ersek b6rmdldsi korutot tett egy-

hdzmegyej6ben; mely alkalommal mindentttt kanonika vizitaciot 

tartott. A vizitacio alkalm Wal minden plebanos koteles volt be-

mutatm a kereszt6ny oktatds tdrsasaganak nevsorat, melyben 

kttlon lapon ki kellett tttntetni mindten egyes tagnak elomenete-

16t a hittan tanuldsdban. Felesleges bovebbeu bizonyitani, 

mily dlddsos tevekenys6g indult mcg a kateketikai tarsulatok ke-
1. Katona. Hist. Motr. Colocens. Eccl. II. 309. 
2. U. ott. II. 318. 



bel6ben s mennyire fokozta a lelkip&sztorok biizgalmitt az 6ber 

fopAsztor eilenSrzese. Ki-ki sietett bemutatni az el6rt eredmenyt, 

sttrg6sen elk6szttltek a katek6tikai esapatok n6vsorai, s azokat 

a fopdsztor kSnoni latogat^s alkalm^val itvizsgrilta. Nem meddo 

k(5rrendeletekb61 AIl a katek6zis, lianem hathat6s tev6kenysegb61, 

melyet a legilletekesebb faktor, teljesen nitermett feiflak altal 

megindito^t, a fopdsztori figyelmes szemek dllandoan ellenoriztek, 

melynek eredm6nyess6g6re n6zve fo garanciat szolgAltatt<ik a 

kanoni latogatAsok. 

Hogy m6g inkdbb kitttntesse az ersek a hitelemz6s irAnt valo 

kttlonos 6rdeklod6s6t es figyelm6t, b6rmAlasi korutjai alkalmaval 

a nepsokasagot katek6tikai csapatok szerinfc allittatta rendbe. 

Mily j61 esett a buzgo katekumenusoknak a fopasztori distinkcio! 

Mennyi onerzettel toltotte el az igyekvot; s mily oszton volt a lany-

hakra n6zve. L 

Ezek utAn Batthydny 6rsek korrminyzas&t a kalocsai fegyhaz-

megye hitelemz6s6t illetoleg meltdn es joggal korszakosnak ne-

vezhetjttk. Oly ald&sos fordulat dllott be itt a hitelemzesben, 

mely a legszebb rem6nyekre jogosit. A templomi hitelemz6s eros 

kezekkel megalapitva, megfelelo eszkozok 6s szigoru ellenorzes 

dltal biztositva, prosperAlt, fejlodott az Istentol megahlott diis 

Bacskaban 6s Pestmegye deli resz6n. Oromre gerjeszto istenes-

s6g e sz6p vininy lakoi kor6ben mindentttt. 

Hogy a kereszt6ny oktatas tArsasagdnak a kalocsai egyhdz-

megy6ben kifejtett tev6kenys6g6t bemutassam, leirom n6hiiny tAr-

sasag teljes szervezet6t, a mint azokat a kanoni hitogatasok jegy-

z6konyvei el6nk tarjak. A kalocsai kereszt6ny oktatas tarsasagii-

nak czitue kovetkezo: „Az Keresztenyi Tudomdnnak Dicsoss6ges 

6s Cdvoss6ges Tarsasaga, Az Mely Szentseges II. Pius 6s V. 

Palnak Piipai Bulhijok szerent o excellentiajiinak Groff Batthya-

nyi Jozsefnek Kalocsai erseknek a mi Kegyelmes llrunkmik en-

gedelm6bol 6s parantsolatjabol itten Kalocsaii az Ciyumolcsolto 

Boldogasszony Templomaban Szent Jozsef oltalma ala: Ezen szent 

1. U. ott. II. 319. 



Missi6nak alkalmatossdgdval tisztek valasztisival 6$ az Kerasz-

t6nyi Hitnek valldsa letetelevel behozattatott a J6zus tdreas&gd-

b61 va!6 Missionarius: Mih&lcz Istvdn dltal 1701 esztendo szent 

Gyorgy Hav&nak 24-ik napjdn. A t&rsas&gnak tisztei: Protector 

az akkori kalocsai pleb&no*, Praeses, Rsctor, Assisfcentes, Vice-

Rector, Secretarius, Vice-Praeses, Vice-Secretarius, Coadjutor, 

Rendfeirto, Z&szlotarto, Mester, Segito, — Az oreg utczAn Ssent 

Istvan oltalma alatt lev6 el6ljir6k (Protector, Tanit6k, K6rdezok.) 

Az asszonyok r6szere Szent asszony" oltalma alatt. (Praefecta, 

Tanitonok, K6rdezonok.) Az ifju leg£nyek r6sz6re Szent Imre 

herczeg oltalma alatt. (Gondviselo, Tanitok, K6rdezok.) Az le&nyok 

reszere. Szuz Szent Katalin oltalma #latt (Gondviselo no, Tanito-

nok es K6rdez6nok.) Az gyermekek r6sz6re az 0rz6 Angyal ol-

talma alatt. (Gondviselo, Tanit6k, K6rdezok.) A leAnykak r6sz6re 

Szuz Szent Agnes oltalma alatt. (Gondviselono, Tanit6n6k, K6r-

dezon6k.) Kis utcz&n Sz. Laszlo kiraly oltalma alatt, az f6rfiak 

reszere. (ugyanugy mint fent.) Az asszonyok r6sz6re Szent Orzse-

bet oltalma alatt (ugyanugy mint fent.) Az ifju leg6nyek r6sz6re 

Sz, Canisiusnak oltalma alatt. (ugyanilgy mint fent.) Az iednyok 

reszere Szuz Sz. Apollo oltalma alatt (ugyanugy mint fent.) Az 

gyeruiekek resz6re Sz. Gyula martyrnak oltalma alatt (ugyanugy 

mint fent.) Az le&nyk&k r£szere Sz. Cecillia Martyrnak oltalma 

alatt (ugyauugy mint fent.) Tiszt. Tarto Ur UtczAjdban Az ferfiak 

reszere Sz. Henrik oltalma alatt. Az asszonyok r6szere Sz. Cune-

gundis oltalma alatt. Az ifju legenyek r6sz6re Nepom. Sz. Jdnos 

oltalma alatt. Az leanyok resz6re Sz. Lucza Martyrnak oltalma 

alatt. Az gyennekek r6szere Ker. Sz. Jdnos oltalma alatt. Az le-

anykak reszere Sz. Theresianak oltalma alatt. Kigyoson es Uj 

varoson: Az f6rfiak r6szere Regis Sz. Ferencz oltalma alatt. Az 

asszonyok reszere Sz. Ilona asszony oltalma alatt, Az ifju lege-

nyek reszere Xaver Sz. Ferencz oltalma alatt. Az leanyk&k re-

sz6re Szenl Margit Szuz oltalma alatt. Az gyermekek reszue 

Sz. Aloysius oltalma alatL Az leanykak resz6re Sz. Barbara Mar-

tyr oltalma alatt. Nemetek r£szere: Az ferfiak reszerol Sz. Ven-



fceslaus oltalma alatt. Az avsszonyok r6sz6re — Angyalok Kir&ly-

neja oltalma alatt. (Qondvisel6n6 Tanningerin Taniton6k So-

vegesn6, Sorf6zone asszonyok — Kerdez6n6 Kapuczinusok szol-

gal6ja;) Kovetkezik a turnusok nevlajstroma. A kalocsai lajstrom 

utan kovetkezik: Az fokt6i f6rfiak r6sz6re Sz. Igmitz oltalma 

alatt. — Gondvisel6 stb. Az fogt6i asszonyok resz6re Sz. M&ria 

Magdolna olt. alatt. Pinis. — Bs igy egyben advAn az kalocsai 

lakosoknak az Pogtoiekkel egytttt eg6sz Summa. 2531. (tagok 

sz&ma) L 

Leirom roviden az ujvid6ki hitelemz6s tdrsasdgat. 
1761-ben augusztus havaban tartotta Ujvid6ken a kateketikai 

missiot Wityt P6ter j6zusbirsasAgi atya s ugyanakkor augusztus 

25-6n megalapitotta a kereszt6ny oktat&s birsulatdt. Lipovcsics pa-

ter is tartott missi6t a sokac ajkii hivek szamara, azonbnn en-

nek irott adatai seholsem lelhetok fel, nyomtalanul clvesztek. 

Csak annyit tudunk a Canonica Visitatio jegyzok6nyve'>61, lio^y 

a misszion6,riusok tobben voltak, igy tehdt nem lehetett ott imis, 

mint Wtttt 6s Lipovcsics p&terek, a magyar ajku hivek £z;i-

miira Ujvid6ken Mihrtltz atya 1702. 6vben tartott missiot. Ezen 

idoben mdr rendes nepiskolAja volt az ujvid6ki katolikus hit-

kozs6gnek, mely korttlm6ny nagyban elosegitette a missio si-

keret, mivel az ifjus&g mdr az iskol&ban is nyert a hitben 

oktatAst. Az iskolai katekezis azonban csak az alapok alap-

j&t k6pezte; az a tervszerii alapos katekezis, mely a mult 

tz&zadbeli ujvid6ki katolicizmusnak iranyt adott, a templombau 

tort6nt. Az ujvid6ki hivek tiilnyom6 tobbs6g6t a mult sz&zadban 

nemetek kepezt6k; sokac ajku iilig volt n6hAny sz&z, magyar 

pedig .mindossze 8—10 csal&d. A Wtttt pater dltal alapitot^ kate-

k6tikai t&rsulat n6vjegyz6ke n6met nyelven van szerkesztve, cime: 

Cathalogus deren — in die unterm 23. Aug. 1761. in der Ko-

nigl. Prei Stadt Neusatz durch den Wohl Ehrwttrdigen 4. Pater 

Petrum Wtttt enigefiirte Hochl6bl. Bruderschaft der Christl. Lehr. 

einverleibten Mitglieder. 2 A tdrsulat fov6dnoke a kaloesai er-

1. Kaloesai ersoki lev£ltar. Kaloesai plebania. 
2. Liisd az ujvid6ki i\>m. kat. plobania lov61tar&ban. 



rfek, einoke Norsics Imre tb. kanonok, ujvid6ki pl6b&nos; alel-

noke Hoflfmeister Perencz s. lelkesz. Az egyhdziakon kivlll te-

kint61yes urakat 6s urnoket is bevonbik az Ugyes jezsuitilk a 

tdrsulatba. Ezaltal nagyban elomozditottak a tdrsulati tev6keny-

s6ge ir&nt valo koz6rdeklod6st. Igy a kereszt6ny oktatAs tdrsulatd-

nak igazgat6ja volt Thyr J. J6zsef varosbir6, aligazgat6i; Bi\m-

deisz Mihdly 6s Anderle Tam&s vArosi tandcsosok; titkdra Ruedi 

Jozsef viVrosi tandcsos, mAsod titkdra Keszler Krist6f vdrosi te-

lekkonyvvezeto; a fiuk osszes csoportjdnak eloljtir6ja Distlbrun-

ner Igndtz vdrosi tandcsos, a serdUlo ifjak 6sszes csoportjdnak 

el6]j&roja Perenczy Antal s a n6s f6rfiak6 Lang JAnos. A le&ny 

gyermekek eloljdr6n6je T. Myr Francziska urno: a hajadonok6 

Diestlbrunner Anna urn6. Asszisztensek: Minas J6zsef, OflFner Ja-

kab, Novaik Igndtz, Krautwachsel GAbor. Rendfentarto: Eszher 

M&rton 6s Brutmayr Oyorgy. Zdszlos: OlUckenling Lip6t, seg6dje 

Gyurkovics Pal. Igy volt osszedllitva a tArsulat tisztvisel6i kara. 

Az eg6s/, tarsulat csoportokra volt osztva, mindegyik csoportnak 

kulon-kttlon v6d6szentje volt. Igy a fiuk csapata a gyermek Je-

zus v6delme ald volt helyezve, m&sodik az 6rz6angyal6, harma-

dik Regis Sz. Perencz6, 2. Sz. GAbriel vedelme alatt. Exam adj. 

13 tag. A lednyok csapata.1 Szeplotelen fogantatiis vedelme alatt 

exam, adj. 16 tag 2. Szt. Ter6zia, exam. adj. 12 tag. 3. v6delme alatt. 

exam. adj. 14 tag. 4. Szt. Borb&la exam. adj. 14 tag. 5. Szt. Roz*ilia 

vedelme alatt. exam. adj. 16 tag. 1. Kisasszony p&rtfogiisa alatt. exam. 

adj. 7. tag. 2. MAria neve napja p&rtfogiisa alatt exam. adj. 8. 

tag. F6rfiak csapata, 1. Szt. J6zsef. exam. adj. 17 tag. 2. Szt. 

P6ter. exam. adj. 17 tag 3. Szt. P&l. exam adj. 17 tag. 4. Szt. 

Andnis, exam. adj. 17 tag. 5. Szt. Ign&tz. exam. adj. 18 tag. 6. 

Szt. Istv&n kinily. exam. adj. 18 tag. 7. Szt. L&szl6 kinily. exam. 

adj. 18 tag. 8. Szt. Lukdcs. exam. adj. 18 tag. 9. Szt. Marton, 

exam adj. 18 tag. Asszonyok. 1. Szt. Anna. exam. adj. 19. 2. 

Szt. Erzsebet. exam adj. 18 tag. 3. Szt. Magdolna. exam. adj. 18 tag. 

4. Szt. Brigita. exam. adj. 19 tag. 5. Szt. Margit. exam. adj. 18 

1. Kalocsai 6rscki lev61t&r. Visit- Canon. A. 1788. Gara. 



tag. 6. Szt. Prancziska-. exara. adj. 19 tag. 7. Szt. Ilona. exam. 

adj. 21 tag. 8. Szt. M&rta. exam, adj. 21 ta*. 6. Szt. Zsuzsanna. exam. 

adj. 22 tag. 1. 

A bdcsi 6s adai Canonica Visitati6 jegyz6konyvei meg 

cmlitik, hogy ott akk6pen van szervezve a kereszt6ny oktatAs 

tArsasdga, amint azt az 6rsek az eg6sz egyhazmegy6ben eiren-

delte. 2- Hogy mily nagy sulyt fektetett a f6hat6s&g a hitelem-

z6sre, kitQnik m6g a k6vetkez6kb61 is: KAnoni l&togat&s alkal-

milval a vizitAtor megkerdezte: szokott e a pleb&nos 6s a kApliln 

minden vasarnap 6s (lnnepen pr6dikdlni, milyen m6dszcr szerint 

katekizdl? TovAbbd a k6ntor-tanit6 szokta e tanitv&nyait a hit-

elemz6sben, is oktatni ? 3 Erdekes dolgokat olvasunk a feleletek-

ben, a melyeket ezekre a k6rd6sekre adtak. Igy az apatini ple-

bAnos panaszolja, hogy az oregebbek nem akarnak katek6zisre 

j&rni; a plebrtnos ugy buzditja hiveit a katekizmus tanuhlsiira, 

hogy minden ujhold vas&rnap kihirdeti a bucsukat, melyeket 

azok nyernek el, kik a t&rsulat tagjai 6s a hitelemz6st szorgal-

masan tanulj&k. Ujhold vasiirnapjdn szent besz6dben surgetik a 

n6pet a hitelemz6s tanuhisdra, az elhunyt tagok neveit. felolvassak 

6s 6rtok gyaszmis6t mondanak. Az 616 tagok6rt ujhold vasdrnap-

jiin mondanak miset. A szorgalmastanul6 elhunyttagokat nagy pom-

p&val s a t&rsulat zdszl6jdval 6s a tagok kivonulas&val temetik 

el. A szorgalmas examimitorok temetes6n a plebAnos gy&szbe-

sz6det mond, a hilzamland6kat szigoruan kik6rdezi a plebAnos a 

hitelemz6sbol, ha nem tudjak, az examinatorhoz kUldi oket 6s 

birsdgot fizetnek a tArsulat p6nztciniba. A jegyeseket, a kik jol 

tudjdk a bitelemz6st, mise alatt megdldja a pap 6s szent besz6-

det iutez hozzdjok. A ki nem tudja a hitelemz6st, azt a plebiinos 

nem engedi dldozni. A kicsinyek, kik j61 tudjak a hitelemzest, 

nagy Unneps6ggel jArulnak az dldozAshoz. 4 

A kalocsai egyh&zmegy6ben Batthydnyi 6rseknek, a hitelem-

zes nagy apostoldnak halhatatlan 6rdeme a hitelemz6s tArsasa-
1. Kalocsai drseki lev61tAr Visit. Canon. A. 1767. B&cs. 
2. Ugyanott w „ A. 1767. Ada. 
3. Ugyanett „ r „ A. 1767. Gajdobra. 
4. Ugyanott w „ A. 176». Ajwitin. 



g&nak elterjed6se azzal egytltt a templomi hitelemz6s follendttl6se. 

Az esztergomi egyhdzmegy6ben nem 6rseki parancs-szora,. 

hanem ?egyes pleb&nosok buzgosAga folyton terjedt el a keresz-

t6ny oktatds MrsasAga Igy l&tjuk a kdnoni Mtogatisok jegyz6-

k6nyv6ben, hog>r Sasv&rott 1 a pleb&nos hivta meg a kereszteny 

oktat&s misszioniriusdt. Bgbellen Delpini J&nos jezsuita misszion&rius 

alapitotta a pleb&nos meghivdsdra. 2- Epp igy Z£godon 1761-ben. 

Sz.-J&noson 4 Holieson 1760-ban a jezsuita missziondriusok 

Altal. 5 P6terfalv4n Pereden 7 Also-DomMn 1761-ben 8- Ra-

dosoczon 9 Nagy-Szombatban a plebdnia templomban 1759-ben 

Szentilonai J6zsef pttspOk kdptalani helytart6 hozta be. 10- A 

magyarok rektori Szentilonai pttspOk, a n6m6tek6 Koller IgnAtz 

pttspok, a t6tok6 Gell6rt Jinos kanonok. A pozsonyi kAptalani 

plebdnia 1761-iki jegyzokOuyve szerint ott Porszamer jezsuita 

1760-ban aTapitotta a kereszteny oktatAs tarsas&g&t, oly szerve-

zettel, a mint annak leiMsAt fonnebb ldttuk. 11 Lek6ren 1760-ban 

(xalg6czi Jdnos apdt a jezsuita misszionarius Altal szerveztette a 

tArsasAgot. 12- Ep igy Bejt6n Huraskovics Gyorgy plebAnos 13 

6s Haszprunkdn. u-

Nem cz61om lajstromot k6sziteni az osszes plebdnidkon szer-

vezett tarsasAgokrol. Ez m&v csak az6rt is lehetetlen, mivel a 

kezeim kozt 16vo adatok hidnyosak. Kttlonben akkor, midon az 

ily hitelemz6si tdrsasagokat szervezt6k, egyes plebdnidkon nem 

is voltak kdnoni l&togat&sok. Csup&n azt akarom ezzel kimutatni, 

hogy az esztergomi egyhdzmegy6ben egyes pleb&nosok buzg6-

sAga folytdn 16testtltek a hitelemzesi tArsulatok. 1760-tol fogva 

1. Esztergomi primasi iev6ItAr. Visit. Canon. A. 17G1 F. 17 Lib. 84. 
2. Ugyanott. 
3. Ugyanott. 
4. Ugyanott. 
5. Ugyanott. 
6. Ugyanott, 
7. Ugyanott. 
8. Ugyauott. 
9. Ugyanott. 

10. Ugyanott. 
11. Ugyanott. 
12. Ugyanott 1779 F. 22. Lib. 122. 
13. Ugyanott A. 1782 F. 44 Lib. 157. 
14. Ugyauott A. 1782 F, 40 Lib. 149. 



az esztergomi egyh&zmegye terttlet6n &Uand6an t6bb jezsuita 

misszion&rius tart6zkodott, a kiknek kizir61agos feladatuk voltja 

hitelemzesi missi6k tartasa es a kereszt6ny oktatAs tarsasag&n&k 

szervez6se. A r6gi jezsuita-sematizmusok ezeketa p&tereke t hit-

elemz6 misszionAriusoknak (mission&rii catechetici) nevezik. Ezek 

bej&rt&k az egyhdzmegy6t 6s hitelemz6si missi4kat tartottak. 

Misszi6 alkalmdval mindentttt szervezt6k a kereszt6ny oktat£s 

tarsasdgdt. Ezek a hitelemz6 missziondriusok nem azonosak aje-

zsuifai n6pmisszion&riusokkal. Voltak ezeken kivttl n6pmisszion&-

riusok is, a kik v&rosokb in es falvakban missziokat tartottak, *» . 7 7 

(missionarii segneriani et de poenitentia). Hitelemz6 misszion&ri-

usok voltal/ 17(50 6vben az esztergomi egyhdzmegy6ben Miller 

J&nos, Mih&lcz Istvan Brenner Ferencz p&terek. 1 1761-ben 

az esztergomi egyh&zmegye hitelemzo misszion&riusai voltak: 

Abel Ferencz, Brenner Ferencz, Delpini Janos, Miller J&nos 6s 

Mihdlcz Istvdn a-ty&k. - 1702-ben ugyanabban a f6megy6ben 

Abel Ferencz, Delpini JAnos 6s Miller Jdnos jezsuMk. 1763-ban 

Pauer Karoly, Abel Ferencz, Delpini J&nos 6s Miller JAnos. 4 

1764-ben Pauer KAroly, Abel Ferencz 6s Delpini Janos.5- 1765-ben 

Schindler Antal 6s Abel Ferencz. 6- A kovetkezo evek sematiz-

musaiban nem talalunk az esztergomi egyhdzmegy6ben hitelemzo 

missziondriusokat. Jele ez annak, hogy mukodesoket befejezt6k 

az esztergomi egyhAzmegyeben. Mils megyekbe mentek a keresz-

teny oktatds t&rsas&g&t szervezni 6s hitelemzo missi6kat tartani, 

S ez nagyon is erthet6, Hat ev alatt a fonnemlitett pdterek be-

jartak az egesz egyh&zmegy6t 6s mindentttt szerveztek a keresz-

teny oktatAs UrsasAgAt. A hitelemzo misszionariusok az egyhaz-

megye terttlet6n levo kttlonbozo rendhdzakba ugy voltak beosztva, 

hogy lehetoleg kozel essenek azok a plebanidk, a hol hitelem-

z6si missiokat kellett tartaniok. 

1. Budapesti cgyetemi konyvt&r. Catalogus Soc. Josu. a. 1760. 
2. U. ott. a. 1761. 
3. U. ott. a. 1762. 
4. U. ott. a. 1763. 
5. U. ott. a. 1764. 
6. U. ott. a. 1765. 



A vaezi egyh6zmegy6ben a keressteny oktatAs tArsasAgAnak 

cls6 nyomait 1759-ben taMljuk. U. is az 1759. m&jus 10-6n tar-

tott szentsz6ki Ul6sbol tudatjdk a r6mai dgensek, hogy akeresz-

t6ny oktatiis tirsasAga a megy6s pttspok rendelet6re a szentMi-

hiilyrol nevezett vdczi plebaniai templomban, illetoleg a sz6kes-

egyhilzban mdr meg van alapitva. 1 Az 1759 6vi okt6ber 17-6n 

tartott szentsz6ki tllesben pedig az eI6ado jelent6st lesz, hogy 

a kei'. oktatds t&rsas^gcinak a biicsil enged61y meg6rkezett 2- Az 

1759. evi julius 2-iki szentsz6ki ttlesben panaszt tettek a vaczi 

sz6kesegyh^z hitslemwi tdrsasAgdnak tisztviseloi, hogy az asszo-

nyok rendetlenkednek a hitelemzes alatt. Julius 17-6n jelentik a 

szentsz6knek, hogy Wtttt P6ter jezsuita misszionArius j6n meg-

vizsgdlni a vAczi 6s berkenyei kereszt6ny oktatils tdrsasdgdt. 4-

Azt ki lehet mutatni az egyh&zmegyei lev61tdr adataibol, hogy 

a viczi egyhazmegy6ben egyes esperess6gek terttlet6n tartottak 

misszjokat. Azonban az eg6sz egyhizmegy6ro vonatkoz61ag a 

pttspoki lev6Mr nem ad kell6 folvihigosiuist, mivel az adatai hi-

Anyosak Hogy az egyes plebdniAkon sorrendben mikor tartotfcik 

hitelemzesi missiokat, azt a kanoni latogatdsok jegyz6konyvebol 

nern lehet kivenni; mert azok ugy az egyes plebaniakon mint 

az egyhdzmegyei leveltarban hianyosak. A meglevo hidnyos ada-

tokb61 azonban hitjuk, hogy egyes vid6keken, ahonn6t ajegyzo-

konyvek fonnmaradtak, surun meg vannak alapitva a ker. okta-

tasi tiirsas^gok. Igy Vdczott k6t plebanian is tovabbd Berke-

ny6n, Nogrddon, Bujak, 4- Sz. Ivan, Szollos, 6- L6rinci, 

Jobbagyi, 8< Hatvan, Ecseg, 10 Koka, 11 Tdpi6-Szele. 12 Ilogy 

1. Vaczi piispoki lcveltar. Occui-rcntiae Consistoriales A. 1737,1781.274 1. 
2. , „ » * 288 1. 
3 • , „ „ , 115 1. 
4. ,, „ „ „ „ „ 17.5 1. 
5. Viczi jiisp. levelfcir. Protocolluni exhibitorum 17G0—01 ev 44 1. 
6. Vicar. Consist. A. 1757—1701 175 1. 
7. Ugyanott. Protocol. exliibit. 1700—61 T. 44. 
8. „ Visit. Archidiac A. 1733- 87 1772 6v 
9 m » »* ?» ?» 
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a jegyzdkOnyvek esakugyan elvesztek, azt tanusitja a kflvetkezo 

adat: A harasztii pleb&nia lev61tardban van egy keziratos konyv, 

amely eloadja a plebdnia tort6net6t. Ebben a konyvben azt ol-

vassuk, hogy ott 1760-b »n Eszterluizy Kdroly gr6f puspflk ren-

delet6re Wtttt Peter jezsuita misszionarius megalapitotta a ker. 

oktatas tdrsasdgdt; 1 holott sem a pleb&nia lev61taniban, sem az 

ejjyhazmegyei lev6It&rban nem taldlunk kanoni latogatasi jegyzo-

konyvet, a mely emlit6st tenne a kereszt6ny aktatis tiirsasiigiir61. 

Hasonl6 eset van Soroksdrott. Sem a plebaniai, sem a vAci 

pUspoki leveltarban nem talaltam Canonica Visitati6t. Ellenben a 

plebdniai lev61tdrban levo „historia domuset parochiae Soroksii-

rensis" eloadja, liogy ott 1760-ban a megy6s pttspOk rendelet6re 

Wtttt Peter j6zustiirsasagi pap missiot tartott, mely alkalommal 

megalapitottii a kereszt6ny oktatas fcirsasiigdt; vdlasztott tisztvi-

seloket, vezetoket, kik6rdezoket, oktatokat, A tiirsasagot csapa-

tokra osztotta; nem csupdn az irjusdgot, hanem a felnotteket is 

utczak szerint bevonta a testv6rttletbe. A tagok vasiirnaponkiut 

a d61utani istentisztelet elott osszejonnek a tcmplomba hitelem-

zesre. 2- Habdr a vticzi egyhdzmegy6ben itt-ott 1759-ben is aka-

dunk sz6rvdnyosan nyomaira a kereszt6ny oktatds tiirsasdgiinak; 

mindazdltal a rendszeres hitelemz6si missiok ott isl760-ban kez-

dodtek. Az 1760 6vi jul. 28-an tartott szcntsz6ki ules jegyzo-

konyve szerint Wtttt P6ter jezustiirsasiigi mis«zionariusnak a ke-

reszteny oktatas t&-rsasdgdn»k megalakitdsa c61jdb61 adni fognak 

levelet az egyhazmegye bizonyos helyeire, azonban pdtenst nem 

adnak 3 Ugy ldtszik azonban, a p&ter ezzel nem volt megel6-

gedve, inivel 5 nap mulva, aug. 2-iin olvassuk, hogy ugyanaz a 

missziondrius piitenst kapott a kereszt6ny oktatAs tarsasdganak 

megalakitiisa celjiib61, hogy az egylnizmegy6ben missioit megtart-

hassa, 2 Abban az evben Wtttt P6ter mar mint a vdczi egyhdz-

megye reszere kirendelt allando hitelemzo missziouiirius muko-

1, Vicar, Visit. Archidiac A 173:5—87. 1772 ev. 
2. Soroksari plcbaniai lcveltar. 
tf. Vaczi piispoki lcveltar. Occurrentiae consistoriales, A. 1757—1761. 180 1. A. 17G0 

julius 28. 
4. U. ott. 277 Iap. 176U. aug. 2. 



dott. Azutan a vAci egyhAzmegy6ben tobb 6vig szttnetelnek a 

hitelemzoi missi6k. 1771-ben ism6t nagyobb erovel Idtnak ott 

hozza a jezsuitdk, a midon Hatos Imre 6s Pile AndrAs p&terek, 

mint a vdczi egyhAzmegye r6sz6re kinevezett hitelemz6 misszio-

ndriusok miikodnek. 1772-ben szint6n ok a vdczi egyhazmegye 

hitelemzo misszionariusai. • Ez a k6t pdter k6t 6v alatt bej&rta 

az egyhAzmegy6t s a kereszt6ny oktatdii tdrsas^gdt szervezte; 

a hol mar meg volt, ott rendezte 6s megerositette. 

A kereszt6ny oktat&s korttl legnagyobb tev6kenys6get fej-

tettek ki a jezsuitdk a gy6ri egyh&zmegy6ben. Itt mAr 1757-ben 

Prenner Perencz p&ter &lland6an van alkalmazva a gyori koll6-

giumban, mint • hitelemzo missiondrius, a ki a gy6ri egyh&zme-

gyeben tart katek6tikai missi(5kat. Ugyanabban az 6vben Wtttt 

P6ter, a soproni kollegium tagja eg6sz Magyarorszrig r6sz6re 

kinevezett hitelemz6 missiondrius. 4 1760 . 6vben a gyori egy-

hazmegye hitelemzo missionAriusai a kovetkezo jezsuita mis6s 

papok: Saplatnigg Bahizs csup&n a gy6ri egyh&zmegye r6sz6re; 

Miller Jiinos 6s Brenner Ferencz a gy6ri 6s esztergomi, Wtttt 

P6ter pedig a gyori es vaczi egyhdzmegy6k r6sz6re voltak ki-

rendelve. r> 1761-ben Saplatnigg Bal&zs csupdn a gyori; Bren-

ner 6s Miller J&nos a gyori 6s esztergomi egyh&zmegyek r6-

sz6re. 6- 1762 ben Saplatnigg Bal&zs 6s Wtttt Peter a gyori: 

Miller Janos pedig a gyori 6s esztergomi megy6k r6szere. "• 

176.-3:ban Saplatnigg Baldzs a gyori, Miller Jdnos a gyori es esz-

tergomi megy6k r6sz6re. 8 1764-ben Hatos Imre es Miller Ja-

nos a gyori hitelemzo missionariusok. 9- 1765—66 6s 67-ben 

ugyanok. 10 1768-ban Hatos Imre 6s Waxmann Igu^cz paterek.11 

1. Budapcsti ogyct. kouyvt. Catalogus. Soc. Jesu. 17BU. 
2. U. ott. A. 1771. 
3. U. ott A, 1772 
4. ttudapc&ti Cfryet. kovuyt. Catalogus. Soc. Jcsu A. 1757. 
5. U. ott. A. 1760. 
G. U. ott. A. 1761. 
7. U ott. A 1762. 
8. U. ott. A. 1763. 
Ji. U. ott. A. 1764. 

10. U. ott. A. 1765. 66. 67. 
11. U. ott. A. 1768. 



1768-ban Hatos Imfe, Pile AndrAs 6s Waxnlann lgnacz kiziir6iag 

a gyori egyhAzmegye r6szere. L 1770-ben Hatos Imre 6s Pile 

AndMs. 1771 6s 72-ben ugyanok a gyori 6s v^czi egyhAz-

megy6k r6sz6re. — A folsorolt adatokb61 eg6sz bizonyossaggal 

kitunik, hogy a gy6ri egyh£zmegy6ben legtok61etesebben volt 

szervezve a kereszt6ny oktatAs t&rsas&ga. Bizonyos ez abbol, 

hogy a jezsuitAk legtobb hitelemzo missiondriust a gy6ri egyh&z-

megy6ben tartottak. Itt kezdett£k meg a magyarorszdgi hitelemzo 

missi6kat s a rend feloszlat&s&ig dlland6an tobb pdter mUkodott, 

mint a gy6ri egyhdzmegye r6sz6re kirendelt hitelemz6 missiom\-

rius. M6g az esztergomi egyMzmegy6ben sem fejtettek ki e te-

t6ren akkora akci6t, mint a gyoriben. Sajndlatomra a leveltari 

adatok nem dllanak rendelkez6semre, mivel Bedy Vincze iroda-

igazgat6 nem engedte meg a pUspoki leveltdrban valo kutatilst; 

mindazaltal a f6nnebbiekb61 joggal kovetkeztetjttk, hogy a ke-

reszt^ny oktatAs tiirsasaga legpompAsabban virdgzott az egylvAz-

megy^ben, mivel a jezsuit&k ezen a t6ren ott fejtettek ki leg-

nagyobb tev6kenyseget. 

Erd61yben szint6n szepen vir&gzott a kereszt6ny oktaUs tAr-

sas^ga, hol a jezsuitAk 1761-ben kezdett6k meg a hitelemz6si 

missi6kat. Az els6 hitelemz6 missiondrius Kov&cs Perencz pater 

volt. 4 A kovetkezo 6vekben nincsenek klllon hitelemz6 missi-

on^riusok az erd61yi egyhAzmegye r6sz6re; mindaz&ltal a Seg-

neri-missionariusok (J6zsa Jdnos, Nagy Istvdn, Mihalcz Istvitn 6s 

Derkics Igndcz pdterek) nepmissi6kat tartanak; mely alkalom-

mal katekizAlnak is. 5 1768-ban a rend fonoks6ge Oeszti Jdnos 

6s Moln&r Istvdn pdtereket kuldi az erd61yi egyhdzmegye terii-

let6re katek6tikai missi6k tart&sa cz61jdb61. 1769-ben Nagy 

IstvAn 6s Fr6hlich GyOrgy a hitelemz6 missiondriusok Erd61yben. 
7 1770-ben 6s 1771-ben Mihdlcz IstvAn 6s Bors Gyorgy. 8- 1772-ben 

1. U. ott. A. 1769. 
2. U. ott. A. 1770. 
3. U. ott. A. 1771. 72. 
4. U. ott A. 1761. 
5. „ „ „ 1764. 65. 66. 67. 



pedig Mihilez Istvan 6s BernAt. Mih&ly az erd6lyi egyhdzraegye 

r6sz6re kirendelt hitelemzo mission&riusok. 1 Ezek a piiterek 

bej&rt&k az erd61yi egyhdzmegyet; fa1ur61-falura9 v&rosrol-vilrosra 

jdrva missi6kat tartottak 6s megalapitott&k mindenUtt a keresz-

t6ny oktatds t&rsas&g&t. Hogy ennyi buzgo mission&riusnak eve-

ken dt folytatott f&radsagos munkiijAt bo istendldas, a tcmplomi 

hitelemz6s felvirAgzAsa kOvette, azt minden gondolkozo ember 

elismeri. 

Pol kell m6g itt emlitenem a z&grAbi pUspoks6get? mint a 

melynek ter0let6n a jezsuitAk szervez?6k a kereszt6ny oktatAs 

tilrsasdgcU. A z&gr&bbi egyhazmegy6ben elobb Barjaktdr, Jusics, 

Sink6, Szekulics 6s Mntics pAterek nepmissi6kat tartanak s az 

alkalommal katekizdlnak. 2 17(>8-ban Jusics Milt6 6s Trnszki J<\-

nos hitelemzo missionAriusok bejArjcik az egyh{izmegy6t 6s meg 

alapitjAk a kereszt6ny oktatAs tilrsasiigAt. 

A J6zus-t&rsas&ga eltoroltet6se haldlos csap&s volt a ke-

reszt6ny oktat^s t&rsas&gcira. A mint a jezsuitilk nem ist&poMk 

missioikkal a hitelemz6si testv6r(ileteket, azok egymds utdn kezd-

tek eltQnedezni. N6hol elobb, n6hol ut6bb, de lassankint mind 

megszuntek 16tezni. 

Batthyiiny 6rsek, aki 1776-ban foglalta el a priimisi sz6ket, 

az esztergomi egyb&zmegyei papsdghoz int6zett korlevel6ben kije-

lentette, hogy missziondriusokat fog sz6tkuldeni az egyhazmegy6-

be, a kik a kereszt6ny oktatAs tdrsasiigit szervezni fogjak, a 

mely alkalommal katekizmusokat fognak sz6tosztani, a melyeket 

az eg6sz egyh4zmegy6ben fognak haszncilni, egyontettt eljiir&s 

cz61j&b61. 4- A primas sttrget6s6nek nem lett kiv&nt eredm6nye. 

Minthogy a jezsuita rend m&r el volt torttlve, a primiis kapuci-

nus szerzeteseket bizott meg a ker. oktatais tiirsasci,giinak meg-

alakitiis&val. A prim&si lev61birban mindossze egy plebdnidt: 

Nagy-LOvdrdot tal&ltam, a hol Magyar P6ter kapuczinus szerzetes 

1. Ugyanott 1772. 
2. lT, ott. A. 1757, G4, 65, 06, 67. 
*» >» »» »» 1768. 
4. Eszter^omi primrisi JevMiar. Visit. Can. 1779. F. 22. L. 121. 



1782. tiatthy&ny prim&s rendelet6re megalapitotta a kereszteny-

oktatAs tdrsasdgAt. Lehet, hogy ez m6g itt-ott sikerUlt neki, 

hahdr a lev61tdrban nincs nyoma; bizonyos, hogy ennek a kez-

d6snek szdmbavehet6 eredm6nye nem volt. A primds er61yesen 

sUrgette a kereszt6ny oktatds t&rsasaganak megalapifcisdt. KitU-

nik ez a k&noni l&togat&sok jegyz6k0nyveib61. A pleb&nosok, a 

mint a f6esperes hozz&juk k6rd6st int6z: vajjon van e kereszt£ny 

oktatds tdrsasdga plebdnidjuk kebel6ben^ tobbnyire azt vAlaszol-

j&k, hogy nincsen, de azt legkozelebb meg akarj&k alapitani. 

N6h6nyan igy feleltek a foesperesnek szorongat6 k6rd6s6re: 

„Ugyan nincsen kereszt6ny oktatAs tirsasaga, de azt legko-

zelebb megtilapitjuk, mert val6ban folott6bb 6hajtand6 volna." 1 

MAsutt ugy felel a plebdnos, hogy „dmbdr a kereszteny oktatiis 

tdrsasiga eg6szen nincs megalapitva, mindaz&ltal az ifjusdgot 

csapatokra osztva szorgalmasan oktatj&k a hit elemeire." 2 Bzek-

bol a v&laszokbol ldtjuk, hogy Batthydny prim&s kiv&lo nagy sulyt 

fektetett a kereszt6ny oktatis tArsasAgAra. Azonban azt mdr nem 

sikerUlt f6ntartania, mert akkor m&r nem letezett a jezsuita rend. 

A kereszt6ny oktat&s tdrsasdga jezsuita int6zm6ny volt. Azok 

voltak annak megalkot6i 6s terjesztoi. Ok voltak mesterei a ke-

reszt6ny oktatds tdrsasdgdnak. Szervezt6k mas szerzetesek vagy 

vildgi papok is. Azonban az mdr nem olyan, mint a jezsuitak altal 

alapitott kereszt6ny oktat^s tArsasdga. A jezsuita ralehelte arra 

a lelk6t 6s ezzel megadta annak kulonleges jelleg6t. 

Amb4r a templomi hitelemz6s a mult sz&zadban allandoan 

virdgzott; mindaz&ltal abban az alakjdban, melybe azt a jezsu-

itftk ontott6k, nem maradt meg. A kereszt6ny oktafcis tiirsasaga 

okos, lelem6nyes 6s rendkivUl dldasos intezmeny volt, azonban 

eredeti val6s&g&ban csak addig maradt meg, mig megteremtoje: 

a jezsuita rend fenmillott. Bnnek eltorl6se ufcin a katek6tikai 

tArsulatok is kivetkoztek eredeti alakjukboL Mig a J6zus-t*irsa-

sAga fenniillott, a p&terek missi6k alkalmAval folyton ebren 

1. Ugyanott. 1773. 
2. Ebztergomi primiisi lev61t&r. Visit. Canon. A. 1779. F. 22. L. 122. F. 28. L. 147. 
3. Ug>Tanott. Samarja F. 38. L. 147. 



tartott&k, 61esztett6k a lelkesed6st. Amde a rend elt0rl6s6v)el 

rnindez megszunt. A kereszt6ny oktatas tdrsulatai mint ilyenek 

eltQntek; a papok folytatt&k a templomi hitelemz6at, de tArsula-

tok n61ktil. Ezen tArsulatok is osztoztAk a jezsuMk Altal szerve-

zett egy6bb j&mbor tarsulatok sorsdban. 

Kolonics Ldszlo grof kalocsai 6rsek 1794. 6vi okt. 24-6n 

kiadott nagyszabdsu korlevel6ben m&r sz6val sem emliti a hit-

elemz6si tiirsulatokat, csak buzg6 katekezisre inti papjait. „Mi 

— igy ir az 6rsek — ha valamiben, ugy bizony&ra ezen poiit-

ban az osszes plebi\nosok 6s Ielk6szekt61 a koteless6g legszigo-

rubb teljesit6s6t koveteljtik s a pr6dik*il&sban 6s hitelemz6sben 

valo buzgalmftt 6s lankadatlan szorgalmat elvdrjuk. Az6rt az 

osszes plebdnosoknak 6s a lelk6szeknek a legszigorubban meg-

hagyjuk, hogy vasar 6s Unnepnapon pr6dikdljanak 6s katekizAL 

janak. Ha ok ezt nem tehetik, tegy6k a seg6d-lelk6szek. Meg-

szUntetjtlk 6s eltiltjuk azon szokast, mely tobb helyen a tilt6 

rendeletek daczara is belopodzott, hogy aratds 6s szttret idej6n 

szUnetel a katek6zis. Tudjuk n6mely plebdnosnak azon metlte-

getodz6s6t, hogy a szlilok nem kUldik rendesen gyermekeiket a 

hitelemz6sre. Ezen ments6get csak azon esetben fogadjuk el, ha 

egyetlen gyermek sem jelenik meg a hitelemz6sen; de ha csak 

egy gyermek vagy felnott is jon a tanMsra, ennek a kedv66tt 

is meg kell azt tartani. Mert a pap m&r az altal is jutalmas 

munkdt v6gzett, ha csak egy 161eknek nyujtott tApldl6kot Ktt-

lonben gondunk lesz r&9 hogy a szttlok se feledkezzenek el ko-

teless6geikrol, kiket ezen kOtelesseg teljesit6s6re inteni 6s rA-

birni szigoru koteless6ge a lelkipasztornak. Hogy tovdbbd a kate-

kezisben megyeszerte egy6ntettts6g jojjon letre, minden plebiinos 

es lelk6sz azon katekizmust haszmilja, mely a nemzeti iskolak 

szdmdra elo van irva, mivel az ifjusag nagy resze, mely t. i. 

az emlitett iskol&kba jdr, ugyis ezt tanulja Nagyobb egy-

ontettts6g okA6rt egyhdzmegy6m osszes plebdnidin ugyanazon 

idoben kell az istentiszteletett tartani, t. i. 10 6rakor paroki&lis 



mis6t, azut&n pr6dik&ci6t d61utdn 2 6rakor hitelemz6st, azutdn 

d61esti istentiszteletet". h Az 6r.sek kimerito utasitAst ad a hit-

elemzes kotelezetts6g6re vonatkoz61ag, de a kereszteny oktatds 

tdrsulatdt szoval sem emliti. Az mAr megsztlnt. 

1. IJ. a kiskdrosi plobania levolt&r&ban. Visit. Can. 



Maria-kongreg&ci6k. 

Tulajdonk6pen nem sz6szerint val6 6rtelemben vett hitelem-

z6s volt a Maria-kongregciciok feladata; mindazdlt a kongregd-

ciok a gyakoi-lati 61etbe dtvitt6k a hitelemz6st 6s a XVIII. sza-

zad gimndziumainak hitbeli oktat&s&t a leghathat6sabban el6segi-

tett6k. A kongregdciok czelja volt az ifjus&got vallasossd tenni. 

A jezsuita-ugyess6g az ifjusAgot rivezette az er6nygyakorlatokra 

ugy, hogy azt m6g kesobbi 61et6ben is gyakorolja, mert 61ethosz-

sziglan tagja maradt a M&ria-kongreg&ci6nak. A mit az ifju a 

hitelemz£sbol tanult az iskoldban, ugyanazt gyakorolta a Mdria 

kongregdci6ban, Kongregaci6juk volt az egyetemi ifjaknak, a 

felsobb 6s als6bb gimndziumi tanul6knak. A kttlomb6z6 tiszts6-

gek, tinneps6gek, az dhitat-gyakorlatok, megannyi vonz6 erot 

gyakoroltak az ifjura 6s fejlesztett6k vaMsos buzg6sdgdt. A hol 

a jezsuitaknak gimndziumuk volt, ott M&ria kongregdci6 is volt. 

A XVIII-ik szdzadbeli jezsuita gimndziumok 6s foiskol&k hitbeli 

oktafcisaban s az ifjus&g vall&soss<ig&nak fejleszt6seben kivil6an 

fontos szerepet jAtszottok a Maria kongregdci6k. Bzeknek szere-

pet es kUlonosen m6Mnyland6 hatdsdt igy adja el6 Cs6plo Pe-

ter. Magyaroi4szagot a XVI es XVII. szdzadban kem6ny sorscsa-

pasok 6rtek. Az egykor hatalmas nemzet meg volt alazva, haz&ja 

elnyomva es sz6trombolva. A megfogyott es elszeg6nyedett ma-

gyar a kttzdelem es szenvedes iskolijdban novekedve, jobbd, 

eroteljesebb£ lett. A sulyos viszontagsdgokat ugy kezd6 tekinteni, 

mint az Bg igaz bUntetes6t. A sulyos vdlsdgokon keresztill ment 

nemzet a XVII-ik szazad folyaman erkolcsosebb 6s valldsosabb 

lett. A vallasossag emel6s6re, az erkolcsos elet tamogatasara min-

denfele tamadtak tarsulatok, szovetkezetek az orszAgban. A fcir-

sulas szelleme minden idoben 61enken nyilatkozik az emberiseg 

torteneteben, de soha oly megragad61ag, mint a k6z6pkor szd-

zadaiban. A lovagrendek es czehek, szovetkezetek ezen tdrsulati 

szellemnek a kifolyAsai. Mindig lelekemelo latvany marad, ha 



tObben, ha sokan egy mor&lis ez61 el6r6s6re szOvetkeznek. Az 

egyestll6sben roppant ero rejlik. A XlX-ik szdzad ori&si alkofal-

sai az egy cz61ra kOzpontositott erok kovetkezm6nyei. N<llunk is 

a XVn 6s XVIII. sz&zadban szokds volt az eroket egyesiteni 

bizonyos cz61ok el6r6s6re. Csakhogy azok a cz61ok nem gazdag 

hasznot ig6rd vAllalatok voltak, hanem egyesttletek a vallasossAg 

emel6s6re 6s az erkOlcsOs elet apolasara. A ki hazank mult szd-

zadbeli int6zeteirol ir, annak szUks6gk6ppen kello m61tdnylat al 

kell lenni ezen szovetkezetek irdnt, mert ilyen egyesttletek leg-

al&bb minden katolikus int6zetben voltak es vegeredmenyekben 

kiszamithatatlan befolydst gyakoroltak az osszes ifjusAgra 6s &ltala 

az eg6sz nerfizetre. Hozzdnk az ifjusag ezen egyesttleteit a jezsuita 

tandrok hozt&k be. Az els6 egyesttlet a nagyszombati kollegium-

ban keletkezett 1617-ben SzuzmariAnak Erzs6bet ldtogatdsa czim6n. 

Ennek elso elnoke volt Pdzmdny P6ter. Az uj egyesttlet gyor-

san vir&gz&snak indult, 6s olyan n6pszerusegnek orvendett, 

hogy tagjainak elszaporodasa kovetkezt6ben ujabb egyesttlet al-

kotdsa vdlt szttks6gess6 1636-ban. Ezen ujabb kongregdci6 a 

szeplotelenttl fogantatott Boldogs^gos Szuz cim6t vette fol es 

elnoknek hasonlokeppen Pfizmdny P6ter primast nycrte meg. 

Idokozben mind a gimndzium tanul6inak, mind az egyetem hall-

gatoinak szdma folyvdst emelkedv6n, 1651 6vben egy harmadik 

tArsulat is keletkezelt, mely az angyalok szttletett Kiralynejanak 

pdrtfogdsa alatt lillott. Ez id6tol fogva a nagyszombati tanulo 

ifjus&g a harom tdrsulat kozt igy oszlott meg: a teologusok es 

bolcselethallgat6k az Erzs6betet latogat6 Szuz Maria egyesttletebe 

sorakoztak, az 6kessz6Mstant 6s a kolteszetet tanul6k a bfln 

n61kttl fogantatott Szflz Mdria tdrsulaWt alkottak, a negyedik es 

a harmadik osztaly tanuloi az angyalok szttletett Kiralyn6janak 

egyesttletet kepeztek. 

A tdrsulat alapeszmeje csak ez lehetett: a lelki erok tiil-

nyom6saga az anyagiak felett, vagyis szellemi fegyverekkel kor-

l&tolni, megtorni a testiseget. E kor gyermekeinek eroteljesek-

nek kell lenniok, mert csak egeszseges testben van ep es eijos 



161ek. F61re vonulnak ezek az ifjusdgot oly esAbit6an ingerlo 61et 

6romei ©161; 6rahosszat im&dkoz&sba merttlnek, minden istentisz,-

teleten r6szt vesznek, a kormeneteken buzgolkodnak, n61ia tes-

tSket bojtol6ssel sanyargatjak; m&skor a mennyire szeg6nys6-

goktol telik, alamizsmAt osztogatnak, sz6rakozisul csak szent 

konyveket olvasnak, gyakrau gyonnak es Aldoznak. Cz61ĵ k a 

valMsos 61et nevelese, az erkolcsok nemesit6se, a katolicizmus 

eszm6inek oltalmaz&sa, terjeszt6se, ha lehet tanit&ssal, ha nem, 

p61daad*\ssal. A Mdria-egyesttlet szelleme meglep 6s egyuttil el-

biijol bennttnket, mert az ifjus&ggal elvalaszthatatlanul jaro 

6szintes6gnek eme m61y vallasos bensos6ge mindenkor tiszr 

teletre m61t6 tttnem6nye marad a XVIII sz&zadbeli ifjusdgnak. 

— A M&ria-egyesttlet szabalyai nyomatasban4 is megjelentek, 

1745-ben Nagyszombatban. Czime ez voit : wCirculus Menstruus 

Filiationis Marianae." 

A Maria-kongreg&ci6k nem kozons6ges iskolai jdmbor tArsu-

latok voltak. Nem az volt azoknak a c61juk, hogy az Osszes ko-

zepiskolai ifjusagot egy jimbor testv6rttletbe g>rttjts6k. Magasabb 

hivatdsuk volt azoknak, ugy a mint a jezsuit&kt61 szervezve vol-

tak. A jezsuitak a kongregdci6ba mindig a novend6kek szin6t-

javat vett6k fol. A kongreg^cio c61ja es szervezete azt kOve-

telte, hogy abban csak a kival6bb ifjak foglaljanak helyet. Eze-

ket a vallasoss&gban 6s az er6nygyakorlatokban a jezsuitak kttlon 

nevelt6k. LelkOkbe v6st6k kongreganistiiiknak, hogy nekik a t&r-

sadalomban magasabb erkolcsi hivat&suk van s ehhez k6pest ko-

teless6geik is nagyobbak. A kongreg&ciot a szuz M&ria kiVciltea-

gos hadtest6v6 k6peztek, melynek foladata, hogy a t&rsadalomban 

a vallasoss&gban elol menjen 6s mdsoknak kovetendo p61d&ul 

szolgdljon, A kongregAci6t nem a kozepes sokas&g, hanem a v&-

logatott ifjusag alkotta, mert ezek sz&mara k6szttlt s ezek vol-

tak k6pesek annak magasabb rangu c61jat megvalositani. Az6rt 

kezdettol fogva foszab&ly volt: lehet61eg csak azokat venni fel 

a kongregacio kotel6k6be, a kikben bators&g mutatkozott a ma-

1. A kat. ollenreform&cirt kiindulasa Mairyarorszagbau neveles es tanitas szenipont-
jab61 Uelitno. 18«J4-ik 6vf. 15 szam. 



gasabb ratogu kOteltnek teljesit6s6re s e!6g er6vel rendelkeztek 

nagyobb kegyelmek 6rt6kesit6s6re. h Kzek a kongreganisttlk ki-

16pve az 61etbe, magokkal vitt6k azt az ide&lis valUsossdgot, azt 

a kereszt6ny er6nygyakorlatot, a melyet mestereiktol tanultak. 

Ezek voltak az akkori kereszt6ny tdrsadalom vez6rei. A kongre-

ganistdk, mert legels6k voltak a tArsadalomban, megadtak annak 

alapszin6t. A Mdria-kongregAei6k Magyarorsz&got a sz6 szoros 6r-

telm6ben Regnum Mari&numm& v&Itoztatt&k. 2- Ezekb61 a kong-

reg&ei6kbol kerttltek ki a R&koczi Perenczek, kiknek erkolcsi 

nagys&ga az ut6kor bdmulatdnak tArgyat k6pezi. 

Nem c61om: a MAria kongregdciokr61 tttzetes ismertetest 

irni. Csak a mennyiben azok a kor va-Msi oktat&s&nak 6s er-

kolcsi nevel6s6nek tekintetre melt6 t6nyezoi voltak, munkAm ke-

ret6hez m6rten ismertetem azok hatdsdt. 

A jezsuitak valamennyi gimn&zium&ban volt Maria-kongre-

gdci6, a melybe a jelesebb ifjakat toborozt&k. A kongregacio el-

noke rendszerint egyik jezsuita volt, a ki azt vezette, ir&nyitotta. 

A jezsuita bel6 lehelte abba rendj6nek szellem6t. Ettol a szel-

lemt61 Athatva fejl6dtek 6s virdgoztak a jezsuita-iskohik Mdria-

kongregacioi. A kezeim k6zt 16v6 adatok szerint egyes kongre-

gdci6k fennillottak a rend eltoroltet6se utdn is. S minthogy a 

tan&rok j6 r6szben a volt jezsuMkb61 kerUltek ki, azok szelleme 

egy ideig a r6gi maradt. Id6vel a volt jezsuita tan&rok kihaltak. 

A kongreg6ci6k vezet6s6t oly vallastanarok vett6k at, kik a MA-

ria-kongregdci6k szellem6t nem ismert6k s azok kozons6ges jam-

bor tdrsulatokki alakultak dt. Amde ez maga utdn vonta azok 

csenev6szet6t. Mert a jezsuitdk Maria-kongregiici6ja nem egy-

szeru vaMsos t&rsulat volt, sem valami javit6 int6zet, hanem 

— mint egyik jeles szakemberttk irja, — felsobbrangu iskola 

volt a kongregdci6, hol az egyh&znak s a hazanak eg6sz embere-

ket neveltek. V6rtanuk iskol&ja volt az, mely a hit elszAnt baj-

nokait nevelte, Apostoli iskola volt, mely torhetetlen hitu apos-

tolokat k6pzett. XIV. Benedek arany buMj&ban a kongregAcio-
1, Religio LXV. 6vf. XVI. sz. 250. 1. 
2. Immaculata. Kiadta a Szt. Istvan-Tars. tnd. oszt, Budapest 1904. — 34 lap. 



nak v6gso eszm6nyi e61jdt a katolikus 61et magasabb fokutok6-

Ietess6g6ben dllapitotta meg. Ebben a szellemben nevelt6k a 

jezsuitAk kongreganistdikat. Ez a szellem 61tette es folvirdgoz-

tatta azokat. A mint ezt a c61t: a magasabb foku tokeletess6get 

szem elol t6vesztett6k, a kongregdci6k pusztuldsnak indultak. 

Jezus-tarsasdgdnak eltoroltetese ut&n a Mdria-kongregdciok 

eltuntek. Az a szellem, a mely megalkotta, egyuttal fontartotta 

es tolvirdgoztatta is azokat. Annak megszllnt6vel ezek is meg-

szUntek. Egyes papok probAMk ugyan fontartani vagy foltdmasz-

tani azokat, de ezek a kiserletek nem vezettek kell6 eredm6nyre. 

Altaldban elmondhatjuk, hogy a jezsuita-gimn&ziumokkal aMdria-

kongrcgdci6k is eleny£sztek. 

1. Reli^io. LXV. ovf. XIII. sz. 204 1. 



Kdteink a XVIH. sz£zadban. 

SzUks6gesnek tartom, egyetemes &ttekint6st nyujtani a XVIII. 

sz&zad kAt6-irodalmdr61. A protestdnsok k&t6-irodalm&val is aka-

rok roviden foglalkozni, hogy tok61etesebb legyen a k6p, melyet 

nyujtani fogok. Ujra hangoztatom, hogy a katolikusoknal kevesebb 

a kulonboz6 kdtek kiaddsa, mint a protesbinsokndl. Ez egyr6szt 

a eentralizd6ionak, masr6>szt Canisius kittinosegenek tudhat6 be. 

A jezsuitAk, a kik vezeto szerepet jdtszottak a kor hitelemz6s6-

ben, embereiket sokat vAltoztattAk. Ugy a tandrokat, mint a lel-

k6szked6ssel foglalkoz6 papokat sdrUn v&ltoztattAk. Jo eredmenyt 

esakis ugy lehetett folmutatniok ugy az iskoJai, mint a templomi 

hitelemz6sben; ha az egyontetus6get a legnagyobb szigorral ke-

resztUl viszik. Az6rt a jezsuita int6zetekben, valamint a templomi 

hitelemzesben, mindenUtt egyetlen k6zi konyvet tal^lunk : Canisius 

kdt6jAt. Egy volt a k6zi konyv, egy volt a rendszer. Az egyik 

jezsuita csak ilgy magyar&zta, mint a mdsik. Az egyik k6rdez6se 

es fejteget6sei teljesen olyanok voltak, mint a m&sik6. Az6rt ha 

6vkozben vAltoztak a szem61yek, az a tanifaisban semmif61e v&ltoz£st 

sem idezett elo. A hol az egyik elhagyta, ott folytatta a m&sik, a 

szerint a mod szerint, mint el6dje. Ennek a rendszernek kell betud-

nunk azt, hogy a jezsuitdk katek6zisenek kiz&rolagos k6zi kOnyve Ca-

nisius. A vilrtgi papokra is nagy hatdssal voltak a jezsuitdk, m&r 

csak az6rt is, mert a kereszt6ny oktatds t&rsas&g&t ok szervezt6k. 

Ugyanakkor a szervezo missziondrius Canisiust adta az ifjiistig 

kez6be. TovAbbd a vil&gi papok leginkdbb a jezsuitdk tanitvi-

nyai voltak. Mi term6szetesebb, mint hogy azok is az 6 rendsze-

roket kovett6k. Mindezekhez j&rult v6gttl Canisius kitttnos6ge. 

Kets6gtelen, hogy ehhez foghato kdt6 pedagogiai tekintetben ab-

ban a korban egy sem volt. Bellarmin nagy hittud6s volt; de mint 



pedag6gus elmaradt Canisius mogott. Meggy6z6dhetik errftl min-

denki, a ki a k6t k&tet osszehasonlitja. Canisius beosztilsa jobb, 

egyszerttbb. Pedagogiai szempontbol alkalmasabb. Bellarmin6 ne-

h6zkesebb. Ugyanez h\\ az egyes k6rd6sekrol is. A tobbi meg 

ugy sem vehette fel ezzel a versenyt. Canisius volt a helyzet 

ura a XVIII-ik sz&zad veg6ig. Jelentek meg ugyan k&tek sz6r-

vdnyosan az orszdgban, de azok egym&s utdn hamarosan letUn-

tek. Megannyi szdmu pr6bdlgatAsok voltak, m6g csak valamelyes 

elterjed6sre sem tudott szert tenni egy sem. Folotte t6vedne te-

Mt az, aki a kor hitelemz6s6re kat6ink mennyis6g6bol bdrmifele 

kovetkeztetest vonna. Canisius a kor k&t6-irodalmAnak remeke, volt 

a tulajdonk6ppen haszndlatban levo k&te, mellette meg Bellarmin6 is 

h&terbe szorult. Ellenben a protestdnsokndl, a hol ki-ki tetsz6se sze-

rint szerkesztett 6s haszndlt Mt6kat, minden pr£dik&tor, aki jdr-

tasabb volt a pedag6gidban, kdt6t szerkesztett. Ennek tulajdonit-

hatjuk, hogy a protestdnsokndl annyif61e kdt6t haszndltak; mivel 

az 6 szervezetttk 6pp ellenkezoje a kat. egyhdz centralizAciojAnak. 

Ezek el6re bocsdjtAsa utdn ldssuk imm&r elobb a katolikus, 

azutdn a protestdns kdt6kat. Kereszt6nyi oktatds zsengeje. Nagy-

Szombat 1720. Pock Mdtyas jezsuita a gy6ndsrol irt keresz-

t6ny oktatdst 1727-ben Kassdn. 2 Kereszt6nyi oktatdsok, mely-

lyeket summ&ba foglalt J6zus-tdrsasAgbeli edgy szerzetes pap. 

Kolozsv&r. 1727. Ut6bb ism6t kiadtdk 1752-ben. a Canisiustol 

teljesen elUt6 katekizmus. Szdl a hitr61, remenys6gr61, paran-

csokr61. Nagy sulyt fektet a pol£mi&ra. Megldtszik rajta, hogy az 

erd61yi hivek sz&m&ra k6szttlt, az6rt j6 r6szben pol6mikus hit-

elemz6s. — A kereszty6n tudomanyrol-valo mennyei oktatds, melly-

ben mindaz, a mi szttks6ges £s hasznos a kereszty6n embernek, 

kozel h6t szdz rSvid vildgos 6s kozons6ges kerd6sekben 6s fe-

leletekben egybe foglaltatott. A Nagy-Szombati Jezus-tdrsasdgd-

nak Coll6gium&ban fel-dllittatott Catechetica Bibliothecibol kiada-

tott. Nagy-Szombatban. Az akad6midnak betuivel. Gall Fridrik 

1. Mapy. Nomzoti Muzeumban. 
2. Scriptores Sociotatis Jesu I. 272. 1, 
3. Magyar Nemzeti Muzeum. 



Altal. 1729. esztend. I. r6sze sz61 a hitrdl. II- a rem6nys6grol. 

m . a szeretetrol. IV. a sacramentomokr61 avagy szents6gekrol. 

V. a kereszt>6ni igazs&gokrol, vegill a szentelm6nyekr61. Va-

lamelyik jezsuita hitelemzo m6dositotta Canisius kis katekizmus&t. 

L6nyeg6ben Canisius kateja, csak a k6rd6sek 6s feleletek van-

nak m6dositva. Nagyobb elterjed6st nem nyert. Tudtommal csak 

ez az egy kiad&sa jelent meg. Berzeviczy J&nos jezsuitit611731-ben. 

„Egy elt6veledett juhocsk<inak pdsztordt61 k6rt 6s nyert vez6rlo 

oktatasa. Kass&n." 2- Piralti JAnos szint6n jezsuita 1738-ban irt 

Kasscin rovid kereszt6ny oktatAst. TovAbbA 1748-ban ugyanott, 

rovid, oktat&st adott ki, „melyek szUks6gesek a kereszteny 

embernek Mvossegere." 3- Kolozsvdri P&1 jezsuita 1744-ben irt 

„Kereszt6ny Oktat&st." A konyv Kolozsvirott jelent meg4- 1772-ben 

ujra kiadta. r>- Ugyan 6 irt „Missi6k konyvecsk6je" cz. munkat, 

a mely tobb kiaddst l&tott. 6- Keltz Imre jezsuita 1746-ban kdt6t 

irt, meiy tobb kiaddst 6rt gy6rben. 7- Keresztenyi oktatAs zsen-

g6je. Nagyszombat 1747-ben. Kereszt6nyi tanit&sok formaja, 

az egyUgyu es hasznos besz61get6sek egy attya 6s fiu k8zt az 

igaz hiti-61, a kereszt6nyi tudomdnyrol, irattatott P. Placidus Spies 

szt, Benedek szerzetbeli pap Altal, mostan pedig P. Suphart 

Albert szent Domonkos atydtol forditatott predik&torok szer-

zetb61i vAczi concionator dltal a magyar nemzetnek lelki ja-

vara nem3t nyelvb61 magyarra fordittatott. 1753. Bud&n. 396. 

lap. Parbesz6dekben szol I. a hitrol. TI. a szents6gekrol. III. a 

parancsokr61. IV. az im^ds&grol. V. a kereszt6ny igazsagr61 6s 

tok61etess6grol. 8- Kereszty6n tudomany, melly sz&z rovid ker-

d6sek es feleletekben elrendeltetett es a szent irdsb61 megbizo-

nyittatik a kereszty6n ifjusdgnak es az ujonnan megt6rt hiveknek 

oktatasara. Nagyszombatban. Nyomtattatott az acad6miai betUkkel. 

1. Budaposti egyct. konyyt&r. 
2. Daniclik-Fcrcnczy. I. 51. 
3. Scriptores Societatis Jcsu. I. 269. 1. 
4. Ugyanott I. 192. 1. 
5. Magy. Ncmz. Muzeum. 
6. Ferenczy-Danielik. Magyar ir6k, 264. 
7. Script. Soc. Jesu. 1. 177. 1. 
8. Magy, Nemz. Muzeum, 



1755. esztend6ben. 21 lap. Elej6nvannak a kat. egyhaz szokott 

imddsdgai, azutan oktat&s a penitenciatart&srol. A templomi hitelem-

z6s cz^ljaira van k6szitve. K0r0sk6nyi Ad&m jezsuita 1757-ben ujra 

kiadta Canisiust a kov. czimmel: „A J6zus-tai*sasdg&b61 valo Canisius 

P6ter &ltal egybeszedett 6s h&rom iskol&ra elosztatott kereszteny hit-

nek Ot f6 cikkelyeirol koz6ns6ges 6s szUks6ges k6rd6sek konyvecs-

keje." Gy6r. 1758, Az6ta megjelent B6csben, Nagyszombatban 6s 

KassAn. N6mi v&ltoztatAsa az el6bb ismertetett Canisiusoknak. 2 

1760-ban Hermann J6zsef gyori, kanonok „A Kereszt6ny okta-

tas gyulekezet6nek tudomanya" czimtt k&t6t irta a templomi hit-

elemz6s c61jdra. 3 1761-ben egy pl6bdnos szerkesztette a kovet-

kezo katekizmust: Kisdedek kenyere. Az egyflgyu elm6knek ked-

vek6rt, rovid Silmm&ban Egybeszedett Kereszt6nyi szttks6gesTu-

dom&ny. Vdlassz&tok ink&bb a tudom&nyt, mint az aranyat. Prov. 

8. cap. v. 10. Az eloljarok engedelm6b61. Egerben Nyomt. Borer 

K&roly Joseflf Pttspoki Konyv Nyomd. Altal 1761-ik Esztendoben." 

A k&t6 az egri egyhazmegyei hatos&g j6vdhagydsdval jelent meg. 

A templomi hitelemz6shez val6 k6zi konyv, Feleletei eleg rovi-

dek ; csup&n „A gy6n&sra szolgA16 kttlonos h&rom k6rd6s„ utAn 

kovetkeznek nagyon hosszu feleletek. 4- A Krisztus J6zus isko-

l&ja, melyben a keresztyen jo erkoltsokrol, lelki idvess6gre min-

den legszttks6gesb tudomdnyr61 az apostoli hitrol, a romai ek-

lesia tzeremoni&ir61 valo k6rd6sekre helyesen felelni a szent 

ir&sbol, szent atydk es kozons6ges contziliumok inisaibol igen 

konnyen az ifjtts&g tanittatik es mellyik az igaz 6s idvess6ges 

hit vildgosan az egygyu kozousegnek meg mutattattik. Mellyet 

irt T. P. Barna J&nos de L&zi romhdnyi pleb&nos. Pozsonyban. 

1762. Landerer J&nos Mih&ly koltseg6n 6s betiiivel. 5 481 lap. 

Pol6mikus kate. V6g6n szertart&stan. Az egyhdztort6net a pol6-

midba van vegyitve. — Egy jezsuita 1765-ben irt kat6t ily cim 

alatt: Kerd6sek es Feleletek, a Melyek az Krisztusnak egy igaz 

1. Budapesti e^yet. konyvtAr. 
2. Danielik-Fereney iilSzett m. 24o. I, 

Ferenczy-Danielik Magyar irok I. 2H4(>. 
4. A magyar neinz. muzeum. 
5. Majry. Nemz. Muzoum. 



hitinek minden m&s kill6nboz6 Valldsokt61 nyilvan-vtilo megvd-

laszt&s&ra 6s mind tudosoknak, mind tudatlanoknak lelki javara 

a szent ir&sb61 a r6gi szent Atyakb61 6s okossdgbol osszeszedte 

6s summ&ban foglalta egy a J6zus-tdrsasdgAb61 val6 pap. Kolozs-

v&rott 1765. Ex Bibliotheca Cathecetica Csakiana, 4 216 lap. 

I. A. tudosok r6sze 19—168 lapig. II. A tudatlanok r6^ze 168—216 

lapig. Az els6 r6sz a serdiiltebb ifjusAgnak a felnotteknek, ma-

sodik r6sz a kisdedek sz&nnira irt katekizmus. Oktatas, mellyben 

minden, a mi sztlks6ges 6s hasznos a kereszteny embernek, egy-

befoglaltatott. Nagy-Szombat. 1765. 1 Hasonl6keppen keves si-

kem pr6ba a kovetkez6 kate: „Az Egy Igaz Es Boldogito Hit-

nek Elei, M^llyeket Potisztelend6 es Nagv M61t6sagu Galanthai 

Grof Eszterhazy Kirolynak stb. Egri PQspokuek stb. Kegyehnes 

Parantsolattydbul egybe szedegetett 6s kinyomattatott Nagy Pe-

rentz Egri PQspoks6gben 16vo TOrok Szent Mikl6s Mezo varosa-

nak P16banosa. Egerben. Nyomattatott A PUspoki Oskola Botuivel 

1767. 1780-ban jelent meg a kovetkezo cimii katekizmus: 

„Kozons6ges Kereszt6ny Tudomany, Mellyet A Romai Katekiz-

musnak eilelme szerint kozons6ges besz6ddel HciromszAz rovid 

kerd6sekre 6s feleletekre T. Kall6 Antal Gellei Plebanos Edgyu-

gyu tulajdon Ny&j&nak Lelki haszndra rendben helhesztetett es 

sok buzgo kereszt6ny Hiveknek Kivansagara Nagy Meltos/igii 

Grof Briberdi Jankovits Katalin Keresztes Ddma Eo Excellenti-

ija Istenes Koltsegevel 6s Fellyebb val6knak eiigedelm6bol ki 

nyomattatott 1780. Petsett, Josef Bngl Janos Betuivel." — 

12-r6t 91 lapra terjed6 katekizmus I. resze a hitrol, II. a re-

menysegrol, III. a szeretetrol, IV. a szentsegekrol szol. Nyelve-

zete n6pies. K6rde^ei rovidek. Teljesen Kallo szerzem6nye. Tud-

tommal mindossze csak egy kiadtisa jelent meg, Kereszteny tu-

dom&ny, avagy rovid Udvoss6ges k6r(16sek, mellyeket a neveu-

d6k gyermekeknek, sot minden kereszt6ny embernek szilkseges 

tudni. Vatzon. 1782. — 7 lap. Elemi kat6 ismeretlen szerzotol. 

1. Magyar Nomzoti Muzoum. 
2. Magyar Ncmzoti Muzoumban. 
3. Budapesti ejryot. konyvto. 



K6rd£sei rOvidek. Sz61 az Istenrol, az emben-61, a hitr61, re-

m6nysegr61 6s szeretetrol. — A kereszt6ny tudomdnynak r6-

vid sommdja, melly egybe szedetett kiv&lt azoknak javara, kik 

a penitentia, vagy hdzassdg szents6g6hez el6sz6r jarulnak. Eger-

ben. Nyomatott a pttsp6ki oskola bettiivel. 1783. 2 711ap. I. os-

kola. Istenr61, emberr61, kereszt£nyrol. II. oskola. A f6 j6sdgok-

r61, bunrol, utols6 helyekrol. III oskola. A szents6gekrol. IV. os-

kola. Egy6bb kereszt6ny tudomanyr61. V. oskola. Imadsdgok. 

Meg ha hozzd is adjuk ezekhez a szoros 6rtelemben vett 

Canisius fordit&sokat, akkor is nagyobb a szaporas&g a protes-

tdns r6szen. Mint fonnebb ldttuk, n&lunk esak Canisius volt a 

kelend6. Holmi ismeretlen szerz6ktol szarmazo katekizmusok sen-

kinek sem kellettek. Legfolebb a szerzo haszndlta a sajdt plebd-

niAja tertileten, illetoleg a sajdt hatAskor6ben. Hahila utan a 

kateja is eltiint. A protest&nsokn&l teljesen szabad verseny volt 

e t6ren. Az^rt pr6dikatoraik egymds ut&n adtdk ki a katekizmu-

sokat. Allitasom bizonyitdsdra 6s a k6t ktilombozo irAnyzat meg-

vilagitasiira felsorolom a kor protestdns kdt6it is. 

Csak roviden emlitem fel a kovetkezoket: Gerengel Simon 

dltal iratott summdja kereszt6ny gyermekek tanibisdnak. Hala. 

1715. 3- Kereszty6n Cathechismus. Azaz a kereszty6ni hitnek 

agazatainak k6rd6sek 6s feleletek dltal valo rovid tanitas, mely 

a k6rd6sek 6s feleleteknek summds 6rtelmekkel es abban fog-

lalt dolgokat felfejtegeto k6rd6sekkel kibocsajtatott. Kolozsvdr 

1717. 12. r. Er. 217. lap. 4 Luther Miirton kis katekizmusa. Brasso 

1719. Lipcse 1724. Norimberga 1731., Buda 1732, Pest 1742, 

Brass6 1748. 5 A Jesus Neveben Az Igaz Keieszty6n tudomciny-

nak Fundamentoma, rovid k6rd6sekben es feleietekben egybe 

foglaltatott, mostan pedig a tanul6 gyermekeknek kedvok6rt ki-

adatott. Wittembergaba nyomtatta Ludolfhus Finechus 1721 esz-

1. A budaposti kunyvtiir. 

2. Ugyanott. 

3. Mafr>r. Nomz. Muzoum. 

4. Budaposti OKyetemi konyvtar. 

5. Szab6 Kdroly i. in. 823—831. 



tendoben. 1 Kereszty6ni oktatotAsok. KolozsvAr 1727. 2- Keresz-

t6ny Katekizmus KolozsvAr 1729. Keresztyen Katekizmus. Az-

az a kereszty6n oktatas. Kolozsvdr 1732. 12. r. 3 Er. 271 lap. 

22 lev61. 4• Milecz 1116s luteranus lelk6sz irt egyet magyarul ily 

czim alatt: „B&r&nyoknak az 6 jo pAsztorjoknak karjaira valo 

egybegyiljt.6sek, avagy: bdtorsdgtalan vez6rl6s, mik6pen kelles-

s6k az Ifju kereszt6ny embereknek az Ur VacsorAjiihoz-valo elso 

jdrul&sokra magokat a Jesus Kristusnak bemutatni. Lipcse. 1739.5 

Rambach J. Z. Oyermekeknek k6zi konyvetsk6jek. Jena 1740 6 

Pariz J. Keskeny ut, Debrecen. 1751. 7 KArolyi 0. Per. A. szt. 

bibliaban levo historiiinak tanuhisanak konnyu rnodja. Nagy Ka-

roly 1758. 8- Stehelin Kristof „Catechismusi Hazi-Kincsu-e 9 

Kereszty6n Catechismus, Azaz A Keresztyen Hitnek, Agazatinak 

K6rd6sek es Peleletek Altal valo Rovid Tanitdsa, Melly A K6rd6-

seknek 6s Peleteknek summAs Ertelmekkel 6s abban foglaltatott 

dolgokat vildgosito K6rd6sekkel s magyarazatokkal, az Iriisbeli 

BizonysAgoknak eg6sz leirAsiival s v6gre a CatechisAhisra val6 

hasznos Ut-mutatdssal Ez Uj Pormiiban KibocsAjtatott: Nyomtatta-

tott Basiledban Im-Hoff Rudolf Janos kolts6gevel 6s betuivel. 

MDCCLIV. (1754) esztend6ben. 12 r6t. 10 Gy6ri katekismus, azaz 

Dr. Luther M&rton kis katekismusa mas sz6p kegyes kerd6sak-

kel egyetemben. Most ujjonnan magyarra forditatott a gyori lut-

henin oskohiban tanulo ifjusiig kedv66rt. 1770, 11 Stapfer Pr. J, 

A kereszt6ny valhisra valo utmutatds. KolozsvAr. 1774. 12 Wese-

16nyi Anna b*ir6no 1774-ben leforditotta Stapfernek „A keresz-

t6ny valhisra valo utmukitasat." 155 Kereszty6n Catechismus. Kassa. 

1775. 14 Egy rmisik protestdns kdt6 ugyanezzel a cimmel 1766 

1. Ma»y. Nemz, Muzeum. 
2. Ugyanott. 
X Ugyanott. 
4. Budapesti egyetemi konyvtar. 
5. Magy Nemzeti Muzeurn. 
6. Magyar Nemzeti Muzeum. 
7. Magyar Nemzeti Muzeum. 
8. Ugyanott. 
9. Ugyanott. 
10. Magyar Nemzeti Muzeum. 
11. A magyar nemzeti muzeum. 
12. A magyar namzeti muzeum. 
13. Ferenczi-Danielik II. 373. 1. 
14. A magyar nemzeti muzeum. 



6s 1804-ben Pozsonyban 6s Pesten jelent meg. 1 Ism6t mdsik 

1800-ban Debrecenben. 2 ^Mdsik 1807-ben KassAn. 3- Masik 1807. 

Miskolcon. 4 Katecbismusi rovid oktat&s. Pozsony. 1781. Kom&-

rom, ugyan a korQl. 5 Az Ur Asztal&nak M61t6 Vend6ge, Avagy 

Helyes 6s Vilagos lit-mutatas, Mint kelless6k embernek magdt a 

hit vatsorjij&ban j61 elk6sziteni 6s ann&l m61t6k6pen venni. Be-

szelget6s Form&jdban Az Idvess6get kivdno Lelkeknek eptlletekre 

Magyar nyelven kiadatott N6met.h S&muel Patasi Pred. &ltal Po-

zsonyban. Landerer Mihdly Betiiivel 1782. 6 ErkOlcsi katekezis, 

Melly A Oyermekek sz&m&ra irattatott Vatts Iz&k filtal, Magyar 

Nyelven Kiadatott. MAsodszor Izben Szoke Ferenc Ez elottGom-

bai Mar Most Rima-Szombati Praedikator dltal. Pesten Nyomat-

tatott. Leitner J6zsefn61 az Hal-Piatzon Terpendi h&z&ban. 1871. 7 

Kis 6s historicus catechismus a vagy Luther M&rtonnak arna 

katekizmusa, melly a biblia beli histori&kat az evangelika hittel 

6s erkolcsi tudomdnnyal edgyUtt mag&ban foglalja. Hirdetett Dr. 

Zeiler Gyorgy Friderich altal n6met nyelven. Magyarra fordittatott 

Szatsvai S&ndor Altal. Pozsonyban Nyomtatott Patzko Agoston 

Ferencznel. 1785. 8- N6meti S&muel m&di reform&tus predik&tor 

1785-ben kiadta Kereszty6n VallAsnak tudom&nya cz. reformA-

tus kAt6jdt 9 N6met S&muel. A kereszty6n vall&snak tudomdny-

nak stb. 1788. Ugyanattol: Az Ur Asztal&nak m61t6 vend6ge. Pozsony 

1782. 10- Horv&th Siimuel 1790-ben irta „Az Ur asztalAhoz jdru-

16knak oktatAsok, Rovid Summaja A kereszty6n Vall&s Igazsdgd-

nak mellyet a kisdedek sz&rmira k6szitett Frantczia nyelven F. 

F. Superville DAniel Rotterdami Praedikator. Magyar nyelvre 

forditott ugyanazon v6gre Sebok Jozsef BAtsi Predikator. Aba-Uj 

Vilrmegy6ben. KassAn Ellinger JAnos konyvnyomdAjAban 1790. n-

1. Ma^yar nomzoti muzoum. 
— • M » W 
3. 
4. 
'r>. 

6. A inajryar nomzoti muzoumban. 
7. Uiryanott. 
8. Mairyar Nomzoti Muzoum. 
9. Ferenczy-IMnioIik II. k. 226. lap. 

10. Magyar Nemzeti Muzeum. 



Katechismusi rovid oktat&s. Pozsony 1781. Komdrom. 1 Perlaky 

D. A kisdedeknek elso tanus&gok a kereszty6n tudomdnyb6i 

1791. 2- Somogyi Elek. Idvess6ges mulatsag. Pest. 1792. a-

Ursinus L. Kereszty6n Catechismus. KoIozsvAr. 1717. 6s 1732. 

Debreczen 1718, Bazilea 1754, Pozsony 1786, Kassa 1800, Ko-

m&rom 1805 6s 1814, Miskolcz 1817. Ursinus L. Heidelbergai 

K5r0szty6n Katekezis. Nagyszeben 1793, Kom&rom 1803. 4- A 

kereszty6n hitnek 6s erkolcsi tudom&nynak rovid summdja. Ki-

adatott Simonydes J&nos orosh&zi Evangy. Praedikator 6s a 

B6k6s Virmegyei Banatusi 6s Arad varmegyei Evangy. Esperes-

s6gnek akkori Esperesse dltal Pesten. Patzk6 Ferencznek Botui-

vel, 1793. 5 /A Kereszty6n Vallasban Lev6 Igazsdgok 6s KOte-

less6gek, Vagy Ollyan Konyvetske, Melyet Az ifjusAg Tanitisdra 

Irta Superville Ddniel Az Rotterdami Frantzia Ekklezi&nak Prae-

dicatora: Magyar nyelvre forditotta ugyanazon 6v v6g6n a Ma-

gyar lfjiis&g kedv6re. P. F, 0, P. Kass&n FQstkuti Landerer Mi-

hdly BotOiwl. 1790 6s 1794. (P. F. O. P.) = Perjesi Ferencz 

6nodi predicator) 6- U. az, 1738. Komdrom, 1706. Pest. 7< Kopp6 

hannoverai superintendens „Kereszty6n katechismusa" 4 kiad. 

V&tz 6s N. V&rad 1793. 8 L&tzai J6zsef fordit&s&ban megjelent a 

k6vetkez6 kAt6: Keresztyen Katechismus a valhis hist6ri&j&val 

6s n6melly szttks6ges k0nyorg6sekkel edgytttt. 1795-ben jelent 

meg el6szor. 1796-ban ujra kiadta. 1806-ban a negyedik kiad&sa 

l&tott nap vil&got. Kezeimn61 lev6 ujabb kiaddsai 1806, 1816, 

1832, 1834-r61. 9- Mint Ldtzai el6szavAban emliti, Kopp6 hanno-

verai szuprintendens kdt6jdnak magyar fordit&sa, iskolai c61ra. 

Ennek a kiit6nak 3-ik kiad&sa 1802-ben jelent meg Gy6rott. 10 

Kereszty6n katechismus A' Vallds ROvid Hist6ri&j&val, nemely 

hozzd alkalmaztatott ^nek-versekkel, 6s szttks6ges K6ny6rg6sek-
1. Szab6 KAroly i. m. 926. 
2. Magyar Nemzeti Muzeum. 
3. Ugyanott. 
4. Magyar Nemzeti Muzeum. 
5. Ugyanott. 
6. Ugyanott. 
7. Ugyanott. 
8. Ugyanott. 
9. Ugyanott. 



kel edgytttt GySrben: Streibity J6zsef Bettiivel. 1796, Ugyan 

0 tole wKisdedek Catechismusa Vdcz. 1806. es ValWs t6vo Ca-

techismus" Siirospatak 1813. 2- V6glil Rovid Erkolcsi Tudom&ny 

az oskolai gyermekek sz&m&ra. Sdrospatak 1826. Mindezek 

tobb kiadast ertek. Protestdns Vallds 6s Erkolcs Summ&s Tani-

tAsa. A' N6vend6k Ifjus&gnak Elm6j6hez alkalmaztatott. Nyom-

tattatott B6tsben. 1798. 4 Teleki Domonkos. A vaMs 6s erkolcs 

somm&s tanitdsa. 1798. B6cs. 5 U. az, Kolozsvdr. 1820. 6- 1799. 

korttl. Cime: „Katekismus, avagy a kereszt6ny hitnek k6rd£sek-

ben foglalt rovid summ&ja, melly az 6 idvessegeket szomjuhozo 

hiveknek kedvek6rt most ujjonnan kibots&ttatott J6ndban, Kivttl-

r61 rdnyomatva ujabb idoben: J6nai 6s gyori katekizmus. 7- Lut-

her Mdrton gy6ri katekizmusa megjelent m6gaz eredeti 1540-iki 

sz6veggel 1750-ben J6ndban, 1751-ben Gy6rben, 1770-benU. ott 

6s 1785-ben. 8- Keresztyen oskola Avagy A Kereszty6n Igazain 

Vezet6 oktatds A Hejdelbergai Catechismus utmutatdsa szerint 

Az mely abban R6vid K6rd6sek 6s Feleletek dltal meg megma-

gyardztatik 6s az Isten Besz6d6bol meg-er6sittetik. K6szittetett 

kivfilt a Tanit6k kedv66rt Helvetidban szov. megegyez6sbol. De 

Losea J&nos Mtai. Wovleni Predicator {iltal. N6met Nyelvb61 pe-

dig n6mi v&ltoztat&sokkal fordittatott Makldri Jdnos Dobszai Pre-

dik&tor Altal Pozsonyban. FUstkilti Landarei Mihdly betuivel 9 

18 r6t 404 lapra terjed6 reformdtus katekizmus k6rdesekkel 6s 

feleletekkel. Kereszty6ni Hitnek f6agazatyjdnak Fundamentomi.10 

Katekizmus, avagy a kereszt6ny hitnek rovid summaja, J6na 6s 

Sopron, 11 A b&zeli katekizmust Veszpr6mben adUk ki magyar 

fordMsban 1801-ben. 12 Cime: „Keresztyen Katekizmus azaz 

1. Magyar nemzeti muzeum. 
2. Danielik-Ferenczy II. 171. lap. 
3. „ „ II. 172. Iap 
4. Magyar nemzeti muzeum. 
o. Ugyanott. 
6. Ugyanott. 
7. Ugyanott. 
8. Ugyanott 
9. Budapesti egyet. konyvtdr. 

10. Magyar nemzeti muzeum. 
11. Ugyanott. 



kereszty6ni hitnek dgazatira kerdesek 6s feleletek dltal val6 r6-

vid tanitds, melly a k6rd6seknek feleleteknek summds 6rtelmek-

kel & nemelly szllks6ges magyardzatokkal. a szent Irds-b61i bi-

zonys&goknak eg6szen val6 le-irdsdval: v6gre a katekiz&ldsra 

val6 hasznos iit-mutatassal ez uj form&ban ki-botsdttatott, a ba-

zileai forma szerint. Ugyanez a kat6 ujabb kiaddsban jelent meg 

1817-ben Kassdn. L KUlonboz6 varidnsai mdr regebben forogtak 

kozk6zen; azel6tt mint heidelbergai katekizmus szerepelt. B&-

zeli katekizmus n6ven 1754-ben kerUlt ndlunk el6sz6r forga-

lomba. 2 — Azonkivttl Luthernek 6s K&lvinnak kat6i n6met 6s 

tot nyelven sz&mtalan kiaddsban forogtak nalunk kozk6zen. Ezek 

reszint magyai*orszdgi, r6szint kttlfoldi kiadasok voltak. N6v sze-

rint felsorolni foloslegesnek tartom; mivel csak a katolikus hit-

oktafaisnak akarom teljes k6p6t adni; a protestAns k&t6kkal any-

nyiban foglalkozom, a mennyiben n6mi vil4got vethetek, vagy 

balvelem6nyeket eloszlathatok a katolikus hitelemz6st illet61eg, 

esetleg, a hol szttks6g6t hitom, pcirhuzamot vonok, hogy a vet61-

ked6st feltUntessem. 3 

Mindezekbol lathat6, hogy a kdt6termel6s nagyobb protestiins 

r6szen mint katolikus r6szen. Ebbol azonban kor&ntsem kovet-

kezik az, hogy a protesbinsok r6sz6n a hitelemz6s fejlettebb lett 

volna, mint katolikus r6szen. A katolikusoknal ugy a teinplomi 

mint az iskolai hitelemz6s a fejletts6g magas fokiin dllott, oly 

tevekenys6get hitunk ezen a t6ren, hogy a tortenetir6nak errol 

csak a dics6ret s magasztahis hangjtin lehet sz61ania. KUlonosen 

ha tekintetbe vesszUk azt a kivdl6an fontos korUlmenyt, hogy 

az orszag a torokok rabigajabol valo folszabadulas utan mily ne-

hezen indulhatott eg6szs6ges fejlodesnek, hogy v6res h<iboruk 6s 

belso villongiisok is akaddlyoztak az oktatast, akkor azt kell 

mondanunk, hogy ennek a kornak iskolai 6s templomi hitelem-

1. Majryar ncmzcti muzcum. 
2. Szab6 K. i. m. 1. k. 382. 
3. Mcllcslcg mc^cmlitcm a kovctkczo magyar nyclvii gor. kclcti k&tet: ,ii?az val-

ldst^tclc a napkclcti kozflnscires cs apostoli ckklcsianak, a mely gftrog nyclvbOl magyar 
nyelvrc fordittatott Miskolczi IstvAn illtal. inost pcdig a ncm cjryesiilt napkcleti goriig 
vallast cs liitet tart<> keresztenycknck l<»Iki liasznokra cs ^pulctokre ma^a koltscgen ki-
nyomattatta vilag eleibcn bots&totta Miskoitzi Istvan, Pest. 1591. — M. N\ Muzeum. 



z6se tekintve a viszonyokat teljesen kiel6git6. Mert bizonyos, 

hogy volt j6 templomi es jo iskolai hitelemz6stlnk, volt a hit-

elemz6sben kiton6 iskolai k6zik6nyvflnk. Ep az6rt, mi szUks6g 

sem volt a sokf61e kdt6-kiadisokra, melyek csak zavart&k volna 

az egy6ntettts6get. Az az egyontettts6g, a mely hitelemz6sttnk-

ben ebben a korban mutatkozik, egyik legnagyobb el6nye volt 

annak. 

1. MunkAm mdr megnyerte az egyliAzi foliat6sdg approbici6jdt, mid6u tudomasomra 
jutott obb61 a korb61 ogy ka ekizmus. Az6rt azt csillag alatt ide iktatom. Kelemen Di-
dik Perenc-rendii szerzetes 1724-bon irt katekizmust az ujonan megt£rtek s a tanul6k 
szimara. Ez a kat6 otszAz pelddnyban jelent meg. Nyilvanos konyvtarainkban eg>retlen 
p^lddnyt sem birunk bel61e. — Religio. 1906 iki 6vf. jul. 1. 289 1. 



A hitelemz6s m6dszere a k6nyvnyomtata$ 
feltalalasa ut&n. 

Mint ldttuk, a konyvnyomtatis korszakos fordulatot id6zett 

elo a hitelemz6s ter6n. Nyomatott katekat adtak az ifjusAg ke-

zeibe. Kz hathatosan el6segitette az ifjusag hitbeli oktafeisat. 

Iskoldban 6s temploinban betanuljak a gyermekek a feleleteket. 

Ez lenyegesen megkonnyiti a hit elemeinek tauuhisat. A katekiz-

rnusok kozk£zen forognak; iskohlban, templomban, a csal&dban 

olvassdk azokat. 

A zsiilatok nern szlinnek meg stlrgetni a buzgo hitelemz6st a 

csaladban, iskolAban 6s templornban. SzUloknek 6s keresztszU-

16knek, papoknak, tanit6knak 6s licenciAtusoknak kOzre kell 

ebben munk&lkodniok. Az 1560 evi, az 1611 6s 1629-iki 

az 1638-iki, nagyszombati zsinatok 3 hatarozataib61 tilzetesen 

megtudjuk: mit tanult az ifjusdg a hitelemz6sbol abban a kor-

ban. Hasonl6k6ppen ap 1666. 1690 6vi zagrdbi 4- 6s az 1714 

6vi p6csi zsinat hataro3ataib6K 5- Mindezeket a zsinati hatAroza-

tokat fOnnebb r6szletesen ismertettem. Ezuttal csak r& akarok 

mutatni azokra. Ezuttal m6g egy fohatosagi intezkedest 6hajtok 

ismertetni, a mely annyiban figyelemre m61to, hogy a fOnnebb 

v&zolt hitelemzesi rendszertol sokban elUto. Mindenesetre feltUno, 

hogy az egri egyhazmegye terulet6n nem 6szleljUk azt a hitelem-

zesi rendszert, a melyet a jezsuitak egesz Magyarorszjlgon meg-

honositottak. A kereszt£ny oktatas t&rsasag&t, a kateketikai mis-

si6kat itt nem l&tjuk oly sUrun mint m&sutt. Canisius helyett 

Bellarmin katekizmus&t irja el6 a f6pdsztori rendelet. Mindez 

elUt6 a magyarorszdgi dltalanos gyakorlatt61. Barkoczy Perencz 

gr. 6s Esterhdzy Kdroly gr. egri pttspOkOk utasit&sa szerint az 

egri egyhdzmegy6ben a papok kOtelesek vasarnap d61ut<in a 

1. P^terffy i. m. II. 55. 105. 113. 
2. Ugyftuott. II. 254. 
3. Ugyanott. II. 358. 
4. Ug>anott. II. 406. 
5. Ugyanott II. 417. • 



templomban katekiz&lni. A pap Bellarmin katekizmus&t haszndlja 

k6zikonyv gyandnt. Az iijusdg a plebaniarol, vagy asj iskoldb61 

indul a templomba katek6zisre. Induldsra a harangsz6val adnak 

jelt. Egy nagyobb fiu a feszttletet viszi el6re, keto utana a lobo-

g6val megy. Az utan elmondjdk a Miaty&nkot, angyali Udvozle-

tet. Hiszekegyet, tiz parancsolatot, az anyaszentegyhaz ot paran-

csolat&t. A kik tudnak olvasni, azok balfelol foglalnak helyet. 

Legalabb harom osztdlyra o*zsza a pap az ifjus&got. E16bb hall-

gassa ki oket a feladott Ieczk6b61, azutdn magyarazzon nekik 

ujat. A magyar&zat legyen vilAgos, konnyen 6rtheto. Az a hit-

elemz6si rendszer, a mely ebb61 a pttspoki rendeletbol el6nk 

tdrul, nem egy tekintetben kttlonbozo amattol, a melyet a je-

zsuifeik Magyarorszagon meghonositottak. Ez azonban csak az egri 

egyhdzmegy6re szoritkozott-. Mindazdltal szttks6gesnek tartottam 

azt roviden folemliteni, hogy a kor hitelemz6s6nek k6pe teljes 

legyen. x- A hitelemz6s rendszere akroamatikus 6s erot6matikus 

volt. Az akroamatikus modszert a]bibliai tortenetek elbesz616s6n61 

hasznaltak, az erot6matikust a kAte-k6rd6seknel alkalmazt&k. 

Hogy mily fejlett volt a katek6zis rendszere abban a korban, ezt 

el6gg6 el6nk tttnteti az a hitelemz6si m6dszertan, a melyet Neu-

mayer Perencz jezsuita irt. Ezt kovett6k a jezsuit&k mindentttt 

a katek6zisben. De e szerint katekizaltak jobbdra a tobbi szerze-

tesek s a vil&gi papok is. Neumayer m6dszertana szerint a hit-

elemz6si eload&snak a kovetkezo r6szekbol kell allania. 1. A 

tetel (propositi6), melyben a hitelemzo eloadja a kifejtendo hitigaz-

sagot. 2. A magyanizat (explicati6) melyben a hitigazsagot b6-

vebben kifejti; bibliai es egyebb peldakkal megvildgitja. Az 

ellenkezoket megczafolja, 3. Az alkalmazds (applicatio) melylyel 

az eloadott hitigazscigot a miudennapi eletbol vett tort6netekkel 

szemlelteti. Es v6gttl a gyakorlati tanulsag (exercitati6.) melylyel 

a hitelemzo novendekcit a tanultak kovet6s6re buzditja. 2- Ez a 

1- Statuta Dioocosi.s Agrionsis. Agriao. A 17(»7. l\ 41. — Ksztorgomi foeg>iiaz 
megyoi konyvtar. 

2. Rhetorioa catechetica. sive methoJus practica doctrinam christianam ad captum 
omnis aetatis insigni cum animarum fructu explanandi, a. p. Vv. Neumeyr Soc. Jesu 
Augustae Vindelicorum et Friburgi Brisgoviao. A. 1766. 



k6zikonyv kittino utmutat&sokat ad a hitelemz6sre. A katek6ti-

k&nak nagy tud&ssal irt modszertana, a melyet ma is haszonnai 

forgathat a hitelemzo. Ha a kor hitelemz6si rendszer6t ebhol a 

konyvb6h birAljuk meg; akkor azt teljeseu kifog&stalannak kell 

mondanunk. Val6ban nagy rosszakarat, vagy vastag tudatlansag 

megnyilatkozasdnak kell mondanunk egyes iroknak a katolikus 

hitelemz6st beesm6rlo bir&lat&t. A hol ily rendszeres hitelemz6st 

folytattak, a hogy aztNeumayer el6adja, ott bizonydra kittlno 6s 

eredm6nyes volt a katekezis. 

A gyakorlati hitelemz6sre is voltak kituno k6zikonyvek. 

Ezek foleg a kezd6 hitelemz6knek szolgAltak folott6bb hasznos 

vez6rfonA)ul. N&lunk leginkAbb Ardia Antal jezsuitanak gyakor-

lati hitelemz6seket tartalmazo k6zikonyve volt elterjedve. Ezt a 

munkiit Ardia olasz nyelven irta; kesobb latin nyelvre lefordi-

tott&k 6s Magyarorsz&gban is tobb izben dtdolgozva kiadtak. Az 

els6 r6sze szol a hitrol, m&sodik a parancsokrol, harmadik a 

szents6gekr61. T6teleit a Neumayer-f61e modszer szerint fejtegeti. 

Elobb a magyaMzando igazsdgot eloadja. Azutdn azt magyaniz-

gatja, bovebben kifejti. Argumentumokkal megerositi. Bibliai p61-

dakkal 6s hasonlatokkal megvil&gitja. A fejteget6s ulan minden 

magyar&zatn&l n6hdny tort6netke kovetkezik, a melybol az igaz-

sdgnak az 61etre valo vonatkozasat ldtja az ifju. V6giil a gya-

korlati tanuls&g: egy intelem 63 foh&sz, hogy a novend6k a hal-

lottakat kovesse. Mindenik magyarazat 8—10 pontb61 All. Ardia 

gyakorlati hitelemz6seit Magyarorsziigon tobb izben kiadtak. Saj-

niilatomra egyetlen teljes peld&nyt sem taldltam ebbol az 6rt6kes 

munMbol. Valhmennji csonka. A mu els6 r6sz6t a m. nemz. mu-

zeumban tal&ltam meg. 1749-ben jelent meg Nagyvdradon. A 

m&sodik r6szndk kezeim kozt 16v6 1752-ik 6vi nagyvAradi ki-

adiisa az esztfergomi szemindrium konyvtdrdban van meg. A 

harmadik r£sznfek 1743-ik 6vi kiaddsiit szinten am. nemzeti mu-

zeumban tal&ltam. 1 Jele ez annak. hogy a jeles mtivet tobb 
1. Cime az 1743-ikl kiad&snak: Tripartita Tuba catechetica, id est explicati6 doctri-

nae cliristianae, pars III. de septem sacramentis a r. p. Antonio Ardia e soc Jesu stb. 
— az 1749-iki kiadds6 : Tuba cateclietica, id est explicati6 doctrinae christianae in tres 
partes divisa a r. p. Antonio Ardia soc. J. stb. — az 1752-ik evi6: Tuba catechetica, id 
ebt explicatio doctr. christ. a r. p. Antonio Ardia e soc. Jesu stb. 



Izben kiadt&k. Ez egyuttal bizonys&ga annak, hogy az sok pd. 

dinyban forgott kozk6zen. Mert ha egy hiirom kotetes munka 

kilencz 6v alatt hArom kiadAst 6rt, ez k6ts6gtelen tanusiiga el-

terjedetts6g6nek. Ardia mtlv6t tanuliminyozt&k a szeminAriumok-

ban, ez leolvashato annak czimlapjAr61. HasznAMk ktllonosen a 

flatal papok, kezdo hitelemzok. I)e forgatt&k az id6sebbek is. 

Hogy milyen volt a hitelemz6s rendszere a XVIII. sz&zadban, 

azt teljes eg6sz6ben el6nk tArja az a konyv, amelyet egy esz-

tergommegyei plebanos irt 1741-ben. A mu cime: Dialogus inter 

Parochum Veteranum et novitium in quo de modo Catechismum 

tradendi disseritur, una et regulae utilissimae prrfescribuntur, a 

quodam parochorum Archi — Dioecesis Strigoniensis conscrip-

tus et pro xenio anni 1741 admodum Reverendis Dominis Pa-

rochis suis in Christo Pratribus dilectissimis oblatus. Tyrnaviae A. 

1741—120 lap. — Ebben a k6nyvben egy oreg pleb&nos adja 

elo azokat a tapasztalatokat, amelyeket a hitelemz6s ter6n szer-

zett, egy fiatal pleb&nosnak. A fiatal plebdnos k6rd6st int6z az 

oreghez, avagy el6adja neki neh6zs6geit. Erre az Oreg v&laszol; 

Elmondja tapasztalatait, azokat a neh6zs6geket, amelyek az ered-

m6nyes hitelemz6st akadalyozzik; eloszlatja az eloadott neh6zs6ge-

ket es tigyelmezteti a fiatalt, mire kell vigy&zni kQlonosen a hitelem-

zesn61. A konyv 9 fejezetre, illetve p&rbesz6dre oszlik. Az elso r6sz-

ben sz61 az Oreg plebiinos a hitelemz6s fontossAgdr61. Mdsodik-

ban a k0zn6p tudatlansdgdr61, amely f0l0tt6bb neheziti a hitelem-

z6st. Harmadikban besz61 a kUl0nb0z6 m6dszerekr61, amelyeket 

kOvetni lehet a hitelemz6sben, Negyedikben eloadja az Oreg a 

sajAt praxisiit. OtOdikben figyelmezteti a hitelemz6t, mit kell kti-

lOnOsen szem el6tt tartani a k6rd6sekn61. Hatodikban azokr61 a 

szents6gekr01 sz61, amelyek f01v6tel6t ktilOnOsen kell slirgetni. 

Hetedikben azokrol a hibdkr61 6s vissza616sekr61, amelyeket leg-

kOnnyebben a hitelemz6s alkalmdval lehet kiirtani. Nyolczadik-

ban besz61 a Mlakrol 6s tdnczmulatsdgokr61, amelyek legink&bb 

lerontjik mindazt, amit a hitelemz6s fdradsdggal 6pitett. Kilen-



czedik fejezetben megcz&folja az ellenvet6seket 6s elsorolja a 

k6r(16seket. Az oreg inti a fiatalt, mitfil ovakodj6k ; figyelmezteti, 

mire torekedjek. AmbAr az oreg pleb&nos ezt a metodikai kony-

vet az esztergomi egyhdzmegye paps&gdnak sz^mAra irta, mind-

azilltal azt mAs egyhi\zmegy6kben is sok haszonnal olvast&k 6s 

k0vett6k. 

Egy m^sik igen 6rt6kes katek6tikai szatkbnyv 1776-ban 

jelent meg. Czime: Methodus catechisandi e germanico in lati-

num traducta a Joanne R6ka Cathedr. Ecl. Vaciensis et Csaua-

diensis Canonico honorario. Viennae 1776. — 54 lap, — 1 Igen 

6rt6kes methodikai konyv. Els6 resz6ben el6adja a katek6zis Al-

tahlnos; a ^n^sodik i6szeben annak r6szleges szabAlyait. Az els6-

r6sz els6 fejezete adja a katek6zis meghatiiroz&s&t AtalAban, a 

lmVsodik annak m6dszer6t. Harmadik sz6I a hitelemz6s haszmir61. 

A m&sodik r6sz sz61 a hitelemz6 koteless6geirol, harmadik el6-

adja a m6dszertan osszes szabAlyait, Kovetk'ez6 6vben ehhez a 

munkdhoz ftlggelektil m6g egy katek6tikai konyvet irt R6ka, 

czime: Appendix ad methodum cathechisandi seu in rebus ad 

religionem pertinentibus instituendi, traducta e germanico in 

latinum a Joanne R6ka ss. Theologiae doctore et cathedr. cccle-

siae Bosnensis canonico. Viennae. 1777. — 54 lap. 2- Ebben a 

szerzo 161ektani alapon adja el6 a hitelemz6st. Elso r6sz6ben szol 

az 6rtelem fejleszt6s6rol 4 fejezetben, masodik r6sz6ben az aka-

rat fejleszt6s6t adja el6 szint6n 4 fejezetben. 

— V6gul roviden folemlitem m6g a kovetkez6 m6dszertani 

hitelemz6si konyvet: Nucleus catecheticus, continens brevi com-

pendio doctrinam fidei christianae. Opera et studio R. P. Ber-

nardini Mercatoris. Tyrnaviae 580 lap. Tartalma hason o Ardia 

ismertetett mtiv6hez. 

A ki ezeket a munkiikat atolvasta, az okvetetlenlll arra a 

meggy6z6d6sre fog jutni, liogy a hitelemz6s a XVII 6s XVIII. 

szdzadban rendszeresen folyt Magyarorsziigon. Nem n6hAny iniiid-

siignak g6pies betanuMs&bol allott az, hanem m6dszeres eloadd-
1. Mng>rar Xemzeti Miizeum. 
2. Ilgyanott 



sokb61, a nlelyekben a kat. vallAs igazsigait kell6 rendszeres^ 

s6ggel fejtegett6k s az ifjus&got a hitnek megfeleI6 61et kOve-

t6s6re buzditani igyekeztek. Ennek a rendszeres hitelemz6snek 

kell j6 r6szben betudnunk azt a virAgz6 hit61etet, mely a XVII 

6s XVIII. sz&zad tdrsadalmdt jellemzi. Akkor volt eredm£nyes 

hitelemz6s. Volt igazi hit61et Magyarorszdgon. 



III. R£SZ. 

U J K O R. 





Ratio Educationis. 

Miutan a r6gi rendszer megszUnt, ujr6l kellett gondoskodni. 

Az ifjtisag nevel6s6t a vdltozott viszonyok szerint k6sedelem n61-

kttl szervezni kellett. Mdria Terezia tendesosait megbizta a szeku-

larizalt iskoldk sz&m&ra val6 szabdlyzat k6szit6s6vel. Szerenes6re 

egyhAzi f6rfiu volt az uj rendszer megtereintoje, kinek els6 sor-

ban koszonhetjttk, hogy az orsz^gos reformban az itjusag valla-

sos oktatdsdra kello figyelem lon forditva, A kiralyn6 Pelbiger 

J6zsef szagdni ap&tot bizta meg a Lajthdn-tuli tartonicinyok re-

sz6re val6 iWilm&nyi szervezet k6szit6s6vel. Majd annak nyo-

miin Crm6nyi Jozsef 6s Trestyanszky Ddniel k6szitettek 1776-b»n 

Magyarorsz&g 6s a tarsorszagok r6sz6re iskolai szabalyzatot, mely-

nek eiine: Ratio educationis publicae totiusque rei literariae per 

regnum Hungariae et provincias eidem adnexas." Ezen szabaly-

zat k6pezte az uj iskolai rendszer alapjat. Az eg6sz iskolai 61ct, 

az iskoldk kormdnyzata, a tanit6k szolgdlati pragmatikaja, az is-

koldk felosztasa, a tanitas m6dszere, inind ennek alapjin tort6nt. 

Ez volt az uj altaldnos iskolai torv6ny, mely 1868-ig a kozokta-

tasi t6ren mindenben zsinorm6rt6kttl szolgalt. Minthogy a Ratio 

Educationis egy kttlon korszakot nyitott 6s alkotott hazai kfizok-

tatasunk t0rt6neteben s igy a hitelemz6sre is 16nyeges befolyas-

sal volt, sot azt tttzetesen szabcilyozta, szukseges annak a hit-

elemz6sre vonatkoz6 rendelkezeseivel behatoan foglalkoznunk. 

A Ratio Educationi*} hdrom r6szre oszlik. Elso r6sze az is-

kolak bel61et6vel, mdsodik azok kormanyzasaval, harmadik az 

oktabis segedeszkozeivel foglalkozik. 

I, Az iskolak bel61^tet illetoleg a hitelemz6s 6s valldsgya-

korlatokra vonatkozolag kovetkezok6ppen int6zkedik: 

A n6piskolakban iiltahiban a katekizmust minden felekezet-

beli gyermekek saj&t valhisuk szerint tanuljiik. A lelkeszck, kik-

nek a hitelemzes hivatajbeli k0teless6ge, a hittant ne csak va-

sAr- 6s ttnnepnapokon a templomban, hanem az iskol&ban is, he-



tenkint egyszer, vagy ha nagyobb a tanul6k sz&ma, t6bbsz6r is 

eloadjdk. Oly helyeken, hol kttl6nb0zo valldsu tanul6k egylltt j&r-

nak az iskolAba, a katekizmust minden felekezet lelk£sze a sa-

j&t felekezete-b61i gyermekeknek szerd&n 6s szombaton a rendes 

ta-nit&si id6 utdn magyardzza. (Ratio Educationis 2. §. bt c. d.) 

A falusi 6s kisebb mez6vArosi iskol&kban, ugy mint minde 

ntttt vez6rszerepe van a hitelemz6snek, melyet a lelkip&sztorok 

az evang61iumi 6s szent leckei szakaszokkal egyetemben a tanu-

16knak megmagyardznak. E szabdly a katolikus iskolakra n6zve 

k6telezo, melyek lelk6sz-hitelemzoi kotelesek oda t6rekedni, hogy 

a sztllok ezen hitbeli oktat&sok alkalmdval vasdr- es ttnnepna-

pokon jelen legyenek s a hallottakat gyermekeiknek otthon ma-

gyardzzik. (6. §.) 

A nagyobb mezovdrosok 6s kisebb szab. kir. vdrosok isko-

liStiban mindazok tartand6k szem el6tt, melyek az el6bbi iskoldkra 

vonatkoz61ag elo vannak irva, azon kttlOnbOzettel, hogy ittaple-

bdnos mellett a seg6dlelk6sz is r6szt vesz a hitelemz6sben s tO-

k61etesebb * tanitas c61j&bol az ifjusdg k6t csapatra osztand6. (14. §.) 

A nagyobb szab. kir. v&rosok n6piskoldiban, hol a plebdno-

soknak hiveik kttlonb0z6 nemzetis6ge szerint t6bb seg6dj0k van, 

esetleg szerzetesek is seg6dkeznek a pasztordci6ban, kOteles a 

plebanos az ifjueiig valldsi oktat&siiban j6 p61ddval elol menni, 

segedeit pedig arra utalni, hogy kiki a sajdt nemzetis6ge-beli 

gyermekeket a hit tanaiban s a kereszteny ember koteless^gei-

ben a gyermekek anyanyelven megoktassa: esetleg egy seg6d-

lelk6sz tobb nyelven is tartson katek£zist. Atanit6k a viliigitan-

targyak mellett tanitsak a bibliai tort£netet. (18. 19. §.) 

Az Osszes n6piskolcikban elso tdrgy a hittan, mely a mdr 

hasznalatban levo katekizmus alapjdn adando elo. (27. §. a.) 

Epp ligy a ledriyiskohikban 6s nevel6int6zetekben mind a 

fOldmivelok. mind a polgdrok 6s nemesek, mind a magasabb ran-

guak le&nygyermekei elso sorban a hittanban oktatand6k. (32, 

33, 34. §.) 

A grammatikiilis iskohiban kivdlo gond forditand6 a valliisos 

nevel6sre 6s erkolcsi k6pz6sre. A\Iely cz61b61 a hittan tanitdsara 



legnagyobb suly helyezendo 6s kivAlo gond forditando, hogy az 

ifjiisdg a valliis tanaiban b6vebb kik6peztet6st nyerjen. Az e c61-

bol tartando heti k6t 6rAn kivlil minden vasAr- 6s tlnnepnapon 

delei6tt 6s d61utAn oktatni tartoznak a papok az ifjusiigot a val-

his tanaiban. (38. §.) — Ezen kivUl a nagyh6t. lnirora elso nap-

j&n a hitelemz6 lelkigyakorlatot adjon az ifjus&gnak s igy k6-

szitse el6 a husv6ti gy6nAs- 6s Aldozdsra. (46. §.) 

A grammatika elso 6v6ben a hittan s a bibliai f6bb tort6ne-

tek; mAsodikban ugyanaz 6s a bibliai t6rtenetek eg6sz terjede-

lemben, a hBrmadikban a katekizmus bibliai 6s etikai magyani-

zattal, negyedikben a hittan mor&lis-filozofiai magyarazattal bo-

vitve adan<J6 el6. — Hittani tankonyvek a grammatikdlis oszta-

lyokban: a katekizmus, biblia. (U. ott. C. II. III. IV. V. VI.) 

A gimn&ziumok hitelemzesi rendszer6t k6vetkez6k6ppen sza-

bilyozza a Ratio Educationis. Ezekben az iskolAkban a keresz-

t6ny hit- 6s erkolcstan k6t 6vfolyambol All s az6rt az eg6sz hit-

tani anyag k6t r6szre osztando, t. i. egyik r6sze a humaniorAk 

elso, mdsodik azoknak mdsodik 6v6ben adando elo es pedig la-

tin nyelven; vagy az egyes oszt&lyok tandrai Altal, vagy pedig 

k6zttl6k egyik adja elo osztAlyosszevondssal oly form&n, hogy a 

tananyag 6venkint vAltakozz6k. Vajjon a-2 el6bbi, vagy utobbi 

m6dszer k6vetendo e az egyes gimndziumokn&l, ezt az int6zet 

igazgat6sdga Allapitja meg. ^egjegyzend6 mindamellett, hogy bar-

melyik rendszert kovetik az egyes int6zetekn61, a heti k6t 6ra 

minden korulm6nyek k6zt szigoruan betartand6 s e mellett va-

sdr 6s Unnepnapokon a gimn&ziumi rendes exhortAtorok Ahitat-

gyakorlatokat tartsanak a novend6kekkel, ugy mik6p az nnir 

r6gi id6t61 fogva szok&sban van. (76. §.) — R6szletezve a hu-

maniordk hitelemzes6t igy adja el6 & Ratio: Els6 6vben tanitand6 

a hittan, az als6bb osztAlyok anyag&n&l nagyobb terjedelemben, 

h6tkoznap a professzor dltal, Unnepnapon pedig a gimn&zium 

lelkiatyja Altal. (88. §.) Tankonyvek: a vallAstan, a religio tort6-

nete 6s az erk6lcstan. (91. §.) M&sodik 6vben a hit- 6s erkolcs-

tani anyagnak m&sodik r6sze. (89. §,) Ezen 6vben a tankonyvek 



— — 

ugyanazok, mint az elobbiben. (92, §.) Megjegyzendo, hogy a 

tananyag telosztAsa nem volt tiizete en korttlirva, esak annak 

eg6sze volt megszabva a humanionik k$t 6vfolyamara. 

A lieeumok 6s akad6mhik tanrendszer6rol illbildban sz61va, 

egyebek kozt megemliti a Ratio, hogy ezen int6zetek hallgatoi a 

kereszt6ny hitben, a katolikus egyhAz timaiban s az Ahitat gya-

korlataiban bovebb oktatAs, gyakorlat es: szokfcifcis dltal meger6-

sitendok s az eletre kell6k6pen kik6pzend6k (95. §.) — A bol-

cseleti tanfolyamon a lelkeszek az ifjusdgot a valhis tanaiban 

oly m6don oktassdk, hogy mindk6t osztiily hallgat6i heti k6t 6ni-

ban r6szesttljenek hittani oktatAsban s e mellett vasAr- 6s ttn-

nepnapokon is r6gi szok&s szerint valhis-gyakorlatokat v6gezze-

nek. A Ratio figyelm »zteti az ifjusAgot, hogy a valhis tudomAnya 

szab&lya az 61etnek s az emberi boldogsiignak alapja; 6pp ez 

okb61 a tanbirgyak kozt els6 helyet foglal el. Hogy ennek fon-

toss&ga aniuU inkilbb kitttnj6k s az ifjusAg buzgalma fokoz6dj6k, 

a hitelemz6sb61 mindk6t fel6v v6g6n nyilvAnos vizsgdlat tartand6 

— a liceumok- 6s akad6midkban az igazgat6, egyetemen pedig 

a d6kiin s nehiiny professzor jelenl6t6ben — mely vizsgAlat erod-

m6nye a bizonyitvdnyokba bejegyzendo. A ki a hitelemz6sb61 

harmadrendtt oszt&lyzatot kap, a felsobb tanulmAnyokt61 eltiltando 

(104. §.) 

Minthogy a lieeumok, akad6mi<ik 6s egyetemek tArgyai kozt 

a Ratio a hitclemz6st nem emliti, csak a teologiai fakulteis t&r-

gyait sorolja elo tttzetesen, a felsobb iskohik valhisi oktat&s&r61 

ezuttal egyebet nem mondhatunk, csak a teologiai karral foglal-

kozhatunk behat6bban. A liceumok, illetve akad6miiik vallds-ok-

tatAsiit aldbb fogjuk latni. Mivel azonban a teologiai kar rend-

szere jobb&ra ma is azonos a r6givel; foloslegesnek tartom azt 

tov6rol-hegy6re fejtegetni s csak annyira terjeszkedem ki el6-

addsomban, a mennyi szUks6ges az akkori viszonyok megismer6-

s6re. A teologiai iskol£kr61 iiltalAban sz61va, a Ratio Educationis 

kovetkez6 tdrgyakat irja elo: a) Mindk6t szovets6gi szentinis a 

hermeneutikai 6s bevezet6si szabdlyokkal s a zsido 6s gor6g 



nyelvvel egyetemben. b) Egyhdztort6net, kronologia, egyh. fOld-

rajz 6s a t0rt6neti kritika tudom&nya. c) Institutiones Theologicae, 

Loca Theologica, Patrologia. d) Dogmatika 6s pol6miai hitelem-

z6s. e) ErkOlcstan 6s lelkipdsztorkoddstan. f) EgyhAzjog a hazai 

t0rv6nyekhez alkalmazva. — Teologia tanul&s&ra csak oly hall-

gat6k bocs&tand6k, kik a bOlcseletet kiel6git6 sikerrel elv6gez-

t6k. A teologia n6gy 6vi tanfolyamb61 &\l, melyet ugyanannyi tanAr-

nak kell el6adni. Els6 evben az egyhdztort6net, Institutiones The-

ologicae, Loca Theologica, az 6szovets6gi hermeneutika 6s zsid6 

nyelv adand6 el6. M&sodik 6v tArgyai: az ujszovets6g hermene-

utikAja, gorog nyelv, teologiai irodalomt0rt6net 6s patrologia. 

Harmadik ^v6: a dogmatika 6s pol6mi ii hittan elso r6sze, erkOlcs-

6s lelkipisztorkodAstan. Negyedik 6vben a dogmatika 6s pol6miai 

hitelemz6s mdsodik r6sze, egyhdzjog 6s hazai lorv6nyek. Ezen 

teologiai tanulmdnyi rendszer nemcsak az egyetemre, hanem a 

pttspoki liceumok- 6s kolostori teol. iskoldkra n6zve is k6telez6, 

mi6rt is att61 elt6rni nem szabad. Az orszAg primasa, sz6kttrese-

d6s eset6n annak helyettese — a kalocsai, illetvc egri 6rsek — 

ugy szint6n a szerzetes rendek tartom&nyfonokei kotelesek f61-

6venkint jelent6st tenni a kir. helytart6tan<lcsnak a teologiai 

int6zetekr61. llgyanezeknek koteless6gok legal&bb k6t-6venkint 

egyszer megvizsgAlni a teologiai iskol&kat. — Tovibbd gondos-

kodjanak a f6p&sztorok a novend6kpapsiignak az egyh&zi sz6nok-

latban 6s katek6zisben valo kik6peztet6s6rol, mivel erre a lelki-

pdsztorkoddsban kttlonosen nagy sztiks6gok lesz. V6gttl a szemi-

ndriumi aligazgat6, vagy lelki atya, esetleg a tanulm&nyi felttgyelo 

oktassa a novend6kpapokat az egyluiz szertarfclsaiban. — A te-

ologiai oktatAs egyontetUs6ge c6ljdb61 folotte szttksegesnek tartja 

a Rati6 az egys6ges tankonyveket: az6rt a k6ziratb61 val6 tanu-

16st eltiltja s elrendeli, hogy kizar61ag a kir&lyi fels6g &ltal jova-

hagyott tankOnyvek haszndlandok a teologiai iskohlkban. A pQs-

pOki liceumok kormAnyzata a megy6s pttspokoket illeti, kik pap-

jaik nevel6s6r61 tartoznak ezen szab&lyzat szerint gondoskodni; 

a teologiai oktatAs 616re a k&ptalan kebeleb61 prodirektort dlli-



tani, kit ezen hivatalaban 6 fels6ge erosit meg. TovAbbd kOteles 

a ptlspok a teologiai iskola professzorait megerosites c£ljAb61 a 

kir. helytart6tandcs utjdn o fels6g6hez terjeszteni. — A pttspo-

kok n0vend6kpapjaikat csakis a n6gy teologiai 6vfolyam elv6g-

z6se ut&n szentelhetik fel s alkalmazhatjiik egyh&zmegyei szol-

gdlatban. Ha esetleg az egyhAzmegyei viszonyok folytAn sttrgos 

szttks6ge merttlne fel a korai papszentel6snek, ez a kir. hely-

tart6tan&csnak bejelentend6. — Mindezek a szab&lyrendeletek, 

melyek a pttsp6ki szemindriumok novend6keit illetik, a szerzetes-

rendek korm&nyzatara is vonatkoznak. (132—142. §.) 

M&sodik r6sz6ben a tanttgyi kormdnyzatot 6s az iskolak 

vezet6s6t szabAlyozza a Ratio Educationis, melynek a hitelem-

z6sre vonatkoz6 pontjait k0vetkez6kben foglalhatjuk Ossze: 

A n6piskol&k vezet6set tArgyaz6 szakaszban ohajtand6nak 

tartja a Ratio, hogy oly helyen, hol tObb oszt&lyu n6piskola 16-

tezik, ne a Ielk6szked6 papok, hanem lehetoleg az egyhAzi fo-

hat6sdg ^ltal e c61ra kirendelt s ez6rt kttlon dijazott papok 

vegezz6k a hitelemz6st. MAs sz6val, oly helyeken, hol nagyobb 

az iskol&k szama, kttlOn hitelemz6i dMsok rendszeresitend6k. 

Mint 14that6, a hitelemz6i AllAsok szervez6s6nek els6 kezdem6-

nyezoje a Ratio Educationis 181. §. — A kisebb mez6v&rosi 6s 

falusi iskoldkban a plebanos, illetve a lelk6szkedo papsAg v6gzi 

a hitelemz6st. (183—184.) 

Kivdl6an fontos hivatdsa van az egyetemi 6s akad6mia hit-

szonokoknak, kik m&r kozvetetlen az 61etre k6peznek meglett 

embereket. Az6rt kotelessegttk oket a szent tudom&ny 6s j6 

erkolcsok pajzs&val elMtni, hogy igaz&n muvelt s a kereszt6nyi 

61etben bOlcsen oktatott 6s gyakorolt f6rfiak legyenek. Ez a hit-

elemz6i tanfolyam k6t r6szb61 411. Egyiket vasdr- 6sttnnepnapon 

tartja a hittandr, melyen az Osszes akad6miai hallgat6s^g kOteles 

megjelenni; m&sikat szerddn 6s szombaton, egyebb el6ad4si orAk 

ut4n a k6t 6vi bOlcseleti hallgatok szdmira tartja. Ez utobbi ren-

des hitelemzes term6szetesen a gimnAziumindl sz61esebb alapon 6s 

tudomiinyosabb metodussal van targyalva, hogy a fejlettebb 6rtel-



mtt ifjustfg a hit tanaiban min61 bovebb oktat&st nyerjen. Ezen 

oktatdson a k6t 6vfolyam hallgat6i egyllttesen vesznek reszt. — 

Ohajtando, hogy az akad£miai hittanAr vasAr- 6s llnnepnapi ex-

hort&cioit ne k6ziratb61 olvassa, hanem 616sz6val mondja el; 

mivel a sz6noki eloadAs annak hatAsAt sokban el6segiti. Tehat 

az akad6miai hitelemz6s k6vetkez6 r6szekbol &\l: naponkint sz. 

mise, vas&r- 6s tlnnepnapokon szt. besz6d az Osszes akad6miai 

ifjus&ghoz, hetenkint k6t 6rAban hittani eloadAs a bOlcselethall-

gaf6k r6sz6re, husv6t el6tt hdromnapi lelkigyakorlat, (az ifjus&g 

professzoraival egytltt Aldozik), azonkivttl tartozik a hittanar sttr-

getni a havi gy6ndst 6s AldozAst s felttgyelni, vajjon az ifjusdg 

ezen aka<f6miai torvenynek eleget tesz-e? 215—218. 

A grammatikai osztAlyok Osszes tanit6i, Allasukra valo tekin-

tet n61kttl, vasAr- 6s ttnnepnapokon egyuttal hitelemz6i is sajat 

osztAlyuknak. Mint a Ratio megjegyzi, a mit minden kereszt6ny-

nejc tudnia s az ifjusdgnak tanulnia kell, azt a tanitonak kell 

el6adnia s nagyon teved, a ki azt hiszi, hogy a tanit6 — mivel 

nepi pap — ezt tenni nem koteles. Tehat tanitsdk a tanitok a 

katekizmust 6s pedig ligy, hogy minden 6vben — fokozatosan 

nagyobb 6s nagyobb terjedelemben — elvegezz6k. E mellett ve-

gy6k elo az evang61iumi 6s szent leczkei szakaszokat is. Igen 

haszn >s mindezeket, elbesz61o, vitatkoz6 6s p*irbesz6des meto-

dussal eloadni. (233. §.) 

A ginmAziuini hittandr vasAr- 6s ttnnepnapokon szent mis6t, 

azutdn szt. besz6det mond latin nyelven. D6IutAn tulajdonkepeni 

hittani magyarazatot tart. Hogy pedig a ket 6vfolyam nUtt az 

eg6sz hit- 6s erkolcstant elv6gezhesse, keszitsen az iskolai ev 

elejen tantervet s azt mutassa be az igazgatonak. E inellett — 

mint folotte szuksegest — adja el6 a szertai-tastant is 6s a szent 

tenykcdesek inint valo tiszteletet oltsa hallgat6ink szivebe. Mint-

hogy a hittandrnak koteless6go az ifjusag erkolcsi eletere fel-

ttgyelni, 6ber figyelemmel kiserje azt az iihitat gyakorlataiban: 

ttgyeljen arra is, vajjon az ifjak elvegzik e a havi gyomist es 

aldoziist s e felol a gy6ntat6t61 bizonyitvanyt k6r. Ellenorzi a 



tanulok lak&sdt, otthoni eletm6djokat, erkolcseiket. A tandri 6r-

tekezleteken reszt vesz a hittandr 6s pedig a humani6rak leg-

id6sebb professzora ufcin, hogy szavdt az ifjus&g eikolcsi neve-

16se Ugy6ben latba vethesse 6s tapasztalatait 6rt6kesithesse. 

243. 244. 245. §. 
r 
Altal&ban utasitja a Ratio az ifjusigot, hogy naponkint je-

lenj6k meg a szt. mis6n, pontosan hallgassa a hitelemz6si el6-

addsokat es exhort&ciokat, havonkint gy6nj6k 6s &ldozz6k,* ve-

gyen r6szt a nyilv&nos kormenetekben. (252. §.) 

Mindezeket osszegezve, konnyebb dttekint6s czeljabol ime itt 

vazolom az 6sszes iskoldknak, illetve a tanint6zetek minden ne-

menek hitelemz6s6t, a mint azt a Ratio Educationis el6irja: 

Az egy tanitoval biro k6tosztalyu falusi iskoldkban. 

(I. TAbla.) 

I. oszt. d61utAn. II. oszt. d61el6tt. 

Szombaton eg6sz delelott 8—10-ig 

hitelemzes. 

Szombaton d. e. f61 8-t61 f61 9-ig a hit-
elemzo magyar&zza a katekizmust. f61 
9—9. a kovetkez6 vasArnapi evangMi-
umot. 9—10. a tanitti eml^zteti a k&tet. 
10 11. podig olvastatja az evangeliuml 

szakaszt. 

A ket tanitoval biro n6piskolakban (II. T&bla.) 

I. osztAly II. oszt&ly. 

Kedd d. e. 9 10 kat6 elemzes. 
Szerda d. u. 3—4 k&te mafrynrrtz. 
P£ntek d. e. 9- 10 kAte-eleinzes. 
Szombat d. u. 3—4 kate-megyaraz. 

Kedd d. e. 9-t6I fel 10-ig biblia, fel 
10-tAI biblia-kikerdez£s. 

Szerda d. e. 9—10 kat6 magyar&z. 
P6ntek d. e. 9-UU fol 10 ig biblia. fel 

10-ig biblia-kikerdez6s. 
Szombat d. e. 9—10-ig k&t6 magyar&z. 



A Mrom tanittfval bir6 3 osztilyu n6piskolak hitelemz6se. 

(UI. TAbla.) 

I osztiily. II osztdly. III osztdly. 

Hetfon d. e. 9—10. 
Kedden d. e. 9—10. 
Pen. (1. e. 9—10. 
Szomb. d. u. 3—4. 

Hetfon d. e. 9—10. 
Szerdin d. e. 9—10. (biblia) 
Pen. d. e. 9—10. 
Szom. d. e. 9—10 (biblia). 

Kedd d. e. tel 8—9. 
Pen, d. e. tel 8—9. 

A mintaiskoldkban (primariae vernaeulae scholae.) (IV Tdbla.) 

I osztiily II oszt&ly 111 oszt&ly 

H£tfon, 
d. e. 

Szomb. 

kedden, p£nteken 
9—10. 
d. u. 3—4. 

H6tf6n es p£nteken d. e. 
9-10 biblia. 

Szerd&n es szomb. d. e. 
9—10 katek. 

Kedden es p£nteken d. e. 
ffel 8—9 hittan biblia. 

A latin grammatikai iskol&kban. (V 6s VI. Tabla.) 

1 evben 11 6vben 111 evben IV . 6vben 

Minden osztAlyban lietenkint k6t oriban adatik el6 a hittan es biblia oly 
lietf6n, szerddn, ptSnteken es szombaton d£lutan a tobbi tautirgyak utan 

k^zist hallgasson az ifjusag. 

beosztassal, 
telorai kate-

A humaniordk osztAlyaiban. (Vll Tabla). 

A hit- £s erkolcstnu a hibliai tort£nettel etfyetemben itt is azon tirabeoszt&ssal adatik 
elo, mint a grammatikai osztAlyokban. 
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A bolcseleti tanfolyamon. (Vlll TSbla.) 

A liit- 6s erk5Iostan botenklnt k6t 6rAban adatlk el6 mindk6t 6vfolyam hallgatoinak, 
lehetflleg egjiittesen. 

A jogi tanfolyamokon. (IX T&bla.) 

A hit- 6s erkolcstan es szent besz6d vasir- es Unnepnapon d. e. es d. u. adatik el6. 

A teologiai tanfolyamokon. (X. T&bla,) 

I. Egyetemen. 
2. PQspoki 6s szerzetesi 

liceumokban 

I. 6vf. II. 6vf. | 111. 6vf. | IV. 6vf. 1. 6vf. 11 6vf. | 111. evf. | IV. 6vf. 
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Ezen kivUl eloadand6 az egyhAzi szonoklattan 6s hitelemz6s.* 
A Ratio Educationis uj korszakot nyitott a magyar tanligy 

6s a katolikus hitelemz6s tort6net6ben. Megldtszik e rendszeren 

* Ratio Educationis Publicae Totiusque Rei Litterariae per Kegniun Hungariae et 
Provineias eidem adnexas. Budae. 1806. 



az eldbbi rendszer j6 hat&sa. Az egyhAzi szellem, melyet elobb 

szerzeteseink a tanitas osszes Agaiban meghonositottak, Atomlott 

emebbe. A k6z6p 6s felso iskol&k ifjiis&g&t vallAsos szellemben 

nevelik. Az egyetemi 6s akad6mi«i ifjusAg vasAr- 6s ttnnepnapon 

szt. mis6t hallgatni tartozik, gyonik 6s Aldozik. A koz6piskol&k 

tArgyai kOzt legkivdlobb a hittan, az ifjus&g havonkint gy6nik 6s 

Aldozik. A n6piskolAkban a vallAstan tanit&s&ra kell6 gondot foj-

ditanak. Mindez sz6p 6s dics>retre melto. 

Ezek ellen kifogAst nem teszttnk, nem is tehetttnk. Amde a 

rendszer, mely a Ratio Educationis-t 16tre hozta, m6h6ben hordta 

a j0v6 veszedelm6t. A Ratio Educationis az iskoldk szekularizA-

ci6ja folytyn keletkezett. Az Allami mindenhat6sdg, a tanttgy elvila-

giasita^a adott ennek 16tet. S hogy e kett6s elv, melyek egy-

mAssal szorosan OsszefUggnek, mily veszedelmes a hitelemz6sre, 

ezt a XVIII. sz&zad v6g6t61 mai napig Eur6pa-szerte szeml61juk. 

— A mint az Allam kez6be vette az oktat&st, az egyhAz befo-

ly&s&t mind szflkebb korre szoritotta. Kezdetben csak a „papi 

befoly&st" korlAtozta, ma jd a hitelemz6st szoritotta kevesebb 6rAra, 

mds Allamokban teljesen kizdrta, nAlunk csak megnyirb<Uta. A 

szerzetes rendek elt0rl6se a XVIII. szAzad v6g6n s az iskolaUgynek 

az egyh&z kOzvetetlen felUgyelete es vezet6se al61 az Allami 

mindenhat6sAg al& vhelyez6se megb6nitotta az egyhdznak az ifju-

Siig valldsos neveles6re val6 befolyAsAt. 



A Batthy&ny-kcrt6k. 

A Ratio Educationis &ltal 16tesitett uj rendszer uj tankony-

vek behozatal&t tette sztlks6gess6 a tanit&s osszes Agaiban. MAs 

viszonyok, m&s emberek, mds 'tanit&si szab&lyzat van mindentttt. 

Ily korttlm6nyek kOzott a tankOnyvek m6dosifc\sAnak kellett ko-

vetkeznie. S csakugyan bekovetkezett a v&ltozAs ugy a hitelem-

z6si, mint egy6bb k6zik6nyvekben. Kttlonosen a mi a hitelemz6st 

illeti, ezen a t6ren az eg6sz rendszer teljes Atalakul&sa kovetke-

zett be. S hab&r a r6gi alapon, de uj didaktikai szabAlyok sze-

rint szerkesztett hitelemz6si k6zikonyvek jottek forgalomba. 

Legf6, a mi a hitelemz6s teljes Atalakuhisdt id6zte elo, az 

a k6rttlm6ny, hogy a katek6zis sulypontjAt az uj rendszer a 

templomb61 az iskohlba helyezte &t. A XVIll. szdzadban a katek6-

zis sulypontja a templomban volt. A zsinatok is jobban a temp-

lomi hitelemz6st sttrgetik. Ennek az lillapotnak megfelel61eg a 

r6gi katekizmusok nem annyira k6zi konyvek, mint inkdbb csak 

hitelemz6si vez6rfonalak voltak. — A Ratio Educationis szerint 

a pap el6irt 6rdban k6teles az iskolai ifjusdgot a hit elemeiben 

oktatni. A hittan legf6bb tdrgya az oktatdsnak. Az iskohik a sz&-

zad v6g6n m6g inkdbb szaporodnak 6s fejI6dnek. A mily m6r-

t6kben fejl6dik az iskolai katek6zis, oly m6rt6kben hdtt6rbe szo-

rul a templomi hitelemz6s. A hitelemz6snek iskolai jellege ko-

vetelte, hogy a katekizmus is a viszonyokhoz: a v&ltozott didak-

tikai szabdlyokhoz alkalmazkodj6k. Uj kat6t kellett szerkeszteni, 

a mely a viszonyoknak megfeleljen. 

A magyar katolikus f6papsAg. hogy az ifjusAg a villtozott 

viszonyok koz6tt kell6 hitbeli oktatasban r6szesttljon, halad6kta-

lanul int6zkedett megfelel6 iskolai katekizmus szerkeszt6se irdnt. 

A reform ez ttgyben is ugy 16testtlt, mint a Rati6 Educationis 

tekintet6ben: mi kovettttk az osztrAkokat. Mdria Ter6zia a Laj-

tAn-tiili r6szek szAm&ra val6 katekizmus szerkeszt6se c61jAb61 

egy bizottsdgot kttld6tt ki, mely Canisius katekizmus&t Atdolgozta, 



apnibb k6rd6sekre bontotfci s eredeti felosztilsAnak megbagyds V-

val, a va tozott viszonyoknak megfeleloen dtalakitotta. Az uj 

normrilis katekizmust BatthyAny J6zsef gr6f esztergomi 6rsek 

magyarra forditatta 1779-ben s az iskoMkban val6 hasznalatAt 

elrendelte. Budai katekizmusnak szoktAk ezt nevezni. mivel Bu-

dAn nyomathlk a kirdlyi akad6mia betQivel. MAsk6pp Batthy&ny 

f61e katenak nevezik, mivel Batthy&ny primds rendelte el annak 

kiad&sdt, mint a eimlapjdn olvashat6: „6 Hertzegi Eminentitijii-

nak Esztergomi Erseknek 6s MagyarorszAg PrimAssAnak Groff 

Batthydnyi Jozsefnek rendelkez6s6b6I az 6 tulajdon Erseki Me-

gy6ben tiinulo 6s Oskohlkon kivQl lev6 ifjusAgnak 6s n6pnek 

oktatasAra /fes hasznAlatiira kibocsajtatott Pozsonyban Szt. IvAn ha-

v&nak 22 napjiin 1779.u 

TehAt az uj katekizmus a reginek alapj&n maradt. Annak 

ez modositasa, iitdolgozAsa. FelosztAsa is Canisius6. Ez is a hit-

r6I, rem6nyrol, szeretetr61, a szents6gekr61 6s a kereszt6ny igaz-

siigrol szol, Azonban a kerd6sei aprov)bak 6s szaponibbak, mint 

Canisius k6rd6sei. Legel6bb az esztergomi egyluizmegy6ben 

hoztAk be; de csakhamar az cg6sz orszAgban elterjedt, kiv6ve 

az egri egylnizmegy6t. Ennek az iiltalanos elterjed6snek m&r a 

Ratio Educationis alapj&n szervezett iskolai rendszer is folott6bb 

kedvezett. Az uj k*ite sok kiadAsban jelent meg. A szaporodo 

iskohik sokat elhaszmiltak. De a templomi hitelemz6sn61 is ezt 

haszmiltiik. 

A BatthyAny-fele katekizmusok hArom tanfokozatra osztva 

jelentek meg. A nagyobb k*it6 cime: „Oreg Katekizmus," a 

koz6pso6 „R6vid Summ&ja az Oreg Katekizmusnak," a legki-

sebb6 „Kis Katekizmus". N6zzQk ezeket egyenkint. 

1. „Az Oreg Katekizmus k6rd6sekkel 6s feleletekkel, az 

ifjus&gnak nyilviin 6s kQlon val6 oktatiisiira a tsAszdri 6s kirdlyi 

akad6mhinak betQivel" 1780 12 ret 116 lap. Cimlapja ut&n k6-

vetkezik az esztergomi f6egyhAzmegyei hatosdgnak hivatali jegy-

z6ke, melylyel a katekizmust 1779 junius 22-6n kozrebocsAtptta. L 

1. M. nemz. muzeum. Val6sziniilog 1779-ben jelent meg- az els6 kiad&sa. Az azon-
ban nines a kezeim kozott. 
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Az „6reg Katekizmus" tartalma 6s felosztasa kovetkezo: 

Bevezetes I. F6 czikkeiy. A hitrol. I. szakasz. Mi 16gyen a ka-

tolika hit? II. A hiszek egy Istennek 12 AgazatArol. 1. §. Az I. 

rigazat. 2. §. A II. &gazat. 3. §. A III. dgazat. 4 §. A IV. &gazat. 

5. §. Az V. agazat. 6. §. A VI. &gazat 7. §. A VII. agazat. 8. §. 

A VIII. Agazat. 9. §, A IX. rigazat. 10. §. A X. dgazat. 11. §. 

A XI. Agazat. 12. §. A XII. agazat. II. fo cikkely. A rem6nyseg-

rol. I. szakasz. Mi 16gyen a kereszt6ny rem6nys6g? II. szakasz. 

Az im&ds&gr61. 1. §. Az im*\dsAgr61 kozons6gesen. 2. §. Az imAd-

sdgr61 nevezet szerint. 3. §. Az angyali Udv6zletrol. III. fo cik-

kely. A szeretetr61. I. szakasz. Mi legyen a kereszteny szeretet? 

II. szakasz. Az Isten tiz parancsolatj<ir61 kozons6gesen. III. sza-

kasz. Az Isten tiz parancsa ktll6n6sen. 1. §. A h&rom parancsrol, 

melyekben Istenhez val6 kotelessegeink foglaltatnak. 2. §. A h6t 

utols6 parancsr61, melyekben felebarAtunkhoz valo kotelessegeink 

foglaltatnak. IV. szakasz. Az anyaszentegyhaz parancsolatirol ko-

z6ns6gesen. V. szakasz. Az anyaszentegyhdz parancsolatirol kU-

lonosen. IV. fo cikkely. A szt. sakramentomokrol, azaz a szent-

s6gekr61. I. szakasz. A szentsegekr61 kozons6gesen. II. szakasz. 

A szentsegekr61 kUl6n6sen. 1. §. A kereszts6g. 2. §. A berm&his. 

3. §. Az olt&ri szents6grol. 4. §. A penitenciatartdsr6I. 5. §. Az 

utols6 kenetr61 6. §. Az egyh&zi rendr61. 7. §. A h&zass&gr61. V. 

fo cikkely. A kereszt6ny igazsdgr61. I. A kereszteny igazsig elso 

i6sze. Tdvozzdl el a gonoszt61. 1. §. Az eredend6 bUnrol. 2. §. 

A cselekedend6 (!) bttnr61. a. A h6t fobUn. b. A szent L61ek elleni 

6 bUn. c. Kgbeki&lto 4 bUn. d. Kilenc idegen bUn II. A keresz-

t6ny igazsAg II. r6sze. 0selekedj61 j6t. 1. Isteni j6sdgr61. 2. Er-

kolcsi josdgr61. 3. Arr61? a mi a kereszteny igazsaghoz m6g tar-

tozik. 4. A nyolc boldogsagrol. Toldal6k. A n6gy utols6 dolgokr61. 

2. A koz6p kAt6 cime: „Rovid Summaja az Oreg Katekiz-
musnak, k6rd6sekkel 6s feleletekkel az ifjus&gnak oktatisdra a 
tsAszdri kirdlyi tartomAnyokban. Cum speciali privileg. sac. 
caes. regiae apost. majest. A k6tetlennek az &ra h&rom Kraitzer. 
Budan. Kinllyi Akad6mia betUivel. 1779." 12r6t. G3. lap. 1 Mint 

1. Az esztergomi szeminiriumi konyvtarban. 



a cime mutatja, ez az Oreg Katekizmus kivonata. Tartalma ugyanaz, 
mint az el6bbi6, csak a tArgyat rSvidebben adja el6. 

3, A legkisebb kAt6 cime: „A Kis Katekizmus, kerd6sek-

kel 6s feleletekkel, a kis gyermekeknek oktatdsdra a tsAszari 6s 

kirdlyi tartomdnyokban. Buddn. A kirdlyi akad6mia betiiivel 1779." 

12. r6t. 16 lap. h Ez a katekizmus kivonata, a Rovid Sumimlnak, 

mik6pp az kivonata az Oreg Katekizmusnak. TAjekoztat6ul ide 

iktatok n6h&ny kerdest a kis katekizmusbol: 

Bevezet6s. 

K. Mit tesz a Katekizmus? 

F. A ^atekizmus annyit tesz, mint a Kereszt6ny Katolika 

tudomanyban val6 oktatds s igy neveztetik kozOnsegesen a kOnyv 

is, melyben ez az oktatds foglaltatik. 

K. Hany fo czikkelyben adatik el6 a Keret zt6ny Katolika tu-

dom&ny ebben a Katekizmusban ? 

F. A Kereszt6ny Katolika Tudominy ebben a Katekizmusban 

6t F6 Tzikkelyekben 6s egy Toldal6kban, adatik el6. 

I. Fo Tzikkely. 

A hitr61. 

K. Mit tesz Kereszteny Katolikus m6don hinni? 

F. Kereszt6ny Katolikus m6don hinni tesz: mindazt igaznak 

tartani, a mit az lsten kinyilatkoztatott es az AnyaszentegyhAz 

hogy hidgyUk, elOnkbe adott, akar irva legyen, akAr nem. 

B Minden embernek, ha m&r eszevel 61het, tudni es hinni 

kell: 1. Hogy lsten vagyon. 2. Hogy az lsten igaz Biro, aki 

megjutalmazza a j6t 6s megbllnteti a gonoszt. 3. Hogy h&rom 

Istepi szem61y van, egy allatban es termeszetben : Atya, Fiu 6s 

Szept-L61ek. 4. Hogy a masodik lsteni szem61y einberr6 lett, hogy 

benniinket hahila Altal a Kereszthin megvAltana 6s orokke idve-

zitene. 

K. Mit kell m6g minden Kereszteny Katolikusnak a fellyebb 

emlitett Kereszteny Katolika Hitnek Fo tanusagain kivill tudni 

es hinni: 

1, U. ott os a budnposti oiryot(?mi konyvtarban. 



P. Minden Kereszt6ny Katolikusnak s fellyebb emlitett Ke-

reszteny Katolika Hitnek Po tanusagain kivdl in6g tudni6s hinni 

kell, 1. Hogy az embernek Lelke halhatatlan. 2. Hogy az Isten 

malasztja az idvessegre szlikseges es hogy az cmber malaszt 

n6lktil semmit, a mi az orok eletre 6rdemes volna, nem tehet. 

K. Mi parantsoltatik minden Kereszt6ny Katolikusnak, hogy 

tudjon ? 

F. Minden Kereszt6ny Katolikusnak parantsoltatik, hogy 

tudja: 1. Az Apostoli hitvall&st. 2. Az Ur imMsjgat. 3. A tiz Pa-

rantsolatokat 6s az Anyaszentegyhaz ot Parantsolatait. 4. A het 

Szents6geket. 5. A Kereszt6ny lgazsagot. 

K. Mik6pen sz61 az Apostoli Hit-Vallcks ? 

F. Az ApostoliHit-Vallasekkepen szol. Hiszek, egy I>tenbe stb. 

K. Van-e tobb egy Istenn61? 

F. Tsak egy Isten vagyon. 

K. Mi az Isten ? 

F. Az Isten onnon magatol valo legtok61etesebb val6s&g. 

K. Vannak-e tobb Isteni Szemelyek? 

F. Harom Isteni Szem61yek vannak. 

K. Mikepen neveztetnek a harom Isteni Szemelyek ? 

F. Az elso Isteni Szemely neveztetik Atyanak, a masodik 

Fiunak, a harmadik Szent Leleknek. 

K. Mikepen ueveztetnek mind Ossze a harom lsteni Sze-

m61yek. 

F. A hArom Isteni Szemelyek mind Ossze neveztetnek Szent-

Haroms&gnak stb. 

II. Fo Tzikkely. 

A Rem6nys6grol. 

K. Mit t6szen Kereszteny m6don rem6nyleui? 

F. Kereszteny modon rein61yleni teszen: tellyes bizodalom-

mal azt varni Istent61, a mit6 mi n6ktink igert. 

K. Mit remenylunk Istentol ? 

P. Rem6nylUnk Istentol OrOk 61etet, azaz OrOk Boldogstfgot; 

6s ennek elnyer6s6re val6 eszkOzOket. 



K. Mi rtltal gyakoroltatik a Kereszt6ny Romeny>6g ? 

F. A Kereszt6ny rem6nys6g legfokepen gyakoroltatik az 

Im&ds&g dltal. 

K. Miben 611 az Jmrids&g? 

F. Az im&dsag a mi Elmenknek Istenhez valo felemel6s6-

ben all. 

K. Tartozunk-e imddkozni ? 

F. Tartozunk im&dkozni, mert a mi hitOnknek legjelesebb 

k6teless6gei koztll egy az Imadsag. 

K. Ki tanitott minket lmadkozni ? 

F. Krisztus Urunk tanitott minket lmridkozni? 

K. MI altal tanitott minket Krisztus Urunk inildkozni. 

F. Krisztus Urunk tanitott minket imadkozni a Mi AtyAnk 

albil, melly is az Ur lmadsaganak neveztetik. 

K. Mik6pen szol a Mi Atyank stb. 

III. Tzikkely. 

K. Mit t6szen Kereszt6ny modon szeretni ? 

F. Kereszt6ny m6don szeretni teszen : Az Is tQnt m i n t leg-

f6bb j6t egyedul magaert, Felebaratunkat pedig lstenert szeretni; 

Istenert mindezt oromest tselekedni, a mit parancsolt. stb. 

Az Oreg Katekizmusnak. a Rovid Sumnuinak s a Kis Kate-

kizmusnak szamos kiadasai jelentek meg. Kezeim kozt a kovet-

kezo kiadasok vannak. Az Oreg Katekizmus 1780. 1802. 2-

1812. 1847. 1848. 1852. 1857. 7 es 1860. 8 A R6-

vid Summa ujabb kiaddsai 1802. 1820. 10- 1843. 1847 es 

1848. 1852. A Kis Katekizmus kiadas;ti: 1781. 1799. 15-1. Budapesti egyeterai konyvtar. 
2. M, nemz. muzeum. 
3. Ugyanott. 
4. Ugyanott. 
r>. lTg>ranott. 
6. Ugyanott. 
7. Esztergomi szeminariumi konyvtar. 
8. M. nemz. muzeum. 
0. Ugyanott. 

10. Ugyanott. 
11. Budapesti eg>'etemi konyvtar. 
12. Ugyanott. 
13. Ug>ranott. 
14. M. nemz. muzeum. 



1813. i- 1837. 2. 1847. 3 1848. 4- 6vrol. Ezekkel az id6zetek-

kel nem azt akarom kimutatni, hogy a katekizmus osszesen hdny 

kiadasban jelent meg. Ellenkezoleg, epp ezekbol a hidnyos id6-

zetekbol az tUnik ki, hogy a kateknak sokkal tobbszor kellett 

megjelenniok, mint a hdny kiadAs p61danyai r&nk maradtak. Mert 

pl. azt csak nem tetelezhetjUk fol, hogy ha a katekizmus mind-

Mrom tanfokozata 1847 6s 48-ban egymasutAn k6t 6vben meg-

jelent, 1802-tol 1812-ig teh&t tiz 6ven altal egyetlen egyszer sem 

nyomattak volna ujra azokat. Ebb61 a sz6rvdnyos 6s rendszerte-

len gyUjtemenyb61 tehat azt a kovetkeztet6st kell levonnunk, 

hogy a Batthyany-f61e k&t6k sokkal tObb peldAnyban jelentek 

meg s brzonyara kell Jenni konyvtArainkban sok rejtett kiacsnek, 

a melyek idovel napfenyre fognak kerUlni. KUlonben hozzAveto-

leg most is rillithatjuk, hogy tekintve az i-kol&k szaporulatat s 

azzal aranyban a n6vek\o fogyasztast; nem igen hib&zunk, ha 

azt dllitjuk, hogy legaldbb is 1810. ut&n a katekizmusoknak min-

den evben uj kiad&sa vAlt szUks6gess6. 5» 

Dics6rettel kell f61emlitenUnk a Batthyiiny-kAt6krol, hogy az 

egyes tanfokozatok kozt meg van az 6szefUgg6s, A mi didakti-

kai szempontb61 folott6b fontos. Mert a hitelemzo dolgdt 16nye-

gesen inegkonnyiti az egyontettls6g. Az Oreg Katekizmusnak a 

Rovid Summa tok61etes kivonata. Viszont a Rovid Summanak 

kivonata a Kis Katekizmus. Meg van bennok a szoros osszcftig-

ges. Meg van a novekv6 ardny. Egyik kerd6sei a m&siktol nem 

ternek el S ez didaktikai tekintetben fol6tt6bb fontos korUlmeny : 

mivel a hitelemzonek magyardzataban jArt uton lehetett haladnia. 

Csak fozatoson kellett kibovitenie a tananyagot. A gyermek is-

meretkore fokozatosan bovult. Valtoztatott k6rd6sek nem zavar-

tak ossze a tanulrtsban : haMem csak ujakat tanult azokhoz, a me-

lyeket mar tudott. Azert ezt a rendszeres osszefiiggest 6s egyon-

tetiiseget, mint a Batthyany-katek lenyeges jo tulajdonsagat ki 

kell emelnUnk. Masik j6 tulajdonsaga a BatthycVnyi-kat6knak ker-

1. M. ncMnz. muzouni . 
2. Ugyanott. 

Ugynnott 
4. Ugyanott. 
5. Ha a Batthyany-tole kato tot torditasanak o^y tanfokozata ug>fanabhan az ido-

hen tiz kindasban jolent mo<r, akkor a ma<rynr kiadiis bizonyara tobbszor keriilt konyv-
piacra. 



desek rovids6ge. Mig Canisius feleletei hosszuak: emezck6 rcivi-

debbek, szaporAbbak. Canisius csak vez6rfonal. Ellenben a Batthy-

anyi-k<<lt6k teljesen a kor fejlettebb iskolai viszonyaihoz alkal-

mazott hitfomi k6zi konyvek. Feloszt&suk tekintet6ben kovctik 

Canisiust. S e tekintetben el6nyosebbek a Bellarmin-f61e kAtek-

m\L Mert mig Bellarmin a vall^stant kilencz r6szre osztja, addig 

a Batthyany-katek ot r£szben t<irgyalj<lk a hittani anyagot. — 

Azonban nyelvezetok tekintet6ben a Batthyany katekizmusok 

gyeng6k. E tekintetben az el6bbi korral szemben hanyatlas esz-

lelheto 



Egy6bb katekizmusok. 

A Bat.thyany-katekizmusok mallett megfelelo szAmmal jelen-

tek meg a XIX. szazad elso feleben kdt6k es egy6bb hitelemz6si 

konyvek; azonban nagyobb elterje(16snek egyik sem orvendett. Tobb-

nyire magdn v&lMatok voltak. A szerzo 6s n6hany ismerose hasz-

nAlta iskolaiban s templom&ban, Nemelyiket pdrszor ujra is nyo-

mattak. Azutdn eltiintek. Csak az egri, utobb a p6csi egyhdzme-

gy6nek volt kulon katckizmusa, a melyet az eg6sz egylulzme-

gy6ben hasznaltak, ut-Sbb az esztergomiban a Batthy&nyk<U6val 

vegyesen haszn£Mk. A tobbi katekizmus csupa magAn v&llalat 

volt, a BatthyAny-fele kilt6k mellett nem prosperdlhatott. Roviden 

ismertetem azokat a katekizmusokat, a melyek a jelzett korban 

megjelentek. 

A XVlll. sz&zadban a kQlfoldon megindult pedagogiai moz-

galmak tobb tekintetben jot6kony hafclssal voltak a hirelemz6sre. 

A pedagogusok tapasztalataikat tudomAnyos formakba 6ntott6k, 

egyetemek es papnevelo int6zetek tanszekein eloadtAk a lelki-

pdsztorkodastant s ennek keret6ben a katek6tikiit. Mindez jot6-

kony habist gyakorolt, a hitelemz6s fejlod6s6re. A fiatal pap a 

katek6tikiiban megoktatva azon tudattal 16pett mflkod6se ter6re, 

hogy neki a kisdedek hitbeli oktatAsa egyik fo koteless6g6t k6-

pezi, ez tovabbi mukod6senek alapvetoje. Ezen ininy hattea meg-

latszott az iskoliban. Amde a terjed6 korrumpAlt bolcselet csak-

hamar behatolt a teologiai iskohikba is es azok feinait megm6-

telyezte. A racionalizmus, mely szakitott a keresztenys6g alap-

t6teleivel, terjedett 6s megm6rgezte az iskolak levegoj6t, hatal-

maba keritette a muvelt kozv61em6nyt. A racionjilizmus beette 

magat a pedagogiAba s ennek rev6n a katek6tikiiba. Nem aka-

rom ezzel aizt mondani, hogy a raciomilizmus hatasa, a mi peda-

gogidnk 6s teoiogiiinkra is oly hatdssal volt, mint a protestdn-

sok6ra, mindaziiltal ezen is 6rezheto. Azon szigoru egyhazi szei-

lem, mely a Canisius korat jellemzi, tQnedezik. A mult kor ok-



tatAsdnak sz6p kolorAciojdt megadta' a skolasztikus bolcselet. 

Canisius iskol&j&t inspirAlta a trienti zsinat. Az uj m6di bolcselet 

k&rhozatos ilradata ezt megrontotta. A jelzett uj kor kateketika-

jdt heilrisztikus m6dszer jellemzi, mely az 6szre hivatkozik szlln-

telen, vilAgias 161ektani elvek szerint akarja az ifjut a hit igaz-

sAgaira vezetni. A f6nnebb emlitett rendszernek egyik szemet sziir6 

eml6ke Sailer Gyorgy Frigyesnek kalolikus-protestdns kdt6ja. 

Czime: Kisdedek Valldsa Mellyet K6szitett Seiler Frigyes Gyorgy 

Az Erhlngai Akad6mi&nak egyik tanit6ja, mostan pedig ezen 

ktilonos bolcsesseggel Iratott jeles munk&nak hasznos voltara 

n6zve n6met nyelvbol magyarra forditatott Kolozsvdrott Nyomt. 

a Reform/ Koli6g. BetUivel. 1775. L Nem iskolai hasznAlatra 

irta, hanem tanitoknak 6s szttloknek vez6rkonyvUl. Elejen fordi-

t6ja Bodoky J6zsef, Malomvizi Kendeffy Rachelnek, Betlehen 

Gergely gr6f nej6nek ajAnlja, A konyv prirbesz6des eloadAsban 

van irva, az atya besz61get gyermek6vel, hosszii k6rd6sekre 

hosszii feleletek kovetkeznek. Cz61ja a vall&s tanait besz61get6s 

alakjAban el6adni, hogy a gyermek a katek6zist 6s predikAciot 

konnyebben meg6rthesse# 1785-ben Pozsonyban jelent meg „Kis 

6s historikus catechismus"-a. 2 1789-ben pedig Veszpr^mben „Je-

les innepekre valo kerd6sei.a czimmel. Ezt a kAtet a protes-

tAns Bodoky J6zsef adta ki protestAns szUlok szamAra. Ugyancsak 

Sailer ionnebb ismertetett katekizmusdt magyarra forditva kiail-

tAk a pozsonyi novend6kpapok is katolikus szttlok es tanitok 

szAmAra; azonban a katolikus kiadiisban van tobb szakasz, me-

lyek a protest&nsban nem fordulnak el6. A kdt6 czime : „A kis-

dedek valhisbeli oktatasa a katolikus szUloknek es tanitoknak 

kozons6ges hasznokra. Pozsonyban 6s Pesten Friskuti Landerer 

MihAly kolts6gevel 6s betuivel. 1790." 4- Elej6n r6zmetszetu 

k6ppel: az atya kis fhit, az anya kis lednyiit okbitja a vallAsra a 

szabad term6szetben, Azut&n kovetkezik a dedikdci6 Szabo Andras 

1. M. nemz. muzeum. 

2. Ugyanott. 
& Ugyanc.tt 



cimz. pttspok, esztergomi kanonoknak, mint a pozsonyi novend6k 

papsAg hajdani igazgat6jdnak. Az el6sz6t Fej6r Gyorgy sz6kes-

feh6rvAri novend6kpap irta, melyben egyebek kozt ezeket 

mondja: „av.6gre szerzette ama nagy eml6kezettt Sailer Gyorgy 

ur e kis munk&t, hogy a szttl6knek 6s minden helyesen vftlasz-

tott tanitonak oly konyvetsk6t nyujtana kezekbe, mely dltal ezen 

legnyom6ssabb koteless6geknek eleget tehessenek. Ez Parizek 

Elek prdgai tanito urtol k6sobben a kat. szttl6knek 6s tanitok-

nak hasznokra alkalniaztatott. Bets6nek csalhatatlan pr6b&ja az. 

hogy ezen munka a protest&nsokn&l m&v tizenk6t izben, a kato-

likusoknai mdr 4-ed izben kiadafott, majd minden nyelvre fordi-

tatott 6s N6metorsz&gban katekizmus gyan&nt hasznAltatik, oly 

fontosan, oly rendin foghat6 k6ppen terjeszti a kisdedek elibe a 

vall&sbeli igazsdgokat, hogy a munka menn£l tobbet olvastatik, 

ann&l inkabb kelleti magdt. A puszta feloszt&sokkal, tzikkelye-

kel, nem terheli a gyermek gyenge erej6t, hanem a kisdedek 

elott kedves besz61get£s formajaban 6szrev6tlenttl tsepegteti szi-

vekbe a vaMsnak vele6t, nem oly szAraz szabAsokkal mint a 

katekizmus, hanem n£mely fontos 6rz6kenys6ggeLa — A k<it£ 

268 lapra terjed, tartalma : I. A vallas oktatAsban valo figyelme-

z6sre 6breszt6s. II. A term6szeti dolgoknak megfontol&sa. III. A 

term6szetnek szepsege. IV. Az embernek testere 6s lelk£re valo 

megfontoldsa. V. Az elobbiekbol kihuzott igazsdgok, hogy egy 

Isten, ki v6gn61ktil hatalmas, bolcs 6s jo. VI. A Teremt6snek 

rovid historiaja. VII. Az Isten minden teremtmenyeire gondot vi-

sel. VIII. Az Istennek m6rhetetlens6g6rol. avagy mindentttt val6 

jelenl6tterol. IX. Az Isten mindeneket tud. X. Az Isten test nel-

kill val6, lAthatatlan s mindentttt munkAlkod6 161ek. XI. Az Isten 

utdlja a rosszat 6s megbttnteti. XII. Az Isten a j6 cselekedetett 

kedveli es megjutalmazza. XIII. Az Isten kovet6s£re val6 kote-

leztetesttnk. De e vil&gon az Istenhez hasonl6k nem lehetttnk. 

XIV. Az ember a mint az Isten megteremtette, tok61etes volt. 

XV, Vannak az embereken kivttl jo es gonosz lelkek. XVI. Az 

eMntoritatott embernek meg-este. XVII. A bunnek bttnteit6se a 



hal&l. XVIII. Az els6 boldog dllapotnak visszahelyeztet6se. XIX. 

Az isteni parancsolatok megtartAsara val6 serkentes stb. XX. 

Ezek 6s a k6vetkez6 szakaszok mind a katolikusok, mind a 

protestdns kiad&sban megvannak; aLIX— LXVI. szakaszok a Sailer 

Altal kiadott protestins katekizmusban nem fordulnak elo. Eze-

ket Parizek Elek toldotta hozza s igy a protest&ns kdt6bol ka-

tolikust csin&lt. A Parizek Altal hozz&adott szakaszok czimei a ko-

vetkez6k: XLIX. Az anyaszentegyhaznak JAthat6 6s lathatatlan 

igazga-t6jslr61. L. A tobbi szents6gekrol boldogulAsunknak mint 

annyi eszkozerol 6s nevezet szer6nt els6ben a b6rmAh\sr61. LI. 

Az oltari szentsegrol. LII. A szent misenek aldozatj&rol. LIII. A 

bunnek megbAnAsarol: Gyomisr61, But.sur61. LIV. Az utols6 ke-

netr61. LV. Az egyhazi rendrol. LVI A hazassag szents6g6rol. 

LVIl. Az Isten parancsohitainak megtartasar61. LVIII. Az anya-

szentegyhdz parancsolatair61. LIX. Vasdrnap es ilnnepnapoknak, 

megttl6s6rol. LX. A szenteknek tisztelet6rol s azoknak segitsegttl 

val6 hivdsokrol. LXI. K6teleztetunk a nyilvanvalo istentisztelete-

ken megjelenni. LXII. Koteleztetttnk a husv6ti gy6m\s 6s AIdo-

zatra. LXIII. Az egyhdznak harmadik es otodik parancsArol. LXVI. 

Tartozunk szttntelen imAdkozni. LXV. Az Ur lmMscigar61. Sailer 

kdt6ja nem volt nepszerll MagyarorszAgon. Nem is ert tobb ki-

addsi HabAr nem volt elterjedve, mindazaltal mar inaga e meg-

jelen6se a forditAsnak ell6gg6 tanuskodik arrdl a karhozatos szel-

lemrol, mely abban az idoben el volt terjedve s a papnevelo 

int6zeteket is megm6telyezte. Nekik a kat. egyhaz katekizmusa 

— mint az el6szoban \\\)Ak a n6vend6kpapok — szAraz, nekik 

protestAns katekizmusnak atdolgozott kiadasa kell, ez jobban az 

6szhez sz61. Hova tttnt Canisius Peter szelleme? Hol van az a 

r6gi katek6tikai rendszer. melynek minden szavAt, minden betil-

jet az egyhdz szelleme lengi iU?! A katolikus novend6kpapok 

kiadtak egy protest&nsok szdmAra irt katekizmust, melyhez hoz-

z& vannak toldva a katolikus egyhiiz dogmdi 6s mi6rt? Mert 

annak racionalisztikus rendszere 'nekik megtetszett. Ezen raci-

onalisztikus szellem a kor egesz irodalmat atkatotta. Nem ina-



radt attol a kat. hitelemz6s sem 6rintetlen. Mint a kor m6telye-

zett szellem6nek eml6k6t, 6hajtottam bemutatni Sailernek kato-

likus-protei-tAns kdt6jdt. 

1803-ban n6vtelen szerz6t61: Kereszt6nyi oktatds a biicsiik-

r6l. i. 

1804-ben Per6nyi Imre bdr6 c. ptlspOk, esztergomi kanonok 

irt katekizmust, azt Nagyszombatban kinyomatta, majd 1812-ben 

annak kivonatAt ugyanott kiadta k6vetkezo czimmel: „AKatolika 

Hitnek ROvid Fo Tzikkelyei. Nagyszombatban. Jelinek Ventzel 

betuivel, 1812. Esztend." 12-r6t. 16 lap. Elemi katekizmus rO-

vid k6rd6sekkel. E16szav&ban elmondja mindk6t kdt6jdnak c61jiit 

6s t0i-t6netet. „Mar ez el6tt tiz esztendovel kOzre bocs&jtott Ka-

tekizmusomban a tellyes kereszt6nyi tudomdnyt b6ven elejb6tek 

terjesztettem; mivel mindazon Altal tapasztalom, hogy sokan nem 

tsak a nevend6k, de a m6g 61emedett Kereszt6nyek kOzOtt is 

a legfobb Tzikkelyeit Kafolika Hitnek se tudj&k, az6rt szUks6ges-

nek it61tem, ezeket rOvideden egybe foglalni, hogy senkinek se 

maradjon legkisebb ments6ge 6s oka, f6k6pp ha a szttlok s lelki 

Atyak ezeknek megtanul&sara gyermekeiket oktatni kOtelezni fog-

jak s gyakrabban a szUlok otthon, a lelki AtyAk a templomban 

mindny&jok hallattera ezen rOvid Katekizmust kik6rdezik s el-

mondatjdk; leginkdbb pedig ezt el ne mulassz&k a Pleb&nosok a 

Kanitsonyi 6s Husv6ti Gy6nds elott." — Per6nyi az esztergomi 

ersek helytart6ja volt s mint ilyennek bo alkalma nyilott a hit-

elemz6s fogyatekossigdt megismerni. L&tta, hogy a falusi fOldmi-

velo es pdsztor gyermekek templomi hitelemz6se fogyat6kos. Ezen 

a bajon akart segiteni, midon fok6pp a fOldmives 6s pdsztor-gyer-

mekek, valamint a csel6dek szdmdra irt katekizmust. Kdt6ja leg-

fokeppen a templomi hitelemz6s c61jaira keszUlt. 1804-ben irta 

Katekizmus&t, melyben ahitelemz6s eg6sz anyagdt felOleli; 1812-ben 

pedig kis katekizmust irt, melyben a Hiszekegyet dgazatonkint, 

tovabbii a gy6ndst es dldozdst adja el6. V6gUl elszdmldlja a 7 

1. M. nemz, mnzeum. 

2, Az esztergomi szeminilriumi konyvtarban. 



szents6get, Miaty&nkot, UdvOzlegyet, Hiszekegyet, Isten 10 s az 

anyaszentegyhdz 5 parancsolatait. Stilusa 6rtelmes, nyelvezete j6 

magyaros. Van azonban egy helytelen kit6tele, melyet nem hagy-

hatok sz6 n61kUl. A MegvAlt6r61 azt mondja, hogy „MegtestesUl-

v6n, emberi szem61yben 61t6zv6n, kint-haldlt szenvedetta keresz-

f&n." Ez a nagy hiba csak ugy csiiszhatott be Per6nyi katekiz-

musaba, hogy a „t6bb szem t6bbet ldt" fontos elvet elhanyagolta. 

U. is Per6nyi 6rseki vikdrius volt. Minthogy akatekizmust maga 

dllitotta 6ssze, azt egyhAzmegyei biraUatra nem adta ki s igy es-

hetett meg egy, a katolikus egyhdz hitt6tel6vel ellenkezo taunak 

a kdt6ban v/il6 kinyomatdsa. Per6nyi Imre katekizmusai nem tud-

tak n6pszenis6gre verg6dni. Itt-ott haszndltdk a plebdnosok tem-

plomi hitelemz6sekn61. Tudtommal csak egy-egy kiad&sban jelen-

tek meg. Oka ennek Iegf6k6pp az, hogy az iskol&ban az ifjiisdg 

a Batthydnyi-f61e kdt6kat tanulta. A templomi hitelemz6sen ve-

gyesen vettek r6szt azok, a kik mdr az iskolakat elv6gezt6k s 

igy a Batthy&ny-katekizmust konyv n61kUl tudtdk; valamint az 

olvHsni nem tud6 p&sztor 6s csel6d ifjak. Tehdt konnyebb volt a 

Batthydny-katekizmus magyardzata, a melyet az; ifjiisag egy r6sze 

konyv n61kUl tudott. 

Az egri egyh&zmegye, mint emlitettem, nem tartott a ma-

gyarorsz&gi dltaldnos gyakorlattal. Ott hagyomdnyos volt ez a 

szeparatisztikus irany. Azel6tt Bellarmint haszn&ltak. 1804-ben Bi-

elek piarista irt, illetoleg n6metbol forditott katekizmust, melyet 

az egyh&zmegyeben haszndltak. Az elso kiadast Bielek, Puchs Pe-

rencz nyitrai pttspok parancsAra irta. Ebbol azt kovetkeztetjtlk 

hogy azt a nyitrai megy6ben is hasznAltak. A m&sikat k6t 6vvel 

utobb ugyancsak Puchs parancsdra irta, mikor az mdr egri ersek 

volt. Czime az els6nek: „A r6mai katolikus katekizmus, melly-

ben jo rend szer6nt elo adatik a term6szeti torvenyek, a hit es 

az erkoltsi j6sdgok torv6ny6nek taniisdga, a legigazabb es leg-

biztosabb eredeti kiitfo szerint, a szent ir&s es az anyaszentegy-

hdz traditidja szerint, ed excellentidjAnak a fo m61t6sdgu Fuchs 

Xav. Ferentz nyitrai pttspok urnak kegyelmes parantsolatjdra for-



ditotta BielekLdszl6 e scholis piis. 1804." A radsodik czime: 

„Romai katolikus katekizmus, az ifjiisdg els6 oktatAs&ra, nagy 

m61t6sagu Puchsz Xav. Perentz egri 6rsek 6s Hevesi es Kttlso 

Szolnoki t6rvenyesen egyesttlt v&rmegy6k foispdnjdjjAk parantso-

latjara es k01ts6g6re kinyomattatott Egerben az 6reeki oskol&k 

botflivel, Urunk 1806 esztendoj^ben." Shhez van kOtve egy kony-

vecske, melynek czime: „A penitentzia tartdsr6l 6s az Oltdri 

Szents6gr61. Eger. 1806." 2- Bielek katekizmusdt ut6bb itdolgozta 

s 1836-ban ujra kiadta. Az /itdolgozott kiad&s cime: „Katekizmus 

vagy oktat&s a kereszt6ny katolika religio tudomSny&ban, az egri 

erseki megye hivei sz&imira, Egerben 1836. Nyomatott az 6rseki 

lyceum betuivel. 131. lap. — Hdrom r6szre van osztva. I. A 

kereszt6ny katolika religi6 kiitfejei. (Szol az lsten megismer6s6re 

vezeto term6szetes bizonyit£kokr6l s az isteni kinyilatkoztatdsr61) 

II. A kereszt6ny katolika religi6nak hit-tudom&nya. (Sz61 az ls-

tenrol, angyalokr61, az ember teremtet6ser61, eredo bunrol, meg-

valtAsr61, megszentel6srol.) 111. A kereszt6ny katolika religi6nak 

erkoltsi tudoiminya. (Roviden el6adja a mordlist. Sz61 az er6nyek-

rol, biinrol, lsten 6s emberek irdnt val6 k0teless6geinkr61.) 

Az 6tdolgozott kit6nak r> 1837-ben 6s 1838-ban ujabb kiad&sai 

,jelentek meg. N6pszertts6gre nem verg6dhetett, mivel hiAnyzott 

belole a katekizmus f6 kelleke; az elemiess6g. MAr maga a fel-

osztasa oly elvont, hogy azt a gyermek nem 6rti meg. Feleletei 

hosszuak. A nyelvezete sem valami konnyu. Bielek 1805-ben ok-

tat6 imddsdgos konyvet irt, melynek cime: „Oktat6 lm&ds&gos 

KSnyvetske mezei ifjiis&g szamfira, hogy tanuljon." A tanit&st a 

het napjai szerint osztja be. 

Bielek katekizmus&nak dtdolgozott kiad&sa a p6csi katekiz-

mus. Cime: „Kereszteny-Katolika Tudomany, vagy Katekizmus, 

pecsi pttsp6ki megye hivei sziimara. Negyedik kiadas. P6csett. 

1. Riidapcsti ogyctomi konyvtilr. 
2. Ugyanott. 
3. Rudaposti ogyctonii konyvtar. 
4. M- noinz. muzouin. 
5. U. ott. 
6. U. ott. 



A lyceum betfiivel. 1839.a 1 62 lap. Hdrom r6szre oszlik. 1. r6sz 

sz61 a kereezt6ny katolika religionak kuttejeirol. 11. r6sz a ke-

resiteny katolika religi6nak hittudomdnyArol. 111. r6sz a keresz-

t6ny katolika religi6nak erkolcsi tudom&ny&r61. Az elso r6sz n6gy 

cikkelyre oszlik. 1. Az lsten ismerete az 6 munkaibol. 2. A ki-

nyilatkoztatdsr61. 3. Az o- 6s 4. uj-torv6nyrol. A m&sodik r6sz 

ot cikkelybol dll. 1. A Szenth&roms&g egy lstenrol.. 2. A terem-

t6sr61. 3. A megv&Msrol. 4. A megszentelesrol, (a het szents6g-

rol AltaMban 6s kUlon-kQlon.) 5. Az ember &llapot&rol e foldi 61et 

utAn, (a haliSlr61, it61etrol, purgatoriumr61, mennyorsz^gr61 stb.) szol. 

A hflrmadik r6sz hat cikkelyt foglal magAban. 1. A biinrol. 2. A jo-

s&gos cselefeedetekrol. 3. Az lsten iranti koteless6geinkr61, (hit-

r61, rem6nyr61 6s szeretetr61.) 4. Onmagunk irdnti loteless6ge-

inkt*6L 5. PelebarAtunk irAnt val6 koteless6geinkrol. • 6. A kulo-

nos Allapotnak koteless6geiroI, (el61jiir6k, alattvalokrol) szol. V6-

glil tt kereszteny katolika'hitvalhist adja el6nk. — Ez a kate-

kiztBlis 16nyeg6ben azonos a Bielek-f61e k&t6val, mindaz&ltal annak 

alapbs AtdolgozAsa. Ebben is meg vannak amannak fogyat6kos-

sdgai. Nyelvezete valamivel jobb mint az6, AmbAr valami nagyon 

gordtil6kenynek ezt sem lehet nevezni, A k6rd6sei teologikusok; 

Hiaiiyzik az eg6sz kAt.6b61 a katekizmus f6 kell6ke: az elemies-

s6g. Bolcselo k6rdesei 6s feleletei nem felelnek meg a gyermek 

6szj&Hls&nak. Sok beiine a meghat&roz&s, a mi a tanuIAst folot-

t6b m6gneheziti, Tulsiigosan teologikus m6don tArgyalja a hit 

igazsAgait. Hosszasan besz61 elvont kifejez6sekkel. Sokat bolcsel-

kedik. Mdr maga a konyv felosztasa olyan, hogy az elemi iskolas 

gyermekek tanitasara alkalmatlan. Jgaz, hogy els6 tekintetre a 

feloszt&s egyszerflnek tiinik fel, mivel a tananyagot hdrom r6szre 

osztja, tehdt kevesebb reszb61 All, mint Canisius6, Bellarmin6. Amde 

ez a felosztiis oly kusziilt, hogy abbol a gyermek meg kev6sb6 

k6pes meg6rteni a hittari rendszer6t, mint Bellarmin6bol. Mintiiul 

ide iktatok belole n6h6ny k6rd6st: 

1. Magjr. Nemz. Muzeum. 



K. Mit 6rtUnk a vildg Altai? P. A vil&g Aital6rtjttk az eget, 

toldet 6s mindpnt, a mi vagyon. 

K. Oroktfll fogva All-e a vilag? P. A vildg mindig nem volt, 

hanem bizonyos id6ben vette kezdet6t semmibSl az 6g, fOld 6s 

minden, a mi vagyon. 

K. Onnon magdtol dllott-e fol a vildg? P. A vil&g OnnOn 

magdtol fel nem Allhatott, mert onmagdnak letet semmi sem 
adhat. 

K. Ki adott 16tet a vildgnak? A viliignak 16tet adott egy 

mindenhat6 6s v6ghetetlen bolcs alkoto. 

K. Mi6rt mondjuk a vil&g alkot6jilt mindenhat6nak ? F. A 

vil&g alkotojilt az6rt mondjuk mindenhatonak, mert mindenhat6 

ero kellett arra, hogy semmibol az 6g, fold 6s minden lehessen. 

K. Mi6rt mondjuk a vihlg alkot6j*lt veghetetlen bOlcsnek? 

P. A vilrig alkot6jAt v6ghetetlen bolcsnek az6rt mondjuk, merte 

vihigon egy csodAlatos 6s iillando rendet tapasztalunk, ugy mint: 

a nap iilland6ul kel s alkonyodik; a tavasz, nyAr, az 6sz 6s t61 

egymAst szttntelentil felv&ltj<ik. 

K. Hogyan nevezzttk a vihig alkot6jiit ? F. A vihig alkot6jat 

lstennek nevezzttk. 

K. Mi az lsten? F. lsten a vihig alkotoja 6s 6nmagAt61 val6 

Iegt6k61etesebb val6sAg. 

K. Honnan ismerjUk leginkdbb az lstent? F. Az Istent leg-

inkiibb az 6 munkdib61: e vihignak semmib61 val6 alkotAsdb61 

ismerjUk. 

K. MegismerhetjUk-e az lstent 6s az o akarafcit elegendoen 

az 6 munkdib61: a vihig alkofcisiibol ? F. Az Istent6saz6 akarat-

jiit az 6 munkdibol, a vilag alkofcisiib61 elegendoen meg nem 

ismerhetjttk; mert a tehets6gttnk nagyon hatiiros; az 6 tehets6-

gei pedig hatArtalanok stb. 

Mindezekb61 Wthat6, hogy a p6csi katekizmusbol hiiiny^ik a 

gyermekek szdmdra val6 k6zi kOnyv f6 kell6ke: az elemiess6g. 

6pp e miatt nem is igen terjedt el K6s6bb Esztergomban is 

kezdtek haszn&lni, de csak n6hAny 6vig. Esztergommegyei kiad&sai 



kSvetkezik: „Kereszt6ny katolika tudomdny, vagy katekizmus a 

hivek sz&m&ra. Esztergomban nyomatott DAniel J6zsefn61, 1852." 1 

A mAsodik kiadAs cime: Kereszt6ny katholika tudomdny, vagy 

katekizmus a hivek sz&m&ra. A fom61t6s&gu hercegprimis 6rseki 

j6vihagydsdval. Kiadja a jo 6s olcso konyvkiado t&rsulat. Pesten. 

Nyomatott Luk&cs L&szl6n&l. 1853. 2- A harmadik 6s negyedik 

kiad&s szint6n Pesten, az 6todik ugyanott 1859-ben jelent meg 

a szt. Istv&n-t&rsulat kiadds&ban. 3 

1841-ben Ldnyi K&roly magyarra forditotta Weiszkopf „Ca-

techismusa-&t. 4- 1852-ben Ocsovszky Perenc Agostont61: „A ker. 

kath. hitoktatAs" 6s „Bibliai t6rt6netek.a 1842-ben Ocsovszky 

Janost61 „katolikus katechismus." G- 1845-ben KovAcs M&rk pan-

nonhalmi benc6st61 jelent meg: „A kisdedek gyakorlati 61ete, 

vagyis Isten, onmaguk 6s feleba-r&taik ir&nti koteless6geik." 7-

1856-ban Zimmermann Jakabt61 „VallAsi szokilsok 6s szertarta-

sok. Pest." 8- 1847-ben „A kereszt6nyi tudom4nyr61 val6 men-

nyei oktat&s. Nagyszombat." 9- 1847-ben „K6nyvn61kUli katekiz-

mus." Hovdnyi Ferenct61. 10 1847-ben Mayer Istvdn irta Szertar-

t&stan&t. 

Hirscher hitelemz6si k6nyveivel is tettek nAlunk kis6rletet, 

de kev6s sikerreK 1843-ban Magyar Ferenc egri pap kiadta „A 

J6zus Krisztus tort6net6t." Hirscher ut&n. 2 1845-ben pedig 

Prokopovszky D<iniel Hirscher k&t6jdt forditja magyarra. Cime: 

„Katekizmus avagy kereszt6ny katolika religioban lev6 oktatiis." 

Hirscher ut&n Prokopovszki DAniel. Pozsony. 1845. Landerer Jo-

zsef ozvegye tulajdona. VI 6s 320 lap. 13- A konyv nem alkal-

1. M. nemz. muzeum. 
2. Ugyanott. 
3. Gsztergomi szemin&riumi konyvfcir. 
4. Danielik Kerency L m. I. 293. 
5. U. ott. II. 232. 
6. M. nemz. muzoum, 
7. Danielik I. 279. 
8. U. ott. II. 420. 
9. M. nemz. muzeimk 

10. Danielik I. 212. 
11. Danielik-Ferency i. m. I. 309. 
12. U. ott. 305. 
13. M. nemz. muzeum. 



mas iskolai haszn&latra. Hirscher gondolkod6 f6, ki nagy tudas-

sal, irta katekizmusdt. Erdemei a hitelemzes ter6n tagadhatatla-

nok. Sokat tett a hitelemz6s tudomAnyos fejleszt6se ttgy6ben, de 

kev6s a gyakorlati 6rz6ke. A mtt felosztdsa: I. Az Atyaistenr61, 

mint az 6g 6s f61d mindenhat6 teremt6j6r61. II. A Fiurol 6s 

Szentl61ekr61, mint az emberek Megvdlt6j£r61 6s megszenteloj6-

rol. III. Behelyeztet6se az embernek a neki k6szitett megv^ltAsba 

6s megszentel6sbe, az az megigazuldsba. IV. A kegyelem dlla-

potjiiban lev6 emberek 61et6r61. V. Az emberek megv&Ms&r61 

6s megszentel6s6r61, mik6nt ez folyv&st lenni meg nem szttnik. 

VI. Az emberis6g megtisztulAsa, megszenteltet6se 6s boldogitatAsa 

mttv6rol, mik6nt ez az 61eten tul folytattatik 6s bev6geztetik. A 

Hirscher-Prokopovszky-k&te mindossze csak egy kiaddsban je-

lent meg. 

M61t6k6ppen zarja be ennek a# kornak hitelemz6si irodal-

mdt Roder bibli&ja. 1848 elejen hagyta el a sajt6t R6der 

Alajos esztergommegyei felso-lud&nyi plebAnos bibliAja, melynek 

cime: „Bibliai tort6netek gyermekek szdmdra," Ez a k6zikonyv 

h&romfele alakban jelent meg: Kis-Koz6p- 6s Nagyobb Biblia, A 

szent IstvAn-tarsulat adta ki. P&r ev alatt mAr 100,000 p61dAnya 

forgott kozk6zen. 1 Roder biblidjdval korszakps ujitAst idezett 

elo a biblia-tanitAs ter6n. K6zik6nyvnek mdr tobb mint f61 szii-

zad ota. haszn&lj&k Lskol&inkban. 

A mondottak utAn l&that6, hogy n6piskolai hitelemz6sttnk 

irodalma a XIX. sz&zad els6 fel6ben el6g term6keny volt. Am-

b&r az ismertetett k6zik8nyvek kozttl az egri, illetve p6csi 6s 

k6s6bb esztergomi katekizmus hivatalosan volt eloirva egyhilz-

megyei haszn&latra; a tobbi magan v&llalat, tobbnyire sikertelen 

pr6ba volt. Mindazdltal valami kiv&16nak egyet sem mondhatunk. 

A korszak \6gen tttnt fel R6der k6zikonyv6vel, a biWia-tanitAs 

ter6n nagy sikerrel. Azonban az 6 mtlve m&r dthajlik a szazad 

m&sodik fel6be. Tulajdonk6ppen a legujabb kor katek6tikai k6zi-

konyve. M6gis itt kellett azt megemlitenem; r6szint mivel a kor 

1. Daniolik-Fereney i* m. I. 393. 



fejlod6 hitelemz6si rendszere hozta azt 16tre, r6szint mivel 1848 

elej6n jelent meg. A n6piskol&k szaporodtak. Azonban az oktatAs 

tok61etesebb, a felilgvelet szigoriibb. A fejl6d6 oktatAsi rend-

szerrel 16p6st tartott az iskolai hitelemzes, melynek lenyeges ki-

eg6szit6 r6sze volt a biblia. A biblidt el6bb jobbdra a katekiz-

mussal egyUtt adt&k el6. N6melyek ktilor^ 616sz6val elbesz616s-

k6ppen. A mely kdt6khoz mell6klet gyanint volt adva a biblia, 

azok nem 6rvendettek n6pszerUs6gnek. SzUks6g volt tehdt oly 

kezik6nyvre, a mely a bibliai t0rt6netet konnyed nyelvezeten 

adta elo az ifjus&gnak. Ez okb61 volt olyap kapos R6der biblidja. 

Ennek a korUlm6nynek koszoni nepszerUseg6t 6s gyors elterje-

d6s6t A nlint els6 kiaddsban megjelent, bevitt6k az Osszes n6p-

iskoldkba. Pdr 6v alatt egymast 6rt6k az uj kiad&sok. A magyar 

kiaddst leforditottAk az Osszes magyarorsz&gi nyelvekre. Roder 

lett a biblia-tanitds egyedtili kezikOnyve Magyarorsz&g Osszes 

n6piskoldiban. 

T0rt6ntek nAlunk kis6rletek a francia kAt6-fordit<isokkal, de 

ohajtott eredm6ny n61kttl. 1810-ben ismeretlen ir6 leforditotta a 

francia katekizmust, melyet Napoleon cs&sz&r parancsdra a fran-

czia birodalomnak minden pleb&ni&jAn behoztdk. A magyar fordi-

tds cime: „A frantzia birodalom minden anyaszentegyh&z<inak 

haszndra szolg<i!6 Oreg katekizmus, a poztjonyi dedk kiad&s sze-

rint magyarra forditatott Pesthon, Trattner MA-tyAs Sz. kir. priv. 

kOnyvnyomtato k0lts6geivel es betiiivel 1810." r» 199 lap. Az 

elej6n 1—12 lapon imddsdgok vannak. 22—40. „A Szent lrasnak 

rOvid sumtodja" cim alatt rOvid bibliai t0rt6netek. 40—190aNagy 

Katekizmus, melyben a legszttksegesebb kerdesek csillaggal van-

nak jelOlve. Az I. r6sz a hitrol. II. a parancsokr61, III. az isten-

tiszteletrol sz61. Elej6n Caprara JAnos bibpros franciaorszdgi apos-

toli nunciiis jovahagyasat olvassuk, melyben az egyhAz fejenek 

k6pviseloje egyebek kOzt ezt mondja: „De mivel a francia cs<i-

szar 6s olaszorsztigi kirAIy I. Napoleon nem csak minden aka-

d&lyokat elh&ritani, magaban feltette ; haneni meg azon felttl. 

1. A magy. nemz. muzeum. 



hogy egy kttldnds 6s k6zdns6ges katekizmus ki-adatass6k 6s min-

dentttt tanitass6k, igen kiv&nja; mivei egyszersmind egykatekiz-

mus ama sok 6rdemekkel f6nyes meldai pUspOk Bossuet Jakab 

6s m&s anyaszentegyhdzak catechismusaib61 kiszedte 6s minden 

frantzia birodalomban levd megy6knek haszndra alkalmaztatva e 

napon elfinkbe adott, hogy meger6sitetn6k; az6rt mi. minekutdnna 

ezen meg-irott munk&t szorgalmatossan meg-vizsgdltattuk volna, 

6s abban a sarkalatossabb kereszt6ny hitnek tzikkellyeit elfiadatni 

6s az igaz kereszt6ny anyaszentegyhdznak tanitdsAval eppen nem 

ellenkezni, hanem megegyezni tapasztaltuk volna, ugyan azon 

munk&t, kinek is ez a tzime: Catechisme & 1' usage de toutes 

les Eglises de 1' Empire Prancais, nem tsak meger6sitetni, hanem 

egyszersmind annak haszn&l&s&t a fo-tisztelend6 frantzia biroda-

lombeli pttspok6knek ajdnlani magunkban fel-tettttk." — Afor-

dit6 neve ismeretlen. Amb&r a kdte azonos azzal, a melyet Hor-

vdth Andr&s t6ti plebdnos ttltetett &t nyelvttnkre, mindaz&ltai en-

nek a fordit&sa amaz6t61 kttl6nboz6. J6 oldala ennek a katekiz-

musnak egyszerflbb feloszt&sa, konnyu dttekinthet6s6ge. — N6-

h&ny 6v mulva ism6t tettek n&lunk probit a francia katekizmu-

sokka[. Cime a forditdsnak: „Francia egyhdzi katekizmus, a ma-

gyarorsz&gihoz alkalmaztatva. Buddn, A magyar kir. universitas 

betttivel. 1815." 12-r6t 232 lap. 2- Eloszavdban azt mondja Hor-

vath Andrds gyormegyei teti plebdnos, hogy tobb pap panaszko-

dott neki a katekizmusok fogyat6kossdgai miatt. Az6rt forditotta 

magyarra a francia katekizmust, hogy a papsagnak kifogdstalan 

k6zikonyvet adjon a katek6zishez. A konyv tartalmd: I. Biblia. 

II. Katekizmus. A szoros 6rtelemben vett katekizmus feloszt&sa 

kovetkez6: 1. Hittudomany. 2. Erkoltsi tudomany. 3. Istentiszte-

let, (Szentsegek, imddsAg.) Toldalek: SzertartAstan. — A harma-

dik francia kdt6-forditds cime kovetkezo: „Hitb61i erkolcsi okta-

tdsok az Ur imddsagAr61, angyali ttdvozletrol, szent mise dldozat-

tydr61 6s az anyaszentegyktlznak egy6bb szent imadsdgir61, fran-

cia nyelven irta nehai Nicole lir, Veszpr6m. 1815." 12-r6t 404 
1. A magyar nomzoti inuzcuniban. 
2. Hudapesti ogyotcini konyvt&r. 



lap. Kurb61y GyOrgy veszpr6mi pllspoknek ajduija a fordito: 

Horvdth Jdnos veszpr6mi kanonok. Kttl6nbdz6 az e!6bbi kdt6-

forditdsokt61. Tulajdonk6ppen nem is iskolai k6nyv, h mem in-

kabb jdmbor olvasm&ny. — Hab&r el kell ismerhttnk a k6t elobbi 

forditds, illet61eg a francia birodalom iskolAi sz&m&ra eloirt kdt6 

jeless6g6t; mindaz&ltal nagyon term6szetesnek taldljuk, hogy az 

n&iunk nem honosodhatott meg. N&lunk meg volt a r6gi alap, 

r6gi hagyom&ny dltal er6sitve. Uj rendszer itt nem birt ldbra 

kapni. M&sik ok az volt, hogy ezek a k&t6k egyes embereknek 

magAn vdllalatai voltak. Kello tekint61y nem tdmogatta azokat, 

Igy nem is voltak kelend6k. Egyik is, m&sik is, harmadik is mind-

Cssze egy iiadasban jelent meg. N&lunk teljesen idegenek vol-

tak. Mint ilyenek, csakhamar eltttntek nyom n61kttl. Csaknehdny 

nagyobb k6nyvtdrban taldlunk egy-egy p61ddnyt, Csak siajndlni 

lehet, hogy az elobbi k6t fordit&s egydltaldban nem birt ndlunk 

t6rt hoditani. 

Ezek sorsaban osztozott a Pleury Hist<irids Katekizmusa. Ezt 

Hegyi J6zsef piarista forditotta le 1820-ban ily cim alatt: „P10ry 

Klaudius ap&t urnak Hist6rids Katekizmussa, mely az 6 6s uj tes-

tamentum torteneteit 6s a kereszt6ny tudomdnyt summ&san el61 

adja. Magyar nyelvre forditotta Hegyi J6zsef a kegyes iskol&k-

nak szerzetes papja. Szegeden. Nyomatott Grttp Orb&n betttivel. 

1820." 2 12-r6t 412 lap. A kOnyv k6t r6szb61 dll: kis 6s nagy 

katekizmusbol. A „Kisebb Histori&s Katekizmus" 68—125 lapra 

terjed s 29 leck6boi &11, melyekben a hit f6bb igazsdgait bibliai 

tort6netekkel szeml61tetve adja el6. Minden lecke els6 r6sze bib-

liai elbesz616s; azutdn kovetkeznek e megfelel6 k6rd6sek 6s fele-

letek. 125—176 lapig ugyanazon bibliai elbesz616seknek megfe-

lel6 hitdgazokat adja el6, azut&n azokat k6rd6sekben rekapitu-

lalja. Ugy mint az elobbi r6sz, ez is 29 Ieck6b6l All. Utdna ko-

vetkezik a „Nagyobb Hist6ri&s Katekizmus,M mely ugy mint az 

elobbi, szint6n k6t reszb61 &11. Elso r6sz magdban foglalja a nagy 

1. Esztergomi szomin&riumi kdnyvt&r. 

2. Mngyar nemzeti muzeum. 



biblidt, kerctesek 6s feleletek n61kttl val6 folyo besz6dben 177-t61 

284 lapig. Masodik r6sze a nagy katekizmust 60 leck6ben folyo 

besz6dben k6rd6sek n61kttl adja elo 284 lapt61 v6gig. Mint a for-

dit6 el6szavAban emliti, kis katekizmusdt a-prdbb gyermekek szd-

mara k6szitette, a na?yobbat serdUloknek. Ez a konyv is mind-

Sssze egy kiadisban IAtott napvMgot. Szerzoje egy nagy peda-

gogiai igazsdgot akart 6rv6nyre juttatni kell6 tapintat n61kttl. A 

szeml61tet6s nagy es fontos elv6t akarta a hitelemz6sben erv6nyre 

juttatni. Mid6n azonban ezt teszi, nem szAmol a hitelemz6s egy6bb 

kovetelm6nyeiveI. Igy muve nem egy6bb jdmbor olvasmdnyndl. 

Ez az oka, mi6rt nem volt kelend6. 

N6met Mihily gyori egyhdzmegyei nyugalmazott pleb&nos 

1825-ben irta: „A Krisztus J6zus iiltal a vildg elott kinyilatkoz-

tatott kozons6ges kereszt6ny hitnek fo igazsdgai 6s Agazatai" 

cimu hittani k6zikonyvet. A mttvecske nyomatAsban nem jelent 

meg. K6ziratban van a s6v6nyhdzi plebdnia konyvtArdban. — 

Kov&cs Mdtyiis budapesti egyetemi tan&r 1825-ben adta ki: „A 

ker. katolika anyaszentegyh&z hit- es erkOlcsbeli szabAsainak 

rovid foglalatjdt." 2- — 1832-ben a pesti novend6k-papok Nagy 

Janos magjrar-iskolai elnok vezet6se alatt magyarra forditottAk a 

^Greczi Catechismust," melyet Szalay Imre egyetemi tarnir vizs-

galt folttl. A konyv m&sodik kiaddsa 1834-ben jelent meg 

Pesten. Cime: „Az eg6sz kereszteny hittudomany katechetikai 

tanitAsokban. 4- — Ugyanabban az 6vben adta ki Szepessy Ig-

nac b&r6 p6csi pttspok nagy katekizmusilt. Cime: „A kereszt6nyi 

tudom^ny rovideden, melyiyel magyar nevend6keknek a p6tsi 

megy6nek pttsptfke kedveskedik. Pest. 1832." 5- A 438 lapra 

terjedo katekizmus n6gy fo r6szre oszlik. I. fo r6sz az emberi 

jozan okoss&gnak tanitasa. Szol az Istenrol s az ember c61jar61. 

II. f6 resz a kinyilatkoztaUs tortenete. III. foresz a hitr61: Isten-

rol, teremt6srol, megvdltcisrol, az ember megszenteltetes6r61, 

1. Danielik-Ferency i. 111. II. 220. 
2. U. ott, 286. 
3. U. ott. I. 333. 

5. U. ott. 



szents6gekrol. IV. f6 r6sz erkolesi tudomdny. Sz61 a szeretetrol, 

rem6nyrol, er6nyekr61, blln0kr61, sztll6kr61, tonitokr61, gyerme-

kekrol, urak 6s esel6dek, papok 6s hivek egymds irAnt val6 

koteless6geir61. A pttspok ezt a konyvet a templomi hitelemz6s 

6s hAzi oivasmdny c61j&ra irta. AltalAnossAgban annyit mondha-

tunk r61a, hogy a szei*zoje ink&bb teologus, mint pedagogus volt. 

Mttve ftem volt valami nagyon kap6s. A p6csi egyhdzmegye ha-

t&rain t61 egyAltalAban nem volt kelend6s6ge. — 1836-ban Ros-

kovdnyi Agoston egri kanonok, a k6s6bbi nyitrai pOspok irt 

„Megyei katekizmust," elemi iskol&k szdmdra. A ki\t6 Egerben 

jelent meg Roskov&nyi inkAbb teologus volt, mint pedagogus. 

Az6rt k&t6ja nem igen vAlt be. 



Nem magyar nyelvu kat. hite!emz6s. 

Az eddig ismertetett katekizmusok magyar nyelvtlek. Kato-

likus n6piskol&ink nagy r6sze nem voit magyar nyeivfl. A temp-

iomi hiteiemz6s szint6n tigy voit. Ugy az iskoiai, mint a temp-

iomi hiteiemz6s c61jaira leforditottdk a latin 6s magyar nyelvu 

katekizmusokat; r6szint eredeti, idegen nyelvu kdt6kat hasznAltak. 

Az ifjiis&g a maga anyanyelv6n tanulta a hittant. A milyen volt 

az iskola, vagy templom ifjiis&ga, olyan nyelven folyt a hitelem-

z£s. Sot m6g a gimnAzium als6 osztdlyaiban is tekintettel voltak 

az ifjak anyanyelv6re. Minthogy, a nem magya.i nyelvu hitelem-

z6s kOvette a magyart, nem tartom szUks6gesnek annak bovebb 

ismertet6s6t. Csup&n el6sorolom rOviden a katekizmusokat nem-

zetis6gek szerint, 

A n6met nyelvu hitelemz6s k6zik6nyve a jezustdrsasdgdnak 

eltoroltet6seig dltaldban Canisius kiit6ja volt. E16bb mdr emlit6st 

tettem annak n6hdny n6met kiaddsdr6l. Megemlitem m6g a ko-

vetkez6ket: Weiner katholischer Catechismus. Buda. 1733. 1 

Sopron 1774. 2- Allgemeines Mission-Prag-BUchlein in Drey Schulen 

ordentlich eingetheilet; mit beygesetzten Gesangern und nutzba-

ren Bericht von der Christen-Lehr-Bruderschaft vermehret; Anbey 

mit den fUnf Haupdstttcken Petri Canisii, mit Erlaubnisz Unseres 

Gnadigen Herin General Vicari, zum Gebrauch aller Seelensor-

gern, Schulmeistern, Eltern, Kindern, und Mitgliedern der Chris-

ten-Lehr-Bruderscliaft, in dem Grftnerischen Erzbisthum. Tyrnau. 

1768. 3- Canisius mellett m&s n6met nyelvft k£t6k is voltak hasz-

ndlatban; azonban azok is osztoztak a magyar nyelvfl hasonl6 

kiadvAnyok sorsiban, nem nagy keletnek Orvendettek. Ilyenek 

voltak: Catholischer Glaubens und Sitten-Unterricht. 1736. Ofen. 4 

Katholisch-Evangelische Kinderlehre. Tyrnau. 1755. 5< Liecht in 

1. M. nemz muzeum. 
2. Ugyanott. 
3. Ugyanott. 
4. Ugyanott. 



denen Pinsterniszen, dasz ist Underricht eines Christen in Glau-

hens-Sachen. Tirnau. 1772. L Canisius ujabb kiad&sai : Allgemei-

nes Mission-Frag-BUchlein. (Az 1768-iki forditds ujabb kiad&sai 

1773. Preszbitrg 2- 1777. Tyrnau. 3- 1794. Ofen. 1799. U. ott 6s 

Pozsonyl>an evszdm n61kftl. 4) Felbiger katekizmusa ndlunk nem 

birt t6rt h6ditani. Az eredetinek cime: Katholischer Katechismus 

zum nunmehrigen Gebrauche fast aller Katholischen Schulen 

Deutschlandes, nach Filhigkeit der Jugend in drei Klassen ein-

getheilet. 1775. 8. r6t 359 lap. Ebben az egy konyvben h&rom 

katekizmus van egybekotve. Az els6 kdt6t a kis gyermekek 

szdm&ra irta. A miisodikat a 7 even felUli gyermekek sz&m&ra. 

A harmadikai hazi olvasmanyul a kereszt6ny csaladok szdmdra. 

A kis katekizmusban nincsenek k6rd6sek; csupAn a hat foigaz-

sdg Hiszekegy, Miatyauk, Cdvozlegy. a szeretct 2 parancsa, Isten 

tiz parancsa, az egyhdz 5 parancsa, a bUnok, erenyek, jo cse-

lekedetek vannak felsorolva. A koz6pkclt6 I. r6sze a hitrol, II. 

a rem6nyr61, III. a szeretetrol, IV. a szents6gekr61, V. a bUnrol, 

VI. az er6nyekr61, VII. a n6gy utolso dolgokrol sz61. Felbiger 

katekizmusdt eredeti nlakjaban a magyarorszagi iskolakban nem 

jgen haszndltdk; mivel a magyar pUspokok azt ellenezt6k. Am-

b&r az 1772-iki csdszari rendelet a temesi bcins&g szAmdra elo-

irta kotelezo haszniilatat; 5 a tobbi magyarorszdgi n6metiijku 

n6piskolaba nem sikeriilt azt bevinni a ptlspokok tiltakozasa miatt. 

A Migiizzi b6csi ersek elnoklete alatt kikUldott bizottsag gyoke-

resen atdolgoztii 6s kijavitotta Felbiger k c i t 6 j c i t ; ugy hogy az uj 

kat6ban mar keves van Felbigerebol. 6 Visszahelyezt6k a kiit6t 

Canisius alapjiira. Csupan annyiban 6rt6kesitett6k abban Felbiger 

rendszer6t, a mennyiben a kor fejlodott pedagogidjii 6rv6nyesUlt 

abban. A k;ite alapja valojabcin Canisius katekizmusa. Ez a bi-

zottsag iilbil aldolgozott katekizmus, melyet magyar kiad&abau 

1. M. nomz. muzoum. 
2. Ugyanott. 

Ugyanott. 
4. Ugyanott. 
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budai katekizmus n6v alatt haszn&ltak s melyet n6met nyelven 

szint6n a magyarorszdgi iskol&k szdmdra kiadtak; csakhamar az 

osszes magyarorszdgi n6metajkii iskolakban kozhaszndlatnak or-

vendett. Az also iskolakban haszn&ltak a budai kis katet: Der 

Kleine Katechismus, mit Pragen und Antworten fUr die Kleinsten 

Kinder.a 1 A n6piskolAk felsobb osztdlyaiban: „Der mittlere 

Katechismus mit Pragen und Antworten zu dem Unterrichte der 

Jugend im KOnigreiche Ungarn und in den damit verbundenen 

Staaten." 2 A gimz&zium als6 osztdlyaban: „Der Grosse Kate-

chismus mit Pragen und Antworten in dem offentlichen und privat 

Unterricht der Jugend im Konigr. Ungarn, und in den da mit ver-

bundenen Staaten." E mellett elo volt irva az evang61iumi 

szakaszok felolvasAsa 6s magyarazata is. Ennek cime: „Die 

zergliederten und erl&uterten sonn-festtaglichen Evangelien, Lek-

tionen und Episteln, zum Gebrauche der National-Schulen im 

Konigreich Hungarn und den damit verbundenen Staaten." 4 

Ezeket kellett a tanitonak magyarAzni a n6piskoliiban. A tanito 

szAmdra minden evang61ium utdn van magyar&zat, legink&bb Cal-

met-b6l v6ve, azutAn erkolcsi oktatAs. Ezek mellett az ismertebb 

n6met nyelvtt hitelemz6si kOnyvek voltak a kOvetkezok: Klinger 

G. „Katechetische Beitriige zur Anwendung der Christkatol. 

Glaubenslehre. Pest. 1818. A kOvetkezo 6vben uj kiadasa jelent 

meg. r> TovabbA haszndltAk a n6piskolai „Lesebuchot,a melynek 

hittani resze: „Gegenstande, wrelche die Religon betreffen" ci-

met visel. 6 Az egri egyhdzmegye n6met nyelvtt iskoldiban 6s 

templomi hite!emz6s6ben a „Katechismus, oder llnterricht in der 

kathol. Religion, fttr die erlauer Erzdioecese. Erlau 1836.u cimu 

katekizmust haszn&lt&k. 7 K6sobb Pecsett 6s Esztergomban a 

p6csi katekizmus n6met kiadasa kerttlt forgalomba, cime: „Christ-

1. M. nemz. muzeum. 

2. Ugyauott. 

3. Esztergomi papnevel6-int£zeti konyvt&r. 

4. M. nemz. muzeum. 

5. U. ott. 
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katholische Lehre, oder Katechismus" 1 Ismeretes volt a „Kleir 

ner Auszug aus dem christkatholischep Unterrichte" c. kdt6 is, 

a mely 1842-ben jelent meg Nagyszombatban. 2-

A t6t nyelvu n6piskolik hasonl6k6ppen, mint a nemet nyel-

vUek elobb Canisiust, k6sobb pedig a Batthyanyi-f61e katekizmust 

haszn&lt&k. Ezek mellett egy6bb katekizmusok is voltak hasznd-

latban, de n6pszertis6gre nem tettek gzert, Canisius ismertebb 

kiad&sai: „Canisia P. Obecneg myssie vcenj, krestianskeh knizka, 

W Trnawe." 3 TovAbbA: „Obecneg myssie ucsenj krestianskeho 

knizka. Trnawa. 1768. 4 Rimski katolicski katekismus, W Trnawe. 

1804." „Maly Katechismus Petra Kpnyzia Pisma Sv Doktora 

pro Mladez^ a Lid. Obecnj kratce w.OtAzk&c-h zepsany as prj-

dankem Spowedi wytlacseny. W Presspurku. 1750." 6- Ezen ki-

vUl hasznaltiik m6g: Robik J. „Wilozseny o uzsotku a potrebe 

katechismusa 1702. Trnawa." 7 „Prawda wiry krystoweg kato-

licskog aneb. wsseobecneg w Kossycach 1752" 8 hittani kony-

veket, AndreAnski Menyhert jezsuita t6t nyelvu kdt6t irt Kass&n 

1756-ban. 9 Ugyan azt ismet kiadta Bud&n 1759-ben. 10 TovAbba 

b6vitve 1760 6s 1764-ben 11 Magyarra is leforditotta 1769-ben.12 

Abel Perenc jezsuita t6t katekizmust irt Xagyszombatban 1762-ben 1;* 

1752-ben jelent meg a kOvetkezo tot nyelvu kAt6: „Krestian 

Kagjcy, Skze Ot&zky a odpowedj Mezy Otcem a Synem Du-

chownjm k spasytedlneg SpowGdja prawemu pokanj Snadnym 

spusobem Nycwjcseny W Trnawe, z bibliotheky catecheticske. 

1752." 14 — 1778-ban kezdett t6rt foglalni a Battydnyi-fele kate. 
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Bleinte csak a kOz6p katekizmust haszn<1Mk a t6tok; k6s6bb a 

kis 6s nagy katekizmust is. Az eiso Batthy&nyi-fele kdt6 czime: 

Katechismus s ot&zk&mi ad odpowedmik. wyvcowAnj kraginske 

ml&dezse, W Presspurku. 1778.1 Ujabb kiaddsa BudAn 1779-ben 2 

A k6vetkez6 6vekben a t6tok is ut&nozt&k a magyarkiaddsokat; 

kis, k6z6p 6s nagy katekizmusok jelentek meg t6t nyeiven, a 

budai kiad&sok sz6 szerint vai6 forditAsai. Cimeik: „Maly Kate-

chys-mus. Budrin," 1780. 3 Ugyanaz Buddn jelent meg 1796 es 

1807-ben. 4- Bud&u 1825-ben. 5-Ugyanott 1838-ban 6s 1846-ban. 6 

A k0z6p katekizmus kiad&sai k6vetkez6k: „Menyssi Katekismus 

W Budimu 1796." 7- 1845-ben. 8 ^Postredni katechismus z 

otask&mi a odpowedmi k prospesnemu obcenem a obzwl&stnem 

winaucs6ny mlddezse." Buda 1807. 1841. 9 A budai nagy kate-

kizmus „Weliki Katechismus z ot&sk&mi a odpowedmi k obec-

n&m a obzwl&stnem winaucsowdnu mlddezse." 1779. N. Szom-

bat. 10 Buda. 1797, " Ujabb kiaddsok: 1807, 1815, .1816, 1838, 

1842, 1845. 12 Egy6bb t6t nyelvu kdt6k: „Prawda wiry krysto-

veg katolicskeg aneb. wssevbecneg w Kossycach. 1752." 13 

„Katechismus k winaucsowTdni mladezse katolicskog. W Trnawe 

1808." 14 „Rimski katolcski katekismus w kter6m sa w praw6m 

poradku predkladu ucs6ni zdkona priroden6ho wiri a mrdwow z 

naginstegsiho pramena pisma swateho a cirkewneg tradieii. Z 

milostiw6ho rozkazu geh, exc. Frants. Xav. Puchs z milosti bos-

keg nitranskeho biskupa z nemeckeho g^zika na slawenskog ob-

r&teni" Nagy-Szombat 1805. 15 Pr6nyi Imre katejdnak tot nyelvu 

forditasa: „Katekismus w kterem krestanske katolicske. W 
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Trnawe. 1806" *• 6s Hlawne clanki wiri. W Trnawe 1812." 

„Katekismus krestanski katolicski W Trnawe. 1815" 2- „Izvod 

navukov od Boga i vere katholichanske za potrebochu: hasen 

puka ladanskoga po Josefu Gjurkovenski plebanushu samarich-

komu na svetlo dan." Pest. 1819. 3- „Winaucsow<ini katolics-

k(§ho n&bozsenstua w ottzkdch a odpowedAch. Pre domagsi duc-

howni prospech wericih z nemeckeho na slowenski gazik prelo-

zsil: Kardhord6 Antun fArar welko-surdnski. W Trnawe 1829 " 4-

„KrAtke ucseni krestianskeg katolicskeg wiri w Lewcsowi.„ 1824 

6s 1845. 5- „Krestanske katolicske ucseni." Locse 1835. U. az 

Pesten 1850. G „Ucseni krestanskeho katol. nabozenstva." Bu-

dAn 1836. 7- Nagy-Szombatban. 1838. 8 „Kratki witah s kres-

tanskeho katolicskeho katechismusa. W Trnawe 1839. 9- A bu-

dai k&t6k kiegeszito reszet k6peztMc az evang61iumi szakaszok, 

melyeket a t6t nkolilkban 6pp ligy, miut a magyar 6s n6met 

tannyelvQekben a tanitonak fol kellett olvasnia a Calmet-f61e 

evang61iumi magyanizattal egytttt. Cime: „Rozdelene a wyswe-

lene nedelne y sw&tecne ewangelie, stenj y epistole k potre-

bow&nj kraginskych skol. w krdlowstwj uherskem z nemeckeho 

na slowensky gazik prenessene W Budim a uTrnawe. 1790." 10 

Az ol&hoknak a katolikus egyh&zzal valo egyesttlese legfo-

k6ppen Baranyai P&1 jezsuita muve. Eza kitfin6 f6rfiu 14 6vig 

faradott Erd6Iyben az uni6 neh6z munkajdban. Nem csupAn gya-

korlatilag t&radozott a roman ifjiisdg hitbeli oktafcis&n. Katek6-

tikai konyveket is irt. M6dszertani hitelemzeseket adott ki. Ro-

mdn nyelven katekizmust irt, mely Gyula-Feh6rvArott jelent meg 

1702-ben. 11 A fogarasi rom&n pttspCk udvar&ban dllandoan egy 

1« Ugyanott. 
2. Ugyanott. 

Ugyanott. 
4. Ugyanott. 
5. Ugyanott. 
6. Ugyanott. 
7. Ugyanott. 

0. „ . 
10. Maff>Tar nemzeti muaeum. 
Jl . Scriptoros Soc. Jcsu, I. k, 21. 



jezsuita teologus tart6zkodott, a ki neki tandcsad6ja volt. Eb-

bol m61tdn kovetkeztetjttk, hogy a romdn katolikusokn&l a hit-

elemz6s a jezsuitdk ismertetett m6dszere szerint folyt. \z elso 

roman katekizmus-iro TaflFerner PAl jezsuita volt, a ki nagy ka-

tejat romdn nyelven 1696-ban adta ki Nagy-Szombatban, a mely 

1726-ban uj kiadcist 6rt:
 2- Lovincsics Mihdly jezsuita a XVIII 

szazad elej6n irt romdn nyelvu katekizmust Baitul GyOrgy je-

zsuita 1703-ban Kolozsvdrott adbi ki rom&n kdt6jdt, 4- Ezeket a 

kat6kat hasznAltAk a romcinok a J6zus-tArsas&ga eltoroltet6seig. 

Azutdn ndlok is a budai kiit6k jOttek forgalomba. A kis k&te 

cime: „Katekizmul csel mik ku aentraebaery si raeszpunuiy tok-

mit paeutru aenvaecaetura pruncsilor a krestino-katolicsilor aen 

caerile pre a aennaeczdtej si prealuminatej aem pacraeteaszej 

kraejcaszi aposztolicsesty Aen Buda. Ku szlovele kr. universitds. 

Annul 1780." 5 Ugyanabban az evben jelent meg rom^n nyel-

ven a budai kozep katekizmus is. Cime: „Katekizmul Krestino 

Katol." Buda. 6 AmbAr a nagy katekizmus romdn nyelvu kiada-

sat uem talalom; azonbjin k6ts6g kivttl azt is kiadtdk. A kis 6s 

koz6p kcit6 1845-ben 6s 1855-ben ism6t megjelent. 7-

A gor. katolikus ruth6nek legr6gibb katekizmusa a „Mali 

katechismus," mely 1750-ben jelent meg Debrecenben. 7 Re-

gebbi kiadasait nem isijaerem, 1772. 6ta Kutka Jiinos munkdcsi 

e. m. kanonok kis- es nagy kat6jat hasznaltAk a ruth6nek. Ezt 

a kcit6t B^csinszky Andnis munkiicsi pttspok egyhcizmegy6j6nek 
iskoliii szAmara eloirta. Kesobb Popovics Vazul pttspok azt inaga 

atdolgozta 6s annak haszndlatdt ujra kotelezove tette. 

Horv&t, illetve bunyev^cz nyelven Bellarmin k&t6jat adt&k 

ki el6sz0r 1627-ben, cime: „Istumacenge obilnie nauka karstyans-

koga sloxeno zapovidyu s. o. pp. Klementa VIII. od prisvitloga 

1. Catalogus personarum et oftic, Soc. Jesu. A budapesti ogyetemi konyvtiirban. 
Scriptores Soc. Jesu. I. 211 Jap. 
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6. Ezekot Turjay ehinos ungvari kanonok szives kozlesebol tudom. 



g. Roberta Bellarmina kardinala s. r. e. prineseno u yazik har-

uatski zapovidyu s. o. pp. Urbana VIII. i. svete skupschine pris-

uitle gg. kardinalou varhu razplodgenya svete virre; tumaeengen 

Joanna Tomka Marnavieha bosnyanina, kanonika sibenskoga i 

zagrebskoga archixakna stolnoga iste crique zagrebske, naucsi-

telya sv. bogoslovya, protonot. apostolskoga, U Rimu 1627." Bel-

larmin kAt6j£t Marnavich zagr&bi kailonok fordit&s&ban 1708-ban 

ujra kiadtdk. Mindk6t kiad&s R6mdban jelent meg a Propagauda 

betuivel. 5 Azonban nagyobb eit&rjed6snek nem orvendett. A 

horvdtok alkalmazkodtak a magyarokhoz; azaz HorvAtorszagban 

a hitelemzes a magyarorszAginak mintdjara t0rt6nt. Az6rt ott k6-

s6bb Canisius k<it6ja lett uralkod6, epp ugy mint nillunk. Egy6bb 

horvdt, illetve illir nyelvll kAt6k n kovetkezok: Canisrus kate-

kizmusa, melyet Kollonich primAs rendelet6fe adtak ki. Cime: 

„Kratka Abekavica i Kratak Kerstianski Katholicsanszki Nauk 

poshtovanoga otca Petra Kanisia drushtva Imena Iszuszova sloxen 

u slavinski, pritiskan po milosti priposhtovanoga i privisokoga g 

na kardinala Koloniehia ostrogonskoga arcibiskupa. Ternavi. Ty-

pom Academ. 1696." 1 Valamelyik jezsuifci forditotta illir nyelvre 

Canisius kis kAt6jdt Kollonich prim&S rendeletere. — KrAlity 

Mikl6s pol6mikus kAt6t irt 1712-ben. Mulich Gycirgy jezsuita 

missziomirius pedig „Poszel Apostolszki vu navuku kerschanskom 

postavlyen" cimfl 640 lapra terjedd nagy katekizmust ado't ki 

1742-ben Zigrdbban. T Ugyan 6 t61e jelent meg a „*Skola Kris-

tuSeva Kerschanskoga Navuka obilno puna po p. Juraju Mulich 

S. J. miszionaru apostolszkorti na szvetlo posztavlyen. iiagreb. 1744." 
4- Nagy katekizmus a sztilok, tafiii6k, gazdiik, az ifjusiig sza-

rn&Y&. Kanislich Antal horvAt jezsuita 1754-ben, 17<>:3-ban es 

1772-ben adott ki k&t6kat kUloiiboz6 cimekkel. 5- A gyori egy-

hdzmegye horvdf nyelvU plebdniAi szdmara Zichy Ferene grof 

pttspok rendelet6re adtAk ki a kovetkezo hArom iskol&ra osztott 

1. M. neinz. muzeuin. 
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kAt^t, a mely htt forditAsa Canisius ily rendb61i magyar kiaddsd-

hak: „Obchinszke Miszie, pitanja knizice na tri skole po redu 

razdilyene, kim su prilosene jacske y hasznovita naredba od 

kerschanskoga nauka bratinstva, va ki je y pet delov Petra Ka-

nisia iz tovarustva Jesusa y na zapovid nyihove excel. nassega 

gosp. biskupa na svitlo dane, na szlusbu szvim otcem duhovnim, 

skolnikom, sztariim, dici, szvimbratomi szesztrom kerschanskoga 

nauka bratinsztva va jurskoj biskupiji. Stampane Sopronii 1759." 
2 A kereszt6ny oktatds Ursasag.inak h&rom iskoliira osztott kdt6ja. 

A p6csi megye iskohii sz<imdra 1759-ben adt&k ki Canisiust sokac 

nyelven. Cime: Nauk katolicsanszki, u pitanja i odgovaranya 

sverbu pet poglaviti stvari Petra Kanisia u tri skule razdilit, i 

za slavnu biskupijir pecsuiszku drugi put uzmloxanie po jednom 

observantu sloxit. Stampan u Budimu. 1759." 2- Ennnek az is-

kolai kezikonyvnek els6 kiadcis&t nem ismerjttk. Canisius kis ka-

tekizmusjit a kalocsai egyhdzmegye bunyevdcz 6s sokacz nyelvu 

plebriniai szAmdra Batthyiinyi J6zsef grof 6rsek adatta ki. Cime: 

„Nauk KarstyAnszki, sverhu pet poglavjah Petra Canisia druxbe 

Isusove, na pitanja i odgovore z i tri skule razdiljen s obicsajnima 

molitvami s razlieitih pismah s naredbami bratinstva od nauka 

kerstyanskoga i proschenjih od svetih otacah papah rimski ovom 

bratinstvu dopuschenih uzmoxen i po zapovidi priuzvisenoga 

gosp. arcibiskupa za svekolike xupe i skule naroda illyrskoga u 

kolocsanskom arci-biskupatu za ucsiti naregyen, u vrime pako 

svetih missionah po jednom iz druzsbc Isusove missionaru podilyen. 

Godine 1766. Stampan u Kalocsi siovim Arcibiskupovim. 1767." 

Egy jezsuita forditotta le Canisiusnak luirom iskol&ra osztott ka-

t6jiit. 3- Egy6bb horvdt nyelvU kiit6k a kovetkez6k: „Nauk 

karschianszki u kratko istumacsen za lakse uvixbati dicu i up-

ravgliati ostale neumitne putu nebeskom, ponovglen i u krathe 

sloxen po naredbi piiszvitloga i pripostovanoga gosp. Antoua 

Belglave, pervo biskupa od Zanta, zatim od Korcule, a sada 

1. M. nomz. muzeum. 
2. M. nemz. muzeum. 
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biskupa od Trogira po nostjanju M. P. Fr. Antona Giuranichia 

jur definitora genla i peterom provinciala reda s. o. Franciska u 

Dalmatiji. U Rimu, Po Antonu Fulgoni 1789. S dopuscheniem 

staressina. 156 lapra terjedo nagy katekizmus. L „Mali katekiz-

mus s pitanji i odgovori s kupa dodanjem od [najpotribitijih 

svetih sakramenatah. S dopustjenjem duhovnoga poglavarstva. 

1824. u Rici. 29 lap. A budai kis kat6 illir forditisa. 2- „Kratki 

Nauk, od zakona krestyanszko katolicsanskoga, zaderzsavajuchi 

najpotrebitie iz velikog katekizmusa izabrane stvari, brez kojih 

dobroga znanja u biskupiji Diakovacskoj i Srimskoj naprisv. sak-

ramenata nitko pustit-se neima." Buda. 1834. 8 A budai kAt6 

horvdt fordit&sa a diakov^r — szeremi-egyhazmegye szam&ra. 

„Kersthjanski katolicsanski nauk od vire i zakona u pitanjih i 

odvogorih za opchensko i posebno ubavistyhenje ucsenikah 

csetverte latinske shkole. Dio tretji. Od karsthianske pravednosti 

i od svetotajstvih.a Buda. 1736. 4 178 lap. Hittani tank6nyv a 

gimn&ziumok negyedik oszt&ly&nak liasznalatara. A ker. igazsAg-

rol 6s szents6gekr61. „Kersthianszki-Katolicsanszki Nauk od vire 

i zakona u pitanjih i odgovorih za opchenszko i posebno ubavish-

tenje ucsenika tretje latinszke shkole, Dio drugi. Kersthianszki-

katolicsanszki nauk od chudodravja, Optyinske kershtianszke dux-

nosti pram nam istim i pram nashim iskarnjem. Buda. 1836.„ 5-

136 lap. Erkolcstan. A gimn&ziomok harmadik osztAly^nak hasz-

mUat&ra. „Kershtyanszki Katolicsanszki Nauk od vire i zakona u 

pitanji i odgovorih za opchensko i posebno ubavischtenje ucse-

nikah druge latinszke shkole. Dio pevri. Kerstyanszki katoli-

csanszki nauk od vire.u Buda. 1637. — 167 lap. A hitr61 szol; 

a gimnaziomok m&sodik osztillyAnak hitelemz6si tankonyve. 6 

„Razlaganye velikoga katekizmusa, vakomsze nehaja sze, csaszc 

kershtyanszke vere nalizse z-kratkiin razlaganyem czerkveni 

1. M nemz. muzoum. 
2. Ug>anott. 
3. Ugyanott. 
4. Ug>Tonott. 
5. Ugyanott. 



czeremoniov, z-trudom i potroskom priszicskoga farnika popiszano 

i stampano, Soproni 1836." 1 629 lapra terjedd kdt6-magyardzat. 

Elso r6szben Canisiust, mAsodikban az egyMz szertart&sait ma-

gyar&zza. 1839. 6vben a p6csi katekizmust vsokac nyelven is ki-

adt&k. Cime: „Kerstyanfezki-katoiicsanszki Nauk ili Katekizmus 

za virne pecsujszke biskupije. U Pecsuhu. 1839. 2- 61 lap. 

Az olasz reszeken 16vo iskoWk szdmdra olasz nyelven is ki-

kiadt&k a budai katekizmust. Cime: „Compendio del Catechismo 

Maggiore. Buda 1814." 6s „11 Catechismo minore." Buda 1815. 

Lithatjuk ezekb61, hogy a nem magyar nyelvtt n6piskolAk 

hitelemz6se mindenben hasonl6 volt a magyar tannyelvttekhez. 

A k&t6k jobbdra a magyar katekizmusok forditAsai voltak. Az 

eredeti k6zikonyvek is hasonlitottak az e nemtt magyar kony-

vekhez. A hitelemzok k6pzetts6ge azonos volt a magyar tannyelvtt 

iskolik hitelemzoinek k6pzetts6g6vel. Az iskolak beosztAsa, ta-

nit&si rendszere, az iskoldztatAs mind a magyar nyelvtt iskold-

kat kOvette. Azert azt kttlOn ismertetni fOlOsleges. A mit a ma-

gyar iskol&krol s azok hitelemz6s6r61 elmondottam, az sz6 szerint 

vonatkozik emezekre is. 

1. M. nemz. muzeum. 
2. Ugyanott. 
tt. U^yanott. 



Protest&ns k£t6k a XIX. sz^zad els6 fel6ben. 

A protestdnsokndl ebben a korban is, ugy mint az elozo 

szAzadban szapora volt a k&t6ir&s. Oka ennek az volt, hogy ki-

ki tetsz6se szerint hozta be iskoldiba pzokat a katekizmusokat, 

a melyek neki legink&bb tetszettek, vagy amelyeket maga irt. 

Mig ellenben a katolikusokn&l a tanit&s eentralizAcioja nagyban 

nehezitette a kis6rletez6seket. Ott a hol a fop&sztor valamely ki-

probAlt, tekint61yes szerzotol szArmaz6 hittani k6zik5nyvet az eg£sz 

egyh6zmegye sz&m&ra- eldirt, a kis6rletezesek teljesen ki voltak 

z&rva. Ellenben protestAns r6szen csak n6h&ny tekint61yesebb 

szerzo k4t6ja nyert nagyobb elterjed6st. A tobbi mind a helyi 

n£pszen!s6g 6s szem61yes ismerets6g rpven terjedt el. Az6rt eb-

ben a korszakban is azt tapasztaljuk, hogy a protesfelnsokn&l 

t5bb-f61e hittani kezikOnyv volt haszn&lptban, mint a katolikusok-

ndl. VegyUk csak p£ld&ul a budai katekizmust. Joform&n az or-

szdg (isszes katolikus iskol^iban ezt haszn&Mk. Alig akadt ne-

hdny egyhdzmegy6ben, vagy pleb&ni&n versenytArsa. Ellenben a 

protestdnsokndl egyetlen kerUlet sem vplt, a melyben egyontetu 

let-t volna a hitelemz6s. 

Ezek elorebocsAtAsa xit&n lAssuk immar a protestAns katekiz-

musokat ebbol a korbol. 

„Katekezis az idvess6gnek fundamentomair61. Kolozsvar. 

1803." — h Simon Jozsef: „A foldmivelok gyermekeiknek alla-

potjukhoz alkalmaztatott ker. vall&sbeli oktafcis. 1803. Selmec-

bdnya." Leskei S. Erkoltsi katek6zij^. Kolozsvar. 1804." „A 

szent historiAnak summdja. Debrecen. 1804." 4 Kis Zdgmond. 

Dr Luther Marton kis katekizmusa. Pozsony. 1804." r> Keresz-

ty6n vallAs f6 dgazatinak bovebb eload&sa. 1805. Debrecen." 

Ujabb kiadjisa 1871." 6- Endrody. „A kereszty6n meggyozodesbol. 
1. M. nemz. muzeum. 
2. U. ott. 
3. U. ott. 
4. U ott. 
5. U. ott. 



1806." Hunyadi Ferencz. „A heidelbergai catechismusnak ma-

gyarazatja. VAcz. 1808." 2 Zaturecky S. A keresztyen tudomdny 

ban val6 r6vid oktatAs. Gyor. 1814-ben m&sodik kiad&sa jelent 

meg. 3- Az elso kiadds nincs kezeimnel. Risz P. A kereszty6ni 

tudomdnyban val6 rovid oktat&s. Kassa. 1816. 1826 6s 1838. 

Miskolcz 1831. 4- M&rton Istvin. Kereszty6n mordlis kis katekiz-

mus a helv6tziai valldst6tellel. Becs, 1817. 5- Utmutatds a ke-

reszty6ni vallas eloaddsdra a helv6t vallist k0vet6k 6rtelme sze-

rint. Debrecen. 1817 6s 1829. 6 A kereszty6n vallasr61 valo ta-

nitdsnak rovid summdja, a haidelbergai katekizmusnak summdja 

szerint. Ford. Szalay J&nos. Kassa. 1817. 7 A kereszty6n vallas 

igazsAgainak s k0teless6geinek esm6ret6hez val6 b6vezetes. Sd-

ros-Patak. 1818. 8- Keresztyen kis katekizmus az als6bb iskoldk 

szdmara. Gy6r. 1819, 1820, 1823. Kereszty6n vaMs summdja. 

Pest. 1820—1834. 10 T6th F. Az Uri szent vacsor&hoz k6szito 

katekizmus Gy6r. 1617. 11 A vaMs 6s%erk01cs summds tanitt&sa. 

Kolozsvdr. 1820. 12 A keresztyen valldsnak summaja a helv6ciai 

vaMst6telt kOveto gyengebb tanul6 gyermekeknek sz&mokra. 

Pest. 1820. Ezzel egybe van fuzve a nagy katekizmus. Cime: 

Oskolai kdt6 a helv6ciai vaMstetelt tart6 nagyobb tanul6 gyer-

mekeknek sz&mokra. Pest. 1820. 13 1834-ben is megjelent. 14 

Kereszty6n kis katechismus, k6szittetett a helvetziai vaMstetelt 

k0vet6 tul a dunai superintendentzia fotiszteletu conzisztoriuma 

rendel6sebol az alsobb iskohlk szcimdra. Gyor. 1819. 15 Ugyanaz 

1820-ban 6s 1823-ban is megjelent. 10 Szeles Andrds. ErkOltsi 

1. u. ott. 
2. u. ott. 
3. Ugyanott. 
4. Ugynnott. 
5. Ugyanott. 
6. Ugyanott. 
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katekismus. S&ros-Patak. 1823. Az Ur vacsor&j&hoz el6sz6r k6-

szttl6knek valo tanitAs. Gyor. 1822. 2- Bevezet6s a hitvaMs fun-

damentominak esm6retihez. Kolozsv&r. 1824. 3- Valldsra val6 be-

vezetes. S&ros-Patak. 1824. U. az 1860-ban, 4- Utmut<itds a ke-

reszty6n vaMs el6adisdra a helv6tziai valldst6telt k0vet6k 6r-

telme szerint. Debrecen. 1824. 5- Keresztyen hitr es erkolcsbeli 

tanitis. Kassa. 1830. 6- Bodola Samu. Katechismus 1831.Kolozs-

vdr. III. kiad. 1843. N. Enyed. 7- Keresztyen katekismus a refor-

matus ekklesiaban levok sz&mdra. Pest. 1833. 8- Luther kis ka-

tekizmusiinak magyardzata. Herdertol. Pest. 1833. 9- Luther Mdr-

ton keresz^6ny katekizmusa. Pest. 1834. 10 Kereszt6ny hit- es 

erkolcsbeli tanitds. Kassa 1830. 11 A kereszty6n vall<is fo agaza-

tinak bovebb eloadAsa a helv6ciai valldst6telt kovetok 6rtelme 

szerint. Debrecen. 1834. 12 Oskolai kat6 a helvet vallasteteltfeirt6 

gyermekek sz&m&ra. Pest. 1834. 1:{ Valldsra val6 b6vezet6s. Mis-

kolcz, 1837. 1845. 6s Sdros-Patak. 1858. 14 Edvi 1116s Pal. Gyo-

n6k katekizmusa. Pest, 1837, 15 Kereszty6n katekhismus, azaz a 

kereszteny valMsnak iVgazatira rovid tanitds. 1838. S&ios-Patak. 

U. az 1853 6s 1855-ben. 16 Kereszty6n katekhismus. Saros-Patak 

1839. 17 Edvi I116s PAl. Kereszty6n A B C. PApa 1839. III. kiad. 

1845. 18 Kereszteny kis katechismus a tanulni szereto jo gyer-

mekek szdmAra doctor Luther M&rton utAn tobb szentirasbeli dik-

tandokkal kiadta Varga Mdtyds. Nyitnin. 1841. 19 A kereszt6ny 

1. M. nemz. muzeum. 
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vall&stan katechismusa, Dr. Ziegenbein nyom&n k6szitette Dr. 

Sz6kdcs J6zsef. Pest. 1841. 1852, 1860, 1867 6* 1885. Rovid 

utmutatAs a kereszty6n valliis el6ad&s&ra. Kecskemet 1843.1846 

Pest. 1856, 1857, 1858. P6st. Toth Perencz. Kereszty6n kis 

katechismus, 9 kiad&s. 1844. Papa 10 kiadis 1815. 15-ik kiadas 

1853. ROvid oktatAs a kereszt6ny tudorminyban, mellyet a 

hannoverai kat6 szerint kiadott a gy6ri evang. gyttlekezet. Po-

zsony. 1844. 4 A kereszt6ny vallAs elemei kerd6sek 6s felele-

tekben. Kolozsvdr. 1845 5- Utmutat&s a ker. valldsra. SAros-Pa-

tak 1846. 6- Simon K. Pr. Kereszt6ny vallAstan. Pozsony. 1843.7 

Valliisra b6vezet6s es sark^Iatosabb igazsAgai. Siros-Patak. 1846 8 

Modszertani hitelemz6seket is irtak, mint pl. Koczi D. A 

palatinatusi catech6sisre irattatott m^gyar&zat. Kassa. 1802. 9-

AltalAnos jellemz6sk6ppen megemlitem, hogy k&t6ik hangja a ka-

tolikusokkal szemben mdr sokban enyhttlt. A pol6mia nem oly 

eles, mint az el6zo szdzadban volt. MindazMtal akadunk azokban 

tiimaddsokra. s6t egyik-m&sik er6s hangii t&mad&sokkal illeti a 

katolikus egyh&zat. Egyet id6zek mutatoul. Ldtzai Jozsef 1802-ben 

kiadott kdt6ja egyebek kOzt ezeket tartalmazza: (240—244 lap). 

A romai pllspOk a maga tekintet6nek sz6lesztes6re forditotta a 

keresztes hadakozast. A klastromokban ostoba tudatlansdg 6s he-

nye j61eles uralkodott. A pdpa Aruba bots&totta a botsAnatokat. 

Midon v6gre a XVI-szazadban Tetzel N6met-Orsziigban a Bllnbots<inat-

tal legszemtelenebb 6s gyalazafosabb kereskedest uzott, elodllott 

egy szeg6ny biiny&sznak fia: Luther M<irton stb. Azufcin magasz-

talja Luther mtikodeset. A katolikus kdt6kban ily hangu becs-

m6rl6seket nem faihilunk. A tekint61yesebb kat6-irok pedig egy-

altaldban tartozkodnak a polemiatol. 
1. Magyar nemzeti muzeum. 
—• » n n 
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Kdz£piskolai hitelemz&sunk a XlX. szazad 
elso fel^ben, 

A francia enciklop6distAk eszmei haz&nkban is termekeny 

talajra tal&ltak. Ezek az eszm6k nAlunk a tanit&s teren az dllami 

felugyeletnek fokozatos 6rv6nyes(U6s6ben nyertek kifejez6st. Az 

illlam mind erosebben bele nyul az oktatasba. Eleinte katolikus 

*Ulamr61 besz61nek, melynek joga van a katolikus oktafals llgyet 

rendezni. K6s6bb az Allam mindinkAbb leveti a katolikus jelleget. 

Utobb felekezetlen lesz. Fin&ezy magasztalja Van Swieten b&r6t, 

a katolikus/Allam legbuzg6bb apostolAt, a ki AusztriAban a ka-

tolikus allami oktatAs elvet proklamalta s el6k6szitette a jezsuita-

rend elt6roltet6s6t. 1 Az 6 eszm6i Magyarorsz&gon is 6rv6nyre 

jutottak. Mdria Ter6zia 1761-ben Bark6czy primAsra bizta az is-

kokik felUgyeleti jogiit. 2 Bark6czy halAla utan 1766-ban meg-

szUletett a tanulmAnyi bizottsdg, 616n PilffyMiklos orszcigbiroval. 

Ennek a bizottsdgnak feladata az ifjusAg nevel6s6nek uj terve-

zet6t el6k6sziteni. A Ratio Educationis Fin&czy szerint legkU-

lonbozobb szellemi dramlatokb61 tdplAlkozik: a jezsuit&k iskolai 

hagyomanyainak m6g mindig bos6ges kiitforrAsiib61; a kozvetet-

lenUl megel6z6 korm&nyrendeletek k6szlet6b61; a Felbiger es 

Marx Qrdcidn ausztriai tanrendszer6bol; aPergengr6f 6s Hessz-

Martini projektumaib61 6s azon utilitdrius eszmek vildgdbol, a 

melyeket a filantr6pok a pedag6gia talajdra Ultettek. 4< Utobb Mako 

PAl 6s Szerdahelyi Gyorgy a Ratio Educationist r6szben modo-

sitottdk s abba tobb liber&lis elemet vegyitettek. 

„M4r teljes erovel lUktet az uj szellem. El6ttUnk egy orsziig 

iskola-Ugye, tagolva elkUlonitett csoportok szerint; hodolva egy-

s6ges elvek uralmdnak. Az eg6sz szervezet tagjait eros kotelek 

fttzi az dllamhatalomhoz." Igy ir Fin&czy az uj rendszerrol. 5 Ez 

1. Fin&czy Erno i. m. II. 270. 
2. FinAczy Ern6 i. m. II. 276. 

3. Fiudczy Ernft i. m. II. 300. 
4. Fin&czy Em6 i. m. II. 235. 



jellemzi az lij rendszert. Az Allami hatalom terjeszked6se az ok-

tatdstlgy teren 6s a franciaorszdgi raciondiizmus. Az dllami hata-

iom kezdetben katoiikus dlarc alatt terjeszkedik. II. Jozsef kord-

ban mAr feiekezetlen. Ut6bb teljesen valhistaiau. Anndi veszedei-

mesebb ez, mivel eleinte nem tUnik fel hamis tendenci&ja. Kez-

detben az orsz&g primcisa volt az dllamosito torekv6sek fok6p-

visel6je. Azonban ezek a torekv6sek nem tUrik a „papi befo-

lyiist.u Meg kellett tehdt attol teljesen szabaditani az iillami iskolai 

adminisztrdci6t. Igy terjeszkedett ndlunk fokozatosan a vallAs-

talan dllamhatalom. A jezsuita rend eltoroltet6s6t kOvette az 

dllami hatalomnak az iskoldztatAs ter6n val6 fokozatos terjeszke-

d6se. Ezzel egytttt mindinkdbb l&bra kapott iskoldinkban a libe-

r&lis szellem. A liberdlizmus kezdetben vaMsoss&got szinlel. Ut6bb 

leveti az dlarczot 6s teljesen valldstalan lesz. Az iskoldk szeku-

larizaciojdval kapcsolatos vaMstalan irdnyzat jellemzi ennek a 

kornak oktatdsttgy6t. Hogy mily kdrt6kony hat&ssal volt ez a 

hitelemz6sre, azt fOlOsleges bOvebben fejtegetni. Az egyh&z meg-

tette koteless6get. Igyekezett ellensulyozni a kdrt6kony irdnyza-

tot. A katolikus paps&g hivatisa magaslatdn allva, igyekezett 

buzg6 oktatdssal valldsossd tenni az ifju nemzed6ket. 

A tananyag mennyis6g6t a Ratio Educationis irja el6, mely-

nek el6irdsa szerint a grammatika els6 6v6ben a hitelemz6s s a 

bibliai f6bb t0rt6netek, mdsodikban ugyanaz 6s a biblia eti-

kai magyardzattal b6vitve adand6 el6. Hitelemz6si tankonyvek a 

grammatikdlis oszhilyokban: a katekizmus 6s biblia. A gramma-

tikai osztdlyok hitelemz6se anyanyelven t0rt6nt, mig a humani-

orak, a tObbi fels6 osztdlyok n0vend6kei latin nyelven tanuMk 

a hittant. Igy volt ez a sz&zad kezdet6n. I)e az 1822-ik evi po-

zsonyi zsinat reform-int6aked6sei folytdn a grammatikalis osztoi-

lyokban uj hitelemz6si rendszer 16pett 61etbe, melynek illusztrd-

ldsa c61jdb61 rOviden el6adom az 1835. 6vben kiadott hittani tan-

kOny veket: 

Az els6 osztdlyban tovdbbra is katekizmust tanultak. A gram-

matika II. III. 6s IV. osztdlyaiban a hittant hdrom r6szre osztva 



ftagyobl) terjedelemben tanuMk. E rendszer alapj&t a katekizmus 

k6pezte, mivel elso 6vfolyama a dogmatikai, m&sodik a moriilis, 

harmadik a szents6gekr61 6s imddsdgr61 sz616 r6szt tArgyaltaj azon 

rend szerint, melyet a k&t6 kovet. Term6szetesen mindegyik 

r6szlet j61 ki volt bovitve. Mig tehdt az elobbi rendszer szerint 

a grammatika minden oszt&ly&ban az eg6sz katekizmust tanult&k 

fokozatos bovit6ssel 6s osztdlyoknak megfelel6 magyarizattal, ad-

dig az uj didaktikai szab&lyzat szerint ugyanaz kttlon reszletek-

ben 16n el6adva. 

B h&rmas tank6nyv els6 kotete — mint fonnebb 6rint6m, a 

dogmatikai r6szt foglalja magAban, cime : „A Kereszt6ny Katolika 

Hitnek Tarfitasa Kerd6sekkel 6s Peleletekkel, a m&sodik gram-

matikdlis osztdlyban 16vo ifjusdgnak nyilvan es kttlon val6 okta-

tAs^ra. Elso r6sz. A hitrol. Ara kotetlen 17 kr. ezQstben. Bud*in. 

A magyar kir&lyi egyetem betflivel. 1835." 8 ret 167 lap. 

Tartalma a budai oreg katekizmusnak dogmatikai r6sze, teteme-

sen kibovitves a gimn&ziumok tanterv6hez alkalmazva: 72 §-ra 

van osztva, k6rd6sek 6s feleletekben. I. Szakasz: Az apostoli hit-

vaMs elso czikkely6nek foglalatja, II. Az apostoli hitvall&s mdso-

dik, harmadik, negyedik, ot6dik, hatodik, hetedik 6s nyolczadik 

cikkelyeinek foglalatja. III. Az apostoli hitvall&s kilencedik 6s 

tizedik cikkelyeinek foglalafja. IV. Az embernek Allapot&rol az 

61et ut&n. 

A mAsodik kotet a gimn&zium harmadik osztAlya szam&ra 

volt eloirva s hasonl6k6ppen a budai oreg katekizmus alapjdn 

szerkesztve. Cime: „A Kereszt6ny Katolika Hitnek Tanitdsa k6r-

d6sekkel 6s feleletekkel, a harmadik grammatikdlis klasszisban 

lev6 ifjiisAgnak nyilv<in 6s kttlon valo oktatdsdra, Masodik r6sz. 

Kereszt6ny katolika erkolcs oktatds, koz6ns6ges kereszt6nyi ko-

teless6gek az Istenre, re&nk 6s felebarAtunkra n6zve. Kotetlen, 

az Ara 14 kr. ezttstben. Budan. A magyar kir. egyetem betuivel. 

1835." 2. 8-r6t. 132 lap. Tartalma: I. Szakasz. A h&rom elso 

Parancsnak Foglalatja. K6telessegeink az Istenre nezve. II. Sza-
1. Magyar nemzeti muzeum. 



kasz. Az 6t5dik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik 6s tize-

dik Parancsolatoknak Poglalatja. Kozons6ges Koteless6geink on-

nOn magunkra 6s Pelebardtunkra n6zve. — Ez is, mint a fon-

nebbi, k6rd6sekbe 6s feleletekbe van foglalva. 

A harmadik kotet a budai oreg katekizmusnak a szents6-

gekr61 6s imddsdgr61 sz61o r6sz6t adja el6 tetemes b6vit6ssel s 

a gimn&zium negyedik osztdly&nak szAmira van irva. Cime: A 

Kereszt6ny Katolika Hitnek Tanit&sa kerd6sekkel 6s felele-

tekkel. A negyedik grammatikdlis klasszisban levo ifjus&gnak nyil-

vdn 6s kttl6n val6 oktatdsAra. Harmadik r6sz. Kttlonos koteles-

s6geinkrol. A kereszt6ny igazsdgr61 6s a szents6gekr61. Kotetlen 

az dra 18 kr. ezttstben. Bud&n. A magy kir. egyetem betiiivel. 

1837." i- 8-r6t 178 lap. Tartalma kovetkez6: I. Szakasz. Kttlon-

b6zo koteless6geink PelebarAtunkra n6zve. II. A kereszt6ny igaz-

sdgr61, az ahhoz szttks6ges isteni Malasztr61. III. Az Anyaszent-

egyh&znak Parancsolatai. IV. J6zus £ltal rendeltetett eszkozok 

az ttdvoss6gnek elnyer6s6re. A szent Sakramentumok, vagyis 

Szents6gek. 

1831 6s 1832-ben adta ki Szaniszl6 Ferencz „Doctrina Religi-

onis Christiano Catholicae" czimu munkdjdt, mely kitttn6 k6zi-

kOnyve volt a fejlettebb tanul6 ifjusagnak. 2 A k6nyv n6gy ko-

tetre terjedt. — Egy6bb gimndziumi hittani konyvek voltak m6g 

a k6vetkez6k: DvorAk Julian nagyszombati gimn. hittandrt61: 

Totale compendium doctr. christianae; 8 tov&bb& Magyar Perenct61: 

„Kat. kereszt6ny hittan" „Kat. erkOlcstan." „A J6zus Krisztus 

tort6nete." Eger 1843. 4- Es Compendium doctrinae religionis 

christianae in usum scholasticae juventutis concinnatum a Ioanne 

Durcsdk de Kis-Szlatina" Eger 1825. A humanior&k es filozofia 

szdmira. 5 

Peth6 Benedek piarista ih irt a Mrom fels6 grammatikai 

osztAly szdmdra hittani k6zikonyvet. A k6ny\T magyar nyelven 

1. M. nemz. muzeum. 
2. D&nielik-Ferency.i. m. I. 529. 
3. M nemz. muzeum. 
4. Danielik Ferenczy i. m. I. 30f>. 



volt irva. Kerd6sekbol 6s feleletekbdl Allott. Rudnay prim&s j6-

vahagyasdval jelent meg a XVIII. szAzad v6g6n. 

lme ezek voltak a k0z6piskol&k als6 osztilyainak hittani 

k6zikfinyvei, melyeket az ifjusag anyanyelv6n tanult. A felsftbb 

osztdlyokban az eg6sz tanitds latin nyelven folyt. 

A grammatika n6gy osztAlyaban 6s a humanior&k k6t 

osztilydban a hittant hetenkint k6t 6rAban, illet61eg heti n6gy 

f616rAban tanulUk. A bOleseleti tanfolyam mindk6t osztdlyAnak 

hallgat6i egyutt tanult&k a hittant a Ratio Educatlonisban 

eloirt mod szerint. A vasArnapi exhoitdcio az eg6sznek be-

tetoz6se, az elmeleti tanulmanyoknak a gyakorlati 61etre val6 

alkalmazasa volt. — Ez volt az dltal&nos rendszer. Az is-

kolai konyvek a fopapsAg utasitdsa folytdn 16nek a koz6pisko-

ldkban behozva. Azonban nagyon j61 tudjuk, hogy e k6t t6nyezo 

m6g nem k6pez iskolai rendszert. Az iskolai torv6nyek6s ak6zi 

konyvek mindossze csak felet k6pezik az oktatAsnak, mdsik fel6t 

a tanarok. Jo tan£r gyar!6 torv6nyek 6s gyenge tankonyvek mel-

lett is dtlag jo eredm6nyt mutathat fel: mig a gyenge tanAr ki-

tun6 rendszer mellett is fogyat6kos eredm6nyt 6r el. Im6nt 

talAnossiigban jellemeztem a Ratio Educationist, mint szAzadunk 

elso fel6nek iskolai torv6ny6t. Vallds-erkolcsi oktat&s szempont-

jAb61 meglehet6s volt. Az iskolai konyvek is el6g jol voltak &t-

dolgozva, s habdr nem voltak mentek a hibikt61, megtlt0tt6k a 

m6rt6ket, szerkesztoik a pedag6gia fejIod6s6re tekintettel voltak. 

Hogy azonban a kor koz6piskolai hitelemz6s6t kellok6pen meg-

birdlhassuk, birdlat ali kell vennUnk az int6zeteket, a k6z6pis-

koldkban mUkodo egy6neket. A tanUgynek a mult sz&zad v6g6n 

bekSvetkezett elvildgiasitdsa nagy r6st UtOtt az ifjus&g vjiMsi 

oktatAsin, melynek els6 rendu k6pviseloi voltak a szerzetesek. 

A vilagiasit&s tulajdonk6ppeni c61ja volt: liber&lis nevel6si rend-

szer behozatala, mely nem kedvez a vall&si oktat&snak, NAlunk 

az ellentet a legenyhebb alakban nyilvanult: csak vil&gi veze-

1. Breyor Istv&n dr. budapesti hittanAr szives kozl6s6b6I tudom; a ki adatait bold. 
Csapl&r Benedoktol kapta. Csaplir adatait a piarista rendnek Suffragia ab anno 1783. 
nDstrorum cz. k6ziratos konyvb6i meritette. 



t6s ald helyeztek a kOz6piskoldkat, csak az egyh&z kezeibdl vet-

t6k ki azokat; a valldsos szellem tovdbbra is megmaradt azokban 

tigy, hogy a hitelemz6s a vMgiasitott k0z6piskoldkban kiel6gito 

volt. Amde a visszahat&s csakhamar bekOvetkezett, a kOzvele-

m6ny a szerzetesi k0z6piskoldk mellett nyilatkozott. — A magyar 

miivelt osztUy becslllte 6s szerette a szerzetes tan&rokat, ohaj-

totta az iskol&knak az egyhdz kezeibe val6 visszahelyez6s6t. S 

osakugyan rovid ido mulva ldtjuk az UdvOs v&ltoz&st. A szerze-

tesi gimndziumok sz&ma 6vrol-evre szaporodik, a piaristdk orsz&g-

szerte mind tObb es tObb int ̂ zet vezet6s6t veszik dt, utdnok a 

ferencrendiek es minoritdk, majd a tObbi tanitorendek. I, Ferenc 

kirdly ldtva az orszdgos k0zv61em6ny nyilvdnuldsdt, 1802-ben a 

bences, ciszterci, 6s pr6montrei rendeknek visszaadta egykori 

javaikat azon k0telezetts6g terhe alatt, hogy azok j0vedelm6bol 

k0z6piskohikat tartsanak fonn 6s azokat kebel6kb61 l&ss&k el 

tanerokkel. Leger6sebb volt a kegyes tanit6rend, mely az uj 

Ratio Educationis 61etbelepte alkalmdval m&r 25 k0z6piskoldval 

birt hazdnkban; majd a benc6sek, ferencrendUek, ciszterciek, mi-

noritdk 6s premontreiek egymjis ut&n vett6k &t a kir. kat. gim-

n&ziumokat, melyekben vil&gi papok 6s vildgiak vegyesen tani-

tottak. K0z6haj volt, hogy az Osszes hazai kir. gimn&ziumokat 

szerzetesek vegy6k dt, ez azonban csak r6szben teljesillt az em-

litett szerzetek vissza&llit&sa filtal. Habdr nem volt teljes az egy-

haz OrOme, a r6szleges visszadllitAs is nagy 6s Orvendetes viv-

lminy volt s a szerzetesi gimmiziumok tetemes szaporulatdt, mint 

a k0z6piskolai hitelemzes lendulet6nek egyik szebb korszak&t 

kell jeleznUnk. A k0z6piskoliik nagy r6sze ism6t szerzetesek 

kez6be kerUlt s igy az egyhtiz befoly&sa a hazai ifjusdg valli-

sos nevel6sere gyarapodott. A mi f6, az egyhdzi jellegU rendszer 

biztositotta a hitelemz6s gyakorlati eredmenyet. Midon az uj 

Ratio eletbe 16pett, 30 kOzepiskola volt vildgi vezetes alatt, melyek-

ben reszben vMgiak, r6szben vildgiasitott szerzetesek tanitottak; 

utobb, a mint a restauralt szerzetesrendek tagjai szaporodtak, 

azok egyimis utan vett6k kezOkbe ezen intezeteket, ugy hogy a 

szabadsdgharc elott mdr a hazai k0z6piskoldk nagyobb r6sze 



ism6t szerzetesi kezekben volt. Az egyh&z diadala igy nem lett 

teljes, K6sobb m&r nem lehetett a dolgon v&ltoztatni, mert a vi-

ldgiasito ir&ny ujra el6t6rbe 16pett 6s mindink&bb terjedt ; asza-

badelvtt eszm6ket felkapt&k 6s a liberdlis dramlat, mely a szer-

zetesi iskol&knak nem kedvez, ujra 6rv6nyre jutott. — A kor kozep-

iskolai hitelemz6s6t tdrgyalva, megemlitem m6g, hogy az 1844. 

6vi orszdggyttl6s elrendelte a latin nyelv 6s ezzel rokon tant&r-

gyak kiv6tel6vel az eg6sz kozepiskolai oktatdsban a magyar 

nyelv hasznalat&t s igy a hitelemz6s is, melynek tannyelve elobb 

a koz6piskoldkban latin volt — megszttnt latin nyelvtt t&rgy lenni. 

A torv6ny yjabb rendelkezese a hitelemz6sben semmif61e 16nye-

ges vdltozdst nem id6zett el6, mivel elobb az ifjusdg mdr a 

grammatika mdsodik osztdlyaban tOrve besz61t latinul, teh&t a 

felsobb osztAlyokban a latin eloadds neh6zs6geket nem okozott; 

az ifju latin nyelven 6pp ugy megertette a tanar el6addsdt, mint 

magyarul. Csupdn mint formai vaitoz&st akartam felemliteni a 

44-iki t0rv6nyt. 



Nepiskolai hitelemz^sunk II. J6zseft6l 
1868-ig, 

A mit a koz6pi$kol&k hitelemz6s6r61 mondottam, ugyanaz a 

n6piskol6kra is voriatkozik. Ennek a kornak eg6sz iskolattgy6t 

az Allamhatalom fokozatos terfoglahisa jellemzi az oktatds teren. 

Igaz, hogy az Allam iskolailgye kezdetben katolikus szinezettel 

bir; 6mde ez csak az6rt t6rtent, mivel a protestAnsok tiitakoztak 

az dllami beavatkoz&s ellen. A protestansok autonomidjokra hi-

vatkoztak s az Allami felttgyelet ellen ism6telve tiltakoztak. A 

katolikus iskol&k az Allam kOzvetetlen felttgyelete alatt voltak. 

Az allami toigazgat6k teljes hatalommal intezkedtek azokban. A 

francia enciklop6distak eszmei terjednek iskohiinkban. A tanitok 

ezeket az eszm6ket szivj&k magokba. A felekezetlen allam ma-

gcihoz ragadja az oktatAs ugy6t s az egyh&z befolyds^t mind-

inkcibb hiit6rbe szoritja. 

Ennek a rendszernek eredm6nye volt a vallasoss&g foko-

zatos csokken6se. A hitelemz6s kttlon tantdrgy, eikttionitve a 

tobbitol. Mig az elott a vall&s az eg6sz oktatdst dthatotta s az 

iskola a szo teljes 6rtelm6ben a templom elocsarnoka volt; az 

uj rendszer a vaMst elkttlOniti a tObbi tArgyakt61. A vaMstan 

epp olyau kttlOn tant&rgy, mint a szamtan, vagy a nyelvtan. 

Ennek a rendszernek hatasa fokozatosan 6szlelheto a valliisossdg 

hanyatldsaban. Az iskolattgy elvilagiasit&sa maga ut&n vonta a 

vallasossdg cs6kken6s6t, A katolikus papsdg torekv6s6t az ifju-

sdg valldsos neveleseben sok tekintetben meghiusitotta a kor 

nevei6si rendszere. 

A katolikus jillami oktat&s nem sokdig marad 6rv6nyben. II. 

Jozsef csAszdr tanttgyi rendelete m&r a felekezetlen illami rend-

szert juttatja 6rv6nyre az oktat&sban. M*ir a maga valosagciban 

megnyilatkozik benne az a karhozatos szellem, mely a vaMsta-

lan francia b0lcselokt61 szdrmazik. Ez a rendelet, mely 1789-ben 

„histruktion fttr die Visitationen der Nationalsclmlen in Ungarn" 



eim alatt jelent meg, az oktat&st kotelezov6 teszi: ezdltal modot 

nyujtott az egyhdznak arra nezve, hogy az iskolakban a hitelem-

z6st nagyobb er6vel vegezze; m&s r6szt pedig tiberdlis int6zke-

d6seivel a papsAg 6bers6g6t folkeltette, hogy az annak foly-

t&n eloreldthat6 valldsi indifferentizmust a buzg6 hitelemzessel 

ellensulyozza. A szabillyzat f6bb int6zked6seit ide iktatom, hogy 

a mondottak igazsdgdr61 a t. olvaso kozons6get meggy6zzem. L 

Az I. §. szerint: Minden gyei-mek, — fiu 6s ledny — 6 6ves 

kordt61 12-ig tartozik iskol&ba jArni 6s miutAn tanitAsi dijat nem 

kell fizetni, ez okbol a szUlok szeg6nys6ge nem szolg&lhat okul 

arra, hogy ^yermekeiket az iskoldt61 visszatartsdk; a hol pedig 

ez m6gis elofordulna, az ily sz(il6k, ha vagyonosak, p6nzbirsdg-

gal sujtandok; ha pedig szeg6nyek, ez esetben kozmunka telje-

sit6s6re k6nyszeritendok, lehetoleg az iskola k6rUl v6gzend6 

munk&kn&l. — Ez a rendelkez6s az egyh&zta n6zve kedvezo 

volt; a mennyiben az &ltal&nos tankotelezetts6g behozatala altal 

a hitelemz6st megkonnyitette. Minden gyermek koteles volt is-

kol&ba jdrni. A lelk6sznek igy m6djaban dllott mindenkit a val-

l&stan tanuldsdra kenyszeriteni. 

A II. §. szerint: minden kozs6gben, hol rendes lelkesz 6s 

igy anyak6nyv is van, kell egy-egy iskol&nak lennie. Ama hely-

s6gekben pedig, hol lelk6szseg nincsen, de a korny6ken 100 

iskolakoteles gyermek tal&ltatik, egy k6zos iskola 16tesitend6. A 

szab&lyszertt iskola-felttgyelet oly kozs6gekben, hol az iskolak 

nem kozosek, a lelk6szt illeti meg; mAs kozs6gekben, hol a 

lelk6szre ez &t nem ruh&zhato, a felttgyeletet az uradalom egyik 

hivatalnoka; vagy ha ez nem bar&tja az iskol&nak, a kozs6g 

legtekint61yesebb polgdra gyakorolja. Ebben a pontban mftr mu-

tatkozik a felekezetlens6g c61zata. Azonban eg6szen vildgos lesz 

az a VI. szakaszb61. A szerint: kOzOs iskol&k oly k0zs6gekben 

16tesittetnek, ahol a kttl0nb0z6 vallAsfelekezetu lakossdg gyer-

mekei kOzOs iskolai oktat&sban r6szesithetok. Oly helyen, a hol 

katolikus tanit6 van alkalmazva, a felttgyel6 protestAns legyen. 

1. Dudis Gyula . II, J6zsef esilszir taniigj i utasitAsai. P6cs. 1902. 



Ott pedig, a hoi nem katolikus a tanito 6s a protestAnsok tobb-

s6gben vannak, iegyen a tanito az 6 vaiiAsukbeli, de a felttgyelo 

katoiikus iegyen. Az iiy kozOs iskolAban a tanit6k az oktatAst 

szint6n az elfiirt dltaldnos tanterv szerint v6gezz6k 6s ttgyelje-

nek, hogy a kttlonb0z6 felekezetek kOzt 0sszetttk0z6s 16tre ne 

jOjjOn. E v6gbol az el6irt kOzOs im&ds&got mondassAk el a tanu-

16kkal, a hitelemz6sre pedig kttlon-kttlOn nap tflzessek ki, a mely 

6rdn a m&sik felekezet jelen ne legyen. — Olyan f61ig kOzOs 

iskol&n&l, hol az egyik felekezetnek nincsen vall&sbeli tanit6ja, 

a vallAsoktatdst a lelk6sz az iskoldn kivttl teljesitse; ha pedig 

lelk6sz nincs a k0zs6gben, a valhlsoktatds eiemeire a sz(116k 

oktassAk gyermekeiket Oly helyeken, hol sem tanit6ja, sem lel-

k6sze nincs egy felekezetnek, a k0zs6gi jegyzo is tanithatja a 

a vall&stant. A kozOs iskol&kban, hovd zsid6 vallAsu tanulok is 

jdrnak, ezekre is tekintettel kell lenni; t, i. be kell hozni a kO-

zOs im&ds&got, a kereszt6ny valldstant szombaton kell el6adni. a 

mid6n a zsid6k nem jOnnek iskoldba. V6gttl megjegyzendo, hogy 

a kOzOs iskoliindl a felekezetek lelk6szei iskolafelttgyel6kk6 nem 

viilaszthat6k, mert ezeknek mindig vildgiaknak kell lenniOk. 

Ez a szabdlyzat minden tekintetben mag&n viseli a jozefiniz-

mus b61yeg6t. Ebben tahilkozunk el6sz6r a kOzOs iskol&kkal. A 

vall&si indifferentizmus adja meg annak alapszin6t. A hitelemz6s 

felekezeti ttgy. Azonban hab&r a szabdlyzat c61zata: az iskolai 

nevel6sre rdstttni az indifferentizmus belyeg6t, annak m6gis meg-

lettek a j6 k0vetkezm6nyei. A paps&g 6szrevette a veszedelmet, 

a mely ebbol a n6p vallds-erkOlcsi 61et6re okvetetlenttl hdromolni 

fog. Nagyobb er6ly!yel ldtott az iskolai hitelemzeshez. Ez lett a 

jelsz6: ott tenni, a hol jobban kell 6s inkAbb lehet. A k0telez6 

iskolAztatds m6dot nyujtott a paps&gnak az ifjusagnak vallAsos 

nevel6s6re. A felsobb int6zked6sben s ezzel kapcsolatosan a rend-

szerben nyilvAnulo vall&si k0z0nb0ss6g pedig fokozottabb tev6-

kenys6gre sarkalta a katolikus papsigot. A paps&g tisztdban volt 

a helyzettel. Dics6retes er61ylyel hozzdldtott az iskolai hitelem-

z6shez. Ez lett a hitelemz6s ter6n ldthat6 eredm6nye II. J6zsef 



Nem rovom fel ezt annak 6rdemlll; mivel nem ezt c61ozfci. 

Az 1857. 6vi Verordnung szerint a tanitokat az egyhdzi fo-

hat6sdg nevezi ki; mindaziltal az osszes katolikus iskohik az &\-

lami foigazgatok kozvetetlen felUgyelete 6s igazgatdsa alatt &\\a-
nak. — A „Magyarorsz&g elemi tanoddinak szab&lyai" szerint, 

(1862-ben jelent meg.) „41-ik §. Minden tanoddk fof6lUgyel6se 

iitalj&ban, 's igy kUlonosen az elemi tanoddk6 is MagyarorszAg-

ban a' kirdlyi P61s6g nev6ben a' magyar kir. Helytarto TanAcsot, 

mint folsobb igazgatoi 's kormdnyzoi hatosagot illeti, fonnmarad-

vdn a' megy6s PUspokoknek tulajdon megy6ikben a' kereszt6ny 

hitvalhisban^ oktatasra nezve folUgyelesUk. — 42-ik §. Ezen fol-

sobb hatos&g alatt 's t61e fUggve, ugy mint a' tobbi tanoddk kor-

mAny&t, az elemiek6t is — a' tanitiis 6s nevel6s Ugy6re n6zve 

az orszAg tulajdon tanulm&nyi 6s tanodai kerUletekre 16v6n fol-

osztva — a' kerttleti vagy tartorminyi P6igazgat6k (Sup. Studior. 

Directores) kezelik ; 's ezek alatt minden Esperes esperess6g6-

ben 16tez6 romai katholika also elemi tanod&k' termeszetes Pol-

Ugyel6je, kerttleti Polttgyelo cimmel (lnspector Districtualis) s azon 

tanod&kat a' helybeli Lelk6szek kozvetlen igazgatjak (Rectores, 

Directores.) — 43-ik Ek6p a' helybeli lelk6szek, mind igazga-

t6k, mindenre, mi a' tanitast, jo rendet, es a' tanoda jolI6t6t il-

leti, fOlvigy&znak 's mindenr61 a' ker. POlUgyelot tudositjak. — 

44-ik A' ker. POlttgyelo, az Esperes a* hitvallasi oktatAsr61 a' 

megyei PttspOknek kttlOnOsen beadv&n tud6sitasAt, minden tano-

dai ttgyekr61 a' F6igazgat6nak teszi jelent6seit. — 45-ik §. A' 

tanodai folttgyel6sek kerttletei teh&t egy terjedelmttek az espe-

ress6gi kerttletekkel 's minden ezekben 16tezo kathol. also elemi 

tanoddkra kiterjednek. — 4(i-ik §. A' fo- 6s nepesb vArosok, hol 

tObb pl6baniak 's elemi tanoddk 16teznek, kttlon fOlUgyeleti ke-

rttletet k6peznek, 's ezek' helybeli Igazgatoi mint a' ker. POl-

Ugyelok a' Poigazgat6val egyenes 6s kOzvetlen viszonyban Allnak. 

47-ik §. A' ker. F0lttgyel6k, vizsgalat v6gett a' gondjuk alatti 

tanodAkat 6venk6nt legalAbb egyszer, 's ha lehet gyakrabban 1&-

togatj&k. — 48-ik §. 'S igy az elemi tanoddk erkOlcsi, tanulma-



nyi, rendtart&si *s fenyit6ki tekintetben az emlitett csatorndkon 

At, eg6szen a1 Foigazgat6 korm&nya ald rendelv6k, a' n61kQl, 

hogy mds mint folsobb betolydst szenveda6nek." 

Ugyanez a szab&lyzat a hittanra vonatkoz61ag kovetkez6k6p-

pen int6zkedik: r21. §. Az also elemi Tanoddkelso oszt&ly&ban 

tanitatik: a) A' kereszteny hitvallds az als6 tonodAk szdmdra ki-

tUzott kis kateehismusb61, az evangelium konnyu magyarAzatdval. 

b) Sz. IrAs, 6 szovets6g, 6rdekes kivonatban. e) Erkolcstan rovid 

p61ddkban; e' harom t&rgy az egyhdzi tanit6 &ltal kUlSn 6rAkban 

eldadva. 22-ik §. A' Il-ik elemi osztalyban: a) A' kereszt6ny hit-

vallAs valamivel bovebben, a' kitfizOtt konyv szerint. b) Sz. Ir&s 

uj szovets6g alkalmas kivonatban. c) Erkolcstan, buzdit6 p61dAk-

ban 's az evangeliom konnyii magyardzat&val. Mind ez a' lelki-

tanit6t61 eloadva, - 24. §. A' harmadik elemi osztdlyban: a) A' 

kereszt6ny hitvallds bovehben el6adva, erkolcsi tan minden kote-

less6gekre 6s erenyekre fobb vonalokon kiterjesztve; A' sz. Ms 

mind a* k6t szovets6ge 6s az Evangyeliom konnyebb magyara-

zata a' tanodai lelki Tanit6 dltal. 25 §. A' IV-ik elemi osztdly 

elso 6\i folyam&ban: A' kereszt6ny hitvallis 6s erkOlcstan, az 

ezen oszt&ly sz&m&ra szerkesztett konyv szerint." 

A katolikus papsdg buzg6n igyekezett megfelelni hivatAsos 

koteless6genek. A hitelemz6s ter6n kifejtett munkdssAga elisme-

r6st 6rdemel. Kets6gtelen tanubizonysaga ennek a pozsonyi zsi-

nat. Hogy papsdgunk a hitelemz6st egyik fontos k0teless6g6-

nek tartotta, ezt tanusitj&k egyebek kozt azok a hitelemz6si szak-

munkdk is, a melyek ebben a korban a konyvpiacon megjelentek-

Papjaink r6szint modszertani hitelemz6seket irtak, r6szint a hit-

elemz6s teoridjdt tdrgyazo nevel6stani 6s katek6tikai konyveket. 

Ilyenek a kovetkezok: 

„Lang Jdnos Nemetorszdgi buzg6 plebanus Urnak a fels6ges 

Tsdszdr Tartom&nyiban levo Nemet kiralyi Falusi koz-N6p Okta-

tAsdra 6rdemesen vil&goss&gra botsajtatott Most pedig Magyaror-

szdgi ugyan-azon N6p lelki hasznara Hazank nyelv6re forditatott 

1. L. Acta Synodi Nationalis Posoniensis Anno 1822. eelebratae. 



katek6tikai Besz6djei az Qreg katekizmus rendje szerint, V&tzon. 

1800-ban IV. kOtet. I. kOtet a Hitrol. II. A rem6nys6grol. III. A 

szeretetr61. IV A szentsegekrol. 1823-ban Magyar J6zsef irt 

„Katek6tikai oktatdsokat." 2- Rendek Jozsef 1834-ben „Tanit&s-

m6dot 6s 1847-ben „Tanm6dszert" 3 Be61y Pidel benc6s 1837-ben 

az Egyh&zi TArban irt ily cimll tanulm&nyt: „Mikor 6s mely mo-

don kell a kisdedeket a hittudom&nyban oktatni. 4 Szilasy Janos 

szombathelyi pap 1827-ben adta ki „A nevel6s tudomdnya" cimu 

munk&j&t, a mely alapos utmutatdst ad a hitelemz6s modszertani 

kezeles6re. 5 Pesten jelent meg 1832-ben a kovetkezo munka 

„Az eg6sz kereszt6ny hittudom&ny kateketikai tanitdsokban a 

bevett koakatekizmus rende szerint egyhAzi, iskolai s kulon ok-

tatdsokra alkalmaztatva a III. kiadas utAn nemetbol hiven for-

ditva." 0 A pesti kispapok forditott&k n6metbol Szalai Imre 

teologiai tanAr felUgyelete alatt: 3 vaskos kotetben irt m6dszer-

tani hitelemz6sek. I. konyv a hitr61. II. a parancsokrol. III. a szent-

s6gekrol. Igen 6rt6kes katek6tikai munka Zimmermann Jakab 6s 

Kocz&nyi Perencz „Kik6rd6 Valldstana". Pesten jelent meg 

1844-ben. Ez a munka rendszeres hitelemz6stan papok es tani-

tok szdmAra. II. kotetben jelent meg. 7- 1841-ben Pauer J&nostol: 

N6pnek vallas- es erkolcsi nevel6s6rol. 8 1844-ben Beke Kris-

toftol: Nevel6s tudomciny. 1845-ben L^lek-tudomAny irAnya a ne-

vel6shez. 9- 1845-ben \l\,yy; N3p-nevel6stan. 10 

1847-ben Hovdnyi irta „KouyvnelkUli katekizmus&t lelk6szek 

szam^ra." Ezen munkAr61 az „Egyhazi Literaturai Lap" egyebek 

k6zt a kovetkezoket irja: A szerzo legnagyobb hdldra kOtelezte 

le maga irAnt mindazon elemi oktat6kat 6s kisebb . iskoldkban 

hittanitassal foglalkozni tartozo kateketdkat, kiknek hivatisu k, 

1. Ksztatvpmi szemin&riumi konyvtar. 
2. Danielik i. m. 1. 307. 
3. U^yanott I. 387. 
4. Ugyanott I, 37. 
5. Ugyanott I. 356. 
6. Ugyanott I. 41. 
7. Ugyanott I. 309. 
8. Ksztergomi szeininariumi konyvtar. lS41-ben. ujra meiijolent. 
9. Builapesti ojuryotemi konyvtar. 



hogy a m6g olvasni nem tud6 kisdedekkel a hit f6ns6ges igaz-

sdgait elso alapjaikban foitogassdk; s kik eddig vagy saj&t, nem 

mindig legjobban sikertilt kivonataik, — vagy mdsok ilynemfi 

doigozatainak 4t- 6s leirdsdval val&nak k6nyteienek magukon 

segiteni; de m£g nagyobbra a sztll6ket. kiknek e konyv kOzvet-

lenill szdnva van, s kiket azzal megismertetni, minden buzg6 

lelkip&sztornak elso teendoje fog, ugy hisszQk, mint koteless6ge 

is lenni stb.1 — Ugyanabban az 6vben jelent meg Hunyady Kd-

roly forditdsdban Galura Bernat brixeni ptlspoknek Keresz-

t6ny j6 nevel6s utmutat6jaa cimU konyve, a mely szint6n papok 

6s tanit6k szdmara hasznos utmutatdsokat tartalmaz. 2• Koczdnyi 

Ferenc 1847-ben „Valldstanm6d (Chatechetica)" cimmel szint6n 

utmutatdst irt a lelkeszek es tanit6k szdmdra, amely rovid ido 

alatt orszdgszerte kozkezen forgott. 

Ezek a munkdk azt bizonyitjdk, hogy papsdgunk a kateke-

zisre mag&t szorgalmasan kikepezte, azt rendszeresen muvelte s 

azt hivatdsa egyik fontos agiinak tekintette. 

1. Egyhdzi Litoraturai Lap. 5. evf. 8. szdm. 
2. Ugyanott. 

Danielik-Ferenezi i. m. I. k. 261. lap. 



Deharbe katekizmusa. 

A szabads&gharc lezajl&sa ut&n Magyarorszdg iskola-tlgye 

ujabb fejlod6snek indult, A min-t a tantlgy fejlodott, ujabb meg 

ujabb kifogdsok merttltek fel a Batthiiny-f61e kdt6k ellen. Ennek 

folytdn szttks6gesnek mutatkozott ujabb katekizmusok kiaddsa. 

Abban az idoben Deharbe J6zsef jezsuita ^tdolgozta Canisius ka-

tekizmus&t s azt a kor iskolai viszonyaihoz alkalmazta. Deharbe 

k&t6j&t MeszAros Imre vadkerti esperes pleb&nos magyar nyelvre 

forditotta s Bartakovics B61a rozsnyoi pttspoknek bemutatta. Barta-

kovics mindjdrt fOlismerte a Deharbe-f61e k<lt6 jelessegel, azt egy-

h&zmegy6je szdnnira eloirta. Az elso kiadas czime : „A keresz-

t6ny katolikus hitelemzes elemei. kezdo tanulok szdmAra." Rozs-

nyon, K6k Liiszlo betttivel. 12. r. 23 lap. A rozsnyoi kdt6 meg-

jelen6se alkalmdbol egyebek kozt igy ir a Religio: „Ha valamit 

mutatvdnyul kellene id6znttnk, az eg6szet ki kellene irnunk, 

annyira hasonl6 az eg6sz onmagAhoz jeless6gben . . . . Enn61 

jobb kis Katechismust ismerteto m6g nem olvasott; az6rt kOszO-

net ezen kis kOnyvecske ismeretlen fordit6j&nak, ki dltala honi 

egyhdzi irodalmunknak bdr csek61ynek ldtsz6, de val6ban sz6pet 

es kedveset hozott." 2 

Hogy mily bOlcs gondolat volt a rozsnyoi kate kiad&sa, leg-

jobban mutatja azon kOrUlmeny, hogy azt csakhamar sz6tkaptcik 

s m6g azon 6vben (1850-ben) megjelent annak mdsodik kiadasa. 

A mdsodik kiadAs czime: 1. Elemi katekizmus, katolikus kezdo 

tanulok szaniara. Mdsodik kiadAs. Rozsnyoi pttspOki jovcVhagydssal, 

Pesten. Eisenfels es Emich kOnyvnyomd&ja. 1850. 20 1. 16-r6t. 

Ara kOtve 3 p. kr. 2. Kis Katekizmus, kat. gyermekek sz&mara. 

A rozsnyoi pUspOki hat6sdg jovahagyisAval. U. ott, XVI. es 78 

lap. Ara kOtve 8 p. kr, 3. A religio tOrteneteuek rOvid vazlata, 

a vildg kezdetetol fogva korunkig. Kat, ifjak sz&m&ra. A rozs-

nyoi pttspOki hatosag jovahagydsiival. U. ott. 44 lap. Ara kOtve 

6 p. kr. 3 

1. Daniolik-Foroiiczy i. m. I. 
2. Kcligio. 1H50. evV. 111. sz. 150 1, 
3. lvcligio 1850 cvt. 40 sz. 366 1. — Budaposti egyctcmi konyvtiir. 



A rozsn6i katekizraus m&sodik kiad&s&nak megjelen6se al-

kalm&b61 igy ir a Religio: „0r0mmel ttdvOzftljtlk azon kOnyvecs-

k6ket, melyek a regensburgi n6gy rendu katekizmusok k6t kiseb-

bik6nek s a k6t nagyobbhoz kapcsolt, de kttlon is kiadott Religio 

ttfrt6net6nek magyar (s honunkra n6zve n£mi hozziaddssal) for-

dit&sai; s miutiin az eredetiekrol az ismertetes bovebben, s6t 

kimeritoleg sz61t, csak azon egy korttlm6nyt v61tttk meg meg-

emlitend6nek, hogy a regensburgi katekizmus elonyokkel bir. 

Hirscher6 felett . . . Az elemi oktat&sra n6zve ily hatiirozott be-

csUnek ismerv6n e nemet konyvecsk6t, midon azok magyar for-

ditdsbani megjelenend6se felol az eloleges 6rtesit6st olvastuk, 

oromttnkben csak azon egy rthajt&sunk volt, hogy az dtUltet6ssel 

avatott kert6sz kezei foglalkozzanak. S mi, kik kiv&lt k6zi s 

&talj&ban ifjusAg szdmdra irt konyvekben csinos tiszta nyelvet, 

6rtelmess6get hosszadalmass&g, elevens6get er61tet6s n61kttl 6s a 

r6giek szerint simplex m6dosifAst kivAnunk, a fordit&st teljesen 

sikerttltnek mondhatjuk, valamint a toldal6kul beszott magyar 

egyh&zi adatokat is igen jol valasztva taldljuk Val6ban 

ideje m&r, hogy az 6geto sebet, mely tanit&si rendszerttnkon, a 

religio tort6net6nek elmelloz6s6vel, a kat hitelemz6snek 6pen ez 

dltal kieg6szitendo, test6n tttve a legvesz61yesb tudatlans&gnak 

es kozonyoss6gnek kutfeje lehetett, gyogyitani, s ezen hi&nyt, a 

hit 6s egyh&z 6rdekei s szdmosak lelki ttdve elleni bttnt expi-

&\ni iparkodjunk, mire a tort6netek t6m6rdek6t di6h6jba szoritva, 

de m6gis ttgyesen szerkesztve, tartalmazo ezen konyvecsk6nek 

iskoldnkbani cz61szertt hasziiAlata jo eszkozttl szolgaland. S 6p 

ezert igazi hdldra kOtelezetteknek erezzttk magunkat, f6tiszt. 

Bartakovics B61a rozsny6i pttspOk s k. kinevezett egri ersek o 

excja, az atyai szeretet, de a hol kell (mik6p tudjuk) szfgorusAg 

szellem6ben is munkdlkodni szokott s az ifju nemzed6k szellemi 

regeneratiojdt annyira sziven viselo f6pAsztor, ez ugyan csek61y-

nek hitsz6, de val6ban nagy becstt konyvecsk6k magyar nyelveni 

megjelent6nek m6tora s anyagilag is eszkozl6je irant, ki ohajbi-

sdt nyilviinitvdn, azonnal kesz teljesitore tal&lt. Ime itt a p61da, 



mik6p kell az aggodalmak ink&bb lankasztri, mint erosito huild-

mai kozUi kiemelkedve, a t6ny sikjdra 16pni s elemi oktatiisunk 

szdmos hidnyait potolgatni.a 

lgy ir a Religio a rozsnyoi kdt6r61 id6zett szdmdban. Kozol-

tem e bir&latot, mint leghivebb visszatttkr0z6jet az akkori Alla-

potoknak s a paps&g kozvelem6ny6nek. OrOmmel fogadtAk De-

harbe kdt6jdnak els6 forditdsdt s azt a hitelemzes hathat6s el6-

mozditojak6nt Udv0z01t6k. A j0v6 rem6nyeinek elso sugara volt 

a rozsny6i kdt6. 

Habdr ez is, mint a k^sobbi k&t6-forditdsok, ragaszkodik De-

harbe eredetii6hez, mindaz&ltal 6szlelhetok kOztttk apro!6kos el-

t6r6sek s a rorditds nyelvezet6n azonnal 6szrevehet6, hogy ez 

ism6t m£s kezemunkdja. Rovid dttekintes c61jdb61 egy-n6mely 

r6szletet mutatvdnyk6ppen kOzlOk bel61e. 

Elej6n van a Miatydnk, Udv0zl6gy; a hit, rem^ny 6s szerc-

tet gyakorl&sa. Azutdn a „Bevezet6s.a 

1. Mi6rt vagy te a fOldOn? Azert vagyok e fOldOn, hogy itt 

jamborul 61jek 6s azutdn menyorszdgba jussak, azaz ttdvOzttljek! 

2. Mi a menyorsz&g? A menyorszdg a legboldogabb, 0r0kk6 tar-

tando OrOmnek helye. 3. Mit kell tenned 6s hinned, hogy me-

nyorszdgba juthass? Hogy a menyorszdgba juthassak, mindenek 

el6tt tudnom 6s hinnem kell: 1. hogy csak egy lsten van; hogy 

csak e?y Istenben h&rom szem61y; 3. hogy az egy Isten terem-

tett, fOntart es korm&nyoz mindent; 4. hogy azlsten fiaemberr6 

Iett, az6rt hogy minket megvdltson; 5. hogy az Isten a j6nak 

OrOk jutalmat ad, a rosszakat pedig OrOkre megbttnteti. 

Els6 Czikkely. Azon igazsdgok, melyeket tudni 6s hinni min-

den ember tartozik. Elso szakasz. Az Istenrol. 4. Mi az Isten? 

Az Isten a mennynek 6s fOldnek ura, kit61 jOn mind az,a mij6. 

5. Hol van az Isten ? AZ lsten mindentttt van: mennyben, fOldOn, 

egysz6val mindenlitt. 6. Es tud az Isten mindent? Tud: 6 tnd 6s 

lA-t mindent, m6g azt is tudja, a mit magunkban gondolunk. 7. L&t-

hatjuk-e az Istent ? Nem; az Istent nem hlthatjuk, mert neki teste 

1. Holigio. 1850* 46. sz. 867. 1. 



nincsen, 6 csak 161ek. 8. Volt-e olyan id6, mikor az Isten 61ni 

kezdett? Nem volt. mert az Isten oroktol fogva 61: az o 61et6-

nek sem kezdete nem volt, sem vege nem lesz. 9. Van-e tobb 

mint egy Isten? Nincs tobb, csak egy Isten van. M&sodik sza-

kasz. Az Istenrol hilrom szem61yben. 10. H&ny szem61y van az 

Istenben ? Az Istenben harom szem61y van: az Atya, Piu 6s a 

Szentl61ek. 11. Isten-e az Atya? Igenis, az Atya igaz Isten. 12. Is-

ten e a Fiu? Igenis aFiu igaz Isten. 13. Es a Szentl61ek is Isten 

Igenis, a Szentlelek is igaz lstan. 14. S m6gis csak egy lsten 

van? lgen, e h&rom isteni szem61y csak egy lstent tesz. 15. S 

vajjon az Atya oregebb-e a PiiinAl ? Nem; mind a h&rom szem61y 

6rokk6 volt: mind egyenlo hatalommal birnak, egyenloen j6k 6s 

tok61etesek. Harmadik szakasz. A teremt6 lstenr61. I. §. Vil&grol. 

1(>. Mi6rt mondottad, hogy az lsten Ura a mennynek 6^ foldnek? 

Az6rt; mert a mennyet 6s foldet az lsten teremtette 6s tartja 

fonn 6s 6 korm&nyozza. Mit tesz az, hogy a mennyet 6s fOldet 

az lsten teremtette ? Az annyit tesz, hogy az lsten a mennyet 6s 

fOldet semmibol csimllta. 18. Az lsten semmibol csin&lhat e vala-

mit? Igen; az Isten mindent megtehet. a mit akar; mert 6 min-

denhato. 19. Mit tesz az, hogy „az Isten fOntartja es kormdnyozza 

a mennyet 6s f01det.u 1. „Az Isten fOntartja a mennyet 6s fOl-

det", ez annyit tesz, hogy az lsten megteszi, hogy addig minden 

fOnmaradjon s el ne mulj6k, mig o akarja; 2. „az Isten kormd 

nyozza a mennyet 6s foklet", ez annyit tesz, hogy 6 gondosko-

dik mindenrol, o rendel, o vezerel mindent, a mint akarja." A 

mily arAnyban eszlelheto az id6zett szakaszok killOnbOzete a mi-

enktol, ep ugy t6r el a tObbi is a jelenleg hasznAlatbau levO 

Deharbe-kdt6kt61. Bartakovics apostoli szelleme adta k0zk6zre 

ezen becses mfivet, mely az6ta bAr t0bbe-kev6sb6 dtalakitva, 

mindazilltal 16nyeg6ben vdltozatlanul ir&nyitja a magyarorszdgi 

katolikus itjusag valldsi oktatdsdt. A rozsnyoi kAt6t kOvette az 

egri fordit^s. — Az egri katekizmusrol igy ir Csek6 QAbor: 

„Egyik Iegfigyelemrem61t6bb mozzanat a katekizmusv&ltozta-

t&sok t0rt6net6ben az dtmenet a Canisius kAt6r61 a Deharbe-f61a 



katekizmusra, a mely N6metorsz&gban az 1850. 6vben Preising-

ben tartott pUspoki 6rtekezleten az6rt fogadtatott el dltalanos hasz-

n&latra, mert „a r6gi Canisius-kdtebol megtartotta mindazt, a mi 

megtarthat6 volt: a hianyokat pedig ugyanazon szellemben po 

tolta, mely a r6ginek oly hosszii 61etet biztositott," Ugyancsak a 

Deharbe-f61e katekizmusnak Magyarorszdgon val6 bevezet6s6rol 

n6hai TArkAnyi B61a sajatkezu foljegyz6seiben a kovetkezo 6r-

dekes adatokat tal&ljuk: „A b. e. Bartakovics Bela Deharb6nak 

Elemi es KiskatekizmusAt a Religio tort6net6nek rovid v&zlafai-

val egyQtt. magyar forditasban, 1850. okt6ber 30-dn kUldOtte sz6t 

pUspOktarsaiiiak s egyuttal, mint kinevezett egri 6rsek, az egri 

iiltahinos kAfltalani helynOknek, hogy az egyh*izmegy6ben valo 

hasznAlatra ajanlja, A kOvetkezo 1851. 6vi J6zus nevenapjan el-

foglalvAn 6rseki szek6t Egerben, az altala ajdnlott lij k;it6 lett 

fopdsztori gondjainak egyik fotiirgya. Lelkipasztorkodo paps:igii-

val gyakran erintkezv6n s v61emenyeiket szivesen meghallgatviin, 

ezek kOzlll tObben. de foleg a nala hetenk6nt tobbszOr is meg-

fordult makl&ri pl6bAnos 6s tekintelyes foesperes Piilma Pal, 

bizalmasan kifejeztek elotte aggodalmaikat ama hdtranyokr61 6s 

kdros k0vetkez6sekrol, melyeket a kAt6viiltoztatiis okoz a hivek-

n61, kikben a m&r sztlleikt61 is megszokott Batthy*inyi-fele kis 6s 

Oreg katekizmus ugysz61van verr6 vAlt. EzenfelUl az ajanlott uj 

Elemi Kat6t igen rOvidnek tartottcik, tekintettel fOleg a nagy-al-

fOldOn sz6tsz6rt lakosokra, kiknek gyermekei szerencse, ha csak 

n61n\ny honapra is beedesgethetok az iskola latogafeisdra: pedig 

szUks6ges, hogy ezek is, habdr rOviden, de m6gis egeszet nyer-

jenek a hitoktatAsbol, mint ezt a f6p£sztorok rendeletei szorgal-

mazzak. Bartakovics 6rsek, figyelembe vev6n az aggodalmakat 

6s nyomos eszreveteleket, halad6k n61kUl intezkedett, hogy a 

I)eharbe-f61e kat6 a Batthyiiny kat6 stilus&ban dtdolgoztass6k 6s az 

elemi k<it6 kibovitess6k. Ugy engedte az infirma mundi eligens Deus, 

hogy a buzg6 ersek e munkdval engem bizzon meg, ki mint udvari 

papja, mindennapi tanuja voltam nagy invencioinak s a nagyfon-

toss&gii eszmecser6nek. Az irodalmi t6ren kifejtett szer6ny tO-



rekv6semuek nagy jutalm&t l&tv&n e megtisztelo megbizdsbaii, 

fiui engedelmess6ggel igyekeztem teljesiteni e f6p&sztori paran-

esot s figyelembe veve az 61es elm6jfl Pdlma Pdl kritikdjdt 6s 

jegyzeteit, a Batthydnyi-kdt6 nyelvezet6vel Atdolgoztam a Deharbe-

f61e Elemi Kdt6t, a kivdnat szerint megb6vitve 6s a Kis Kat6t, 

melyeket jovdhagyasaval sanctionSlvdn az 6rsek, 1851. augusz-

tus 1. korlevele dltal a megyebeli n6piskoldk haszndlatdra eloirt." 

Az egri kiad&s cime: Elemi Katekizmus. Kat. kezd6 tanul6k 

szdmdra. Mdsodik bovitett es javitott kiadds. Az egri 6rseki ha-

tosdg j6vdhagydsdval. Egerben 1851. Az 6rseki konyvnyomddban. 

- A mdsik cime: Kis Katekizmus Kat. gyermekek szdmdra. Md-

sodik kiadds Eger. 1851. Aharmadik: Koz6p Katekizmus Kat. 

tanul6k szdmdra a vdrosi iskoldkban. A religio t6rt6net6nek ro-

vid vdzlatdval. Eger 1851. 4- A negyedik Nagy Katekizmus. Ka-

tolikus tanulok szamdra a vdrosi iskoldkban. A religi6 t0rt6net6-

nek rOvid vdzlatdval. Eger. 1851. 5- Ezek voltak a magyaritott 

Deharbe-kat6nak mdsodik kiaddsai, a jelenleg haszndlatban levo 

egri katekizmust61 csak itt-ott t6rnek el pdr sz6val. Az egri kdt6 

nOvekvo n6pszeriiseg6t es rohamos elterjed6s6t legjobban bizo-

nyitja azon k0rUlm6ny, hogy 1851. 6vben k6t kiaddsa jelent meg: 

a mdsodik es harmadik 6- Az elemi katekizmusnak 1866-ban 

mar 16-ik kiaddsa forgott kOzkezen 7- Legnagyobb keletnek Or-

vendett a kis katekizmus, melynek 1853-ban OtOdik. 8- 1868 ban 

huszonharmadik kiaddsa kerttlt kOnyvpiaczra, 9- Ugyanazon 6vben 

a k6z6p katekizmusnak tizenkettedik kiaddsa jelent meg 10 Ter-

m6szetesen legcsek61yebb kelete volt a nagy katekizmusnak, 

mely 1855-ben harmadik, 11 1868-ban nyolcadik kiaddsban kerUlt 

ki sajt6 a!61. ^ 
1. Religi6 LXV 6vf. 15 sz. 2:io 1. 
2. L. az egri foogyh&zmegyei kouyvtArban 6s a m. nemz. muzeumban. 

A magyar nemz. muzeumban. 
4. Az egri f6egyhazm. konyvt&rban 6s a m. nemz. muzeumban. 
5. U. ott. 
G. Magyar nemz. muzeum. 
7. U. ott. 
8. Egri papnevelO int£zeti konyvt&r. 
9. Magj-ar nemz. muzeum. 

10. U. ott. 
11. Egri papnevolo iut£zeti konyvUr. 



Deharbe katekizmusa hat&rozott halad&st jelent a hitelemzes 

ter£n. 6 Canisius alapjdn maradt, de azt tok&yesbitette. Deharbe 

kdt6ja egyszerttbb az Osszes elobb megjelent k&t6kn&l. Felosz-

tasa egyszerttbb azokndl. Mig u. is Bellarmin kdt6ja kilenc resz-

bol, Canisius6 Otbdl &11, addig Deharbe az egesz anyagot hdrom 

r6szre osztja. Els6 r6sze a hitr61 sz61, masodik a parancsokrol, 

harmadik a szents6gekrol 6s imAdsdgr61 sz61. Tehdt a beoszfcisa 

konnyebb, egyszerttbb, 6rthet6bb amazokndl. A masik el6nye 

Deharb6nak az, hogy minden oszt&lynak teljes anyagot ad. De-

harbe c61ja az, hogy az ifjus&g fokozatosan b6vttl6 ismeretekkel 

sajatitsa el a hitelemz6st. Az6rt mar az elso osztdlyban eg6sz 

anyagot ad/ a tanulonak. A kovetkezo osz;Alyokban ugyanazt 

fokr61-fokra boviti. V6gttl Deharbe katekizmusdban nincsenek 

oly nagy definiciok, mint Canisiusban, vagy m6g inkdbb Bellarmin-

ban K6rd6sei szaporAbbak 6s apr6bbak amazokiicll. Mindazaltal, 

midon ebben a tekintetben halad&st jelzek, az6rt kordntsem aka-

rom azt teljesen kifog&stalannak allitani. M6g Deharbe kdtejdban 

is sok a teologiai definici6. Az6rt annak tauul&sa neh6zkes a 110-

vend6knek. Ezt annak kell tulajdonitanunk, mivel Deharbe nem 

mttkodott t6nyleg, mint hitelemz6. Tehdt a gyakorlatbol nem is-

merte, mily neh6z a gyermekekkel betanittatni a definiciokat. 

Ezzel azonban semmit sem akarok levonni Deharbe erdemeibol. 

S6t katekizmusainak megjelen6s6t korszakosnak allitom a hit-

elemz6s tortenet6ben. 

Az 1858. evi esztergomi zsinat a hitelemz6s alapjaul a Deharbe-

f61e katekizmust fogadta el. Amde a zsinat dltal elrendelt Deharbe-

fele kate kiaddsa nem ment oly gyorsan, mint az egri6. Simor 

J&nos gy6ri pttspok 1859-ben emliti korleveleben, liogy a zsinat 

altal eloirt kdt6 meg nem jelent meg. A mig az meg nem jele-

nik, haszn&lj&k a papok azt az elemi kA16t a mely az egyetemi 

nyomdabol kertilt ki. Meg 1860-ban is emlegeti, hogy a mig 

az esztergomi egyhaztartomauy altal el6irt uj kate ki nem lesz 

adva, addig haszn<iljak az „elemi katekizmust." 2- Simor ptispok 

1. Littorao eireui. Jaurini. 1851). P. i:jf>. 
2. Litterao circulares. Jaurini. 1860. P. 59. 



panasz&val szemben az esztergomi katekizmusokon ott l&tjuk 

Szcitowszky prim&snak 1859. evi szeptember h6 l-6n kelt j6vd-

hagydsat, a melylyel hivatkozva az 1858-iki tartom&nyi zsinatra, 

azokat kOzrebocsdjtja; tehdt azok kiaddsa m6g a primiis jova-

hagydsa utdn is k6sedelmet szenvedett. Az esztergomi uj kate-

kizmusok cime; „Elemi katekizmus," a „Kis katekizmus," „Ko-

zep katekizmus" 6s „Nagy katekizmus." Mindezek a k6zik0nyvek 

sokban elt6rnek Deharbe k&t6jiit61; mig az egri katekizmusokban 

Deharbe htlen van visszaadva, addig ezek annak dtdolgozott ki-

adasai volndnak: de ugy, hogy Deharbe kat6it alig ismerjttk fel. 

Simor primds e miatt erosen panaszkodik 1867. 6vi aug. 30-an 

kiadott k0rlevel6ben. Egyebek kOzt ezeket mondja: Az 1858. 6vi 

esztergomi tartom&nyi zsinaton OsszegyUlt pttspOkOk figyelme oda 

is kiterjedt, hogy a mindenek kOzt legfontosabb kOnyvr61: a ka-

tekizmusrol gondoskodjanak. Az e t6ren mutatkozo zavarnak 

akartak v6get vetni s az eg6sz esztergomi egyhdztartomAnyra 

egyOntettt vallasoktat&si vez6rfonalat adni. Simor primjis sajnd-

lattal tapasztalta, hogy ez a cel nem val6sult meg. Mert az elo-

irt katekizmus minden ut6bbi kiaddsa az elobbit61 nem kev6sben 

t6r el; ugy hogy az utobbi zavar aligha nem rosszabb az 

elobbin61, a mit 6ppen megszUntetni akartak a zsinatra Ossze-

gyttlt pttspOkOk. A prim&s nem akarja kutatni: kinek a hibaja 

folyfein hiusult meg a zsinat pUspOkei dltal kitttzOtt szent c61. 6 

feladatul tUzte ki mag&nak, a katekizmusokban az egys6ges rend-

szert visszaallitani, azok szttks6g6t megdllapitani, holmi vdltozta-

tAsokt61 megoltalmazni. Azert elhahirozta a katekizmus revizi6j&t. 

E celbol kikttldOtt egy, szakferfiakbol Allo bizottsagot, kik az 6 

elnOklete alatt &t fogjtik dolgozni a katekizmusokat. Egyuttal 

fOlhivja papjait, hogy adjanak be hozz;i terveket a katek modo-

sitiisara vonatkozolag. v 

Azonban a katekizmusok revizioja nem ment olyan szaponin, 

mint a hogy a primasi kOrlevel olvasasa utiin a kozOnseg remel 

lette. Sot elmondhatjuk, hogy az megfeneklett. Az ketsegtelen 

1. Circulares Iitterae Arclii Dioec. Strigoniensis. A. 1867. II. 81 lap. 



t6ny, hogy kAt6inkban nagy zurzavar uralkodik, Az is bizonyos 

hogy e t6ren az egy6ntetiis6g fol6tt6bb szttks6ges volna, Epp 

az6rt azok revizi6ja az orszAg katolikus k6z0ns6g6nek koz6hajilt 

k6pezi. Ez a kOzohaj a szent Istv&n-t&rsulat-ban nyilvdnult leg-

inkAbb. Az ttgy t0rt6nete kovetkez6: 

A szent lstv&n-tdrsulat eln0ks6ge 1858 szept. 2-&n azzal a 

ker6ssel jArult az esztergomi tartom&nyi zsinat el6, hogy az esetre, 

ha a zsinat a r6giek helyett uj k&t6kat 6s bibliAkat hozna be, 

ezek kiad&s&t 6s kezel6s6t a Tiirsulatra bizni m61t6ztass6k. Sczi-

tovszky hercegprimis ugyanaz 6v okt. 8-An tudntta a Tdrsulat-

tal, hogy a bibliai t0rt6netre nezve a zsinati aty&k egyelore Ro-

dere melle/t dllapodtak meg; a k*U6t illet61eg azonban a De-

harbe-f616t, vagyis a regensburgit fogadtAk el; tehAt ugyanazt, a 

mely az egri kat6 sz0veg6nek alapj&ul szolgdlt. Egyuttal kijelen-

tett6k, hogy a k&t6k kiadAsdt 6s kezeles6t OrOmest atengedik a 

TArsulatnak, ha ez k6sz eleget tenni mindazoknak a f01t6telek-

nek, melyeket az osztr&k k6rmdny az elemi iskolai kOnyvekre 

n6zve, — kfllOnOsen a szegenyebb gyermekeknek adando ingyen 

p61ddnyokra vonatkoz61ag — megallapitott. A Tarsulat vAlaszt-

mAnya ezekre k6sznek nyilatkozott. Egyuttal megkis6rlette a TAr-

sulat az egri 6s esztergomi kcit6k egysegesitese ttgy6ben a kezdo 

16p6seket; azonban Egerbol tagad6 vAlaszt kapott. A zsinati kd-

t6kat pedig B6csbe vitt6k, azok kiaddsat61 a tarsulat egyelore 

elesett. Sok uhinj&rassal sikerttlt a primdsnak kieszkOzOlni az 

emlitett jogtalansag megszttnteteset s 1861-ben az esztergomi 

zsinaton elfogadott Deharbe-fele kdt6 tulajdoni 6s kiaddsi jogdt 

veglegesen a szent Istvdn-tdrsulatra ruluizta. Egyuttal ennek ne-

met, horviit, tot, ruthen es ronicin nyelven valo kiadasAval is 

megbizta. A kdt6kat a Tarsulat megbizdsdbol Roder Alajos at-

dolgozta s a Tdrsulat horvAt, tot, ruthen 6s ronuin nyelvekre le-

forditotta, L Ezzel azonbau a k6rdes konintsem volt megoldva. 

A katek egysegesitese irant valo kOzohajnak a szent Istvan-t&r-

sulat 1871 evi kOzgyiilesen kifejezest adott Szabo Imre szombat-

1. Notter Antal. A szent Istvan-tarsulat tortenete. Budapest. 1904—122—127 lap. 



helyi pUspttk. Hasonl6 6rtelemben nyilatkozott GQndOcs Benedek 

b. gyulai apdt-plebdnos. KUlOnben a TArsulat v&lasztm&nyi Ul6-

sein is targyaltdk ezt a k6rdest. Simor JAnos herceg-primds mind-

ezekre azt vdlaszolta, hogy egy bizotts&ggal tdrgyaltatja a k6r-

d6st. Kijelenfette, hogy a k&t6k Ugye dlland6 gondjainak tdrgydt 

k6pezi. Az dltala kinevezett bizottsdg a k&tek szoveg6nek meg-

iillapitdsAval foglalkozik. De a fcirgy magAban oly nagy fontos-

sagu s annyi ovatoss&got ig6nylo, hogy az elhamarkodis csak 

hatrdnydra lenne a c61nak. Gondocs Benedek aTArsulat 1877 

6vi kozgyU16s6n ujb61 megsUrgette a kdt6k egys6gesit6s6t. Egy-

uttal azt inditvanyozta, hogy a TArsulat tuzzOn ki piilyadijat a 

legjobb kdt6 meginis&ra; a legjobb pdlyamunkakat terjeszsze a 

pUspoki kar ele oly kerelemmel, hogy azok kOzttl beldtdsa sze-

rint a legalkalmasabbat elfogadni es iskolai kOnyvttl elrendelni 

melt6ztass6k. Jutalomdijul az inditv&nyoz6 400 frtot aj&nlott fOl, 

A k0zgyul6s ujra elismerte a kdt6k egys6gesit6s6nek szttks6ges-

s6get s f0lk6rte az elnOklo Cs&szka GyOrgy pttspOkOt, hogy a 

piispOki kar elott a kOzohajt tolrmicsolja. 2- A TArsulat 1882 6vi 

k0zgyules6n GOndOcs Benedek ujra megtette inditv&ny&t a k4t6k 

egysegesit6se ttgyeben. Erre az elnOklo Haynald Lajos kalocsai 

biboros ersek azt az 6szrev6telt tette, hogy a k<it6-kerdes meg-

olddsa a pttspOki kar jogkOrebe tartozik. Ennek folytdn a kOz-

gyules az inditvdny fOlOtt uapirendre t6rt. A laitek reviziojd-

nak k6rd6se egy ideig pihenni ldtszott. Azt nehany evig nem 

bolygatta senki. 

1. U. ott. 165. 
2. U. ott. 184. 
3. Ugyanott. 199. 



Egy6bb katekizmusok. 

A 48-as mozgalmak ut&n bedllott id6 sok tekintetben v&lto-

zdst id6zett elo iskolainkban. Egy, a viszonyok alakuldsait figyelo 

katek6ta a forrongisok esillapultdval kiadta katekizmusat, melyet 

az iskoldban szerzett tapasztalatai alapj&n irt ossze. Az uj kilt6 

sz&mol az uj helyzettel; azonban azon nagyfontoss&gu pedag6giai 

6s teologiai saj&ts&gok nincsenek meg benne, melyek egy hit-

elemz6si k6zikonyvnek nagyobb m6rt6ktt elterjed6s6t biztositani 

k6pesek, igŷ  a veszpr6mi kdt6 sem nyert nagyobb elterjed6st. 

Hogy az uj k&t6 fogadtatdsdr61, a k0zv61em6ny hangulatA-

r61 taj6kozast adjak, id6zem a „Religioa birdlatdt, mely a foly6-

irat 1851- 6vi 56-ik szdmdban megjelent. Igy ir a „Religio": 

„Hogy a szerz6 a r6gi Canisius-f61e katekizmus mellett megma-

radt, ezt csak helyeselni tudjuk, miut&n az sokkal haszn&lhatobb 

sem mint sok mAs, melynek elfogad&s&val csak a szerencs6tlen 

kiserletek szaporodtak. A mit a n6p egyszer megkedvelt 6s mi 

aty&r61 fiiira sz&llott, azt csak a val6di jobb dltal kell kikUszO-

bolni. De ezt nem az6rt mondjuk, mintha a r6gi katekizmus to-

k61etesen megfelelne korunk ig6nyeinek. Dr. Hirschernek elve: 

„Wer in der Zeit lebt und wirken will, muss der Zeit Rech-

nung tragen."; leginkdbb a katek6t&r61 &ll Es m&r etekintetn61 

fogva is OrOmmel ttdvozoljttk szerz6nket a theologia eddigele 

honunkban legparlagabb ter6n es hiszszttk, hogy becses munkd-

lata sok tekintetben j6 segedeszkozt fog nyujtani azoknak, kik 

a v&rvav&rt korig6nyekre magyar katekizmusunk kidolgozdsa-

hoz hozzd fognak fogni. De k6rdezi bizonyosan az olvas6: meg-

felelt-e szerz6 feladatAnak? e k6rd6sre a teljesen kiel6gito 

felelet igen neh6z. Ki katekizmust akar k6sziteni, annak jo 

theologusnak, tapasztalt tanitonak kell lennie 6s ismernie is 

kell korunkat 6s ugysz61va az iskola 6s 61etnek kozepette kell 

Allania, hogy az iskola 6s az 61et sz&m&ra irhasson katekiz-

must . . . . Azt b&tranel merjttk mondani, hogy a szerz6 ki&lt6 



szUks6geink egyik6t p6tolta, mig esak a vdrva v&rt orszdgos uj 

katekizmus meg nem jelenik; mi6rt is buzgalommal aj&nljuk mun-

kdjAt, ha nem is iskolai konyvk6pen gyermekek szAmira, (mivel-

e cz61ra kellet6n61 terjedelmesebb 6s enn£lfog\M drdgdbb is taldn), 

hanem mint seg6dkonyvet az eddigi katekizmus mellett haszndlan-

dot, a katech6tiiknak, mestereknek, sot minden csalidatya- 6s 

any&nak is, valamint az iskolai p<ily&n>l lelepett korosabb ifjusdgnak 

is, correct, konnyen foly6, magyaros 6s n6pszerU, minden cikornya 6s 

folosleges sz6szaporitas nelktil. Sok helyen talpiaesett p61d&k, szent-

irAsi id6zetek Altal a legnehezebb helyeket is sz6pen folvMgositja. 

J6 es helyes tov&bbii az is, mit szerzo el6szaviiban az el6ad&si 

modort illet61eg mond, figyelemeztet6sUl a tanit6knak iutven tobbek 

kozt 6ket, hogy xaveri szt. Perencz p61d*ija utcin mindegyik hit-

agazat, sot az erkolcsoket szabalyozo igazs^g el6ad&sdt rovid, 

szivrehato 6s 6pen az el6adott czikkre vonatkozo foh&sszal 6s ko-

nyorgessel zdrjdk be. CzelszerU az is e konyvben, liogy a vegyes h&-

zassAgr61 is benfoglaltatnak a legszUks6gesebbek'; de a borzaszt61ag 

elhatalmasodott istenkdromldst megbovebben szerettUk volnatiir-

gyalva lAtni, valamint Hirscher p61ddja szerint a szertarfcisokra nezve 

sem tf rtott volna itt-ott kis figyelmeztetes. Vannak azonban e katekiz-

musnak csek61y hiiinyai is. Igy mindjArt az elso k6rdesre: Mi a 

a katekizmus ? nem kiel6gito a felelet utols6 r6sze. Kdr, hogy a szer-

zo nehiny bevezeto kerd6st nem bocsAjtott elore 6s hogy egyszerre 

csak azzal kezdi: Mi a katekizmus? Nem jobb lett volua-e igy 

kezdeni: 1. Ki teremtett? 2. Mi6rt teremtett teged lsten? 3. Mit 

tesz Istennek szolg&lni? 4. Mi varja azokat, kik lstennek nem 

akarnak szolg&lni? stb. N6mely helyen sokat is akar, legal&bb 

elemi tanod&ban, magyardzni a szerz6 KAr, hogy t6bb 

szentirAsi idezetet nem haszndlt munk&jaban, ha mint hitszik, in-

kiibb seg6dkonyvnek sziinta azt, sem mint iskolai katekizmusnak. 

Es az ugynevezett „TugendUbung" is igen-igen emelte volna dol-

gozata becs6t, mint p. o. gyonyoruek tahiltatnak aDiepenbrock 

f61e, vagy regensburgi katekizmusban 6s n6hol kis vers k he-

ly6n volt volna, mint konnyebb eralekez6s okd6rt Overbeg Ber-



nard el6gge nem aj&nlhat6 „Christkath, Religions-Handbuch"-ja 

igen gazdag c61szeru eml6kversekben. Vegre ujonnan aj&nljuk 

szerzonek igen igen becses munkdjdt minden magyar katech6t*l-

nak 6s mesternek, k6rve k6rv6n 6ket, hogy megfeszitett szor-

galommal tanits&k a „valklstudom&nyt.a Igy ir a Religio a 

veszpr6mi katekizmusr61. A Religio biralata a magyarorszdgi kat, 

paps&gnak v61em6ny6t tUkrozi vissza. Tehdt a paps&g bAr szive-

sen fogadta e muvet, mint n6mi tekintetben h6zagp6tlot es el-

ismeressel ad6zott a szerz6nek, ki a kozszttks6gletet telismerte; 

mindazAltal azt az iskolakba bevinni vonakodott, mivel a mii a 

katek6tika kovetelmenyeinek nem felelt meg. S ebben el kell 

ismernttnk /a papsdg higgadt megfontolisAt. Hogy azonban a mii-

rol, annak szerkezete 6s metodusarol magunknak helyes fogal-

mat alkothassunk. lassuk annak tartalmat vAzlatban: I. r. cime: 

Az elemi tanodak sz&m&ra fels6bb hatalom Altal meghatArozott 

koz6p-katekizmus, nemely kozbevetett kerd6sek^6s feleletek &1-

tal b6vitve 6s 6rtelmezve. Els6 f61ev. Veszpremben. Ramasetter 

KAroly betuivel. — 1849. 8 ret 172. lap. r>- II. r. czime: Az 

elemi tanod&k szamdra folsobb hatalom dltal meghafairozott kO-

zep-katekizmus, n6mely kOzbevetett k6rd6sek es feleletek &IU\\ 
b6vitve 6s ertelmezve. Milsodik f61ev. Veszpremben. Ramasetter 

KAroly betoivel. — 1849. 8 r6t 115. lap. E k6t kOnyv egybe 

van foglalva, illetve az eg6sz kdte k6t f616vre van osztva. Ele-

j6n a szerzo: B. K. miiv6t Szmodisz J&nos veszpr6mi apAtkano-

noknak ajanlja. EloszavAban azt javallja, hogy a tanito kiilOn-

bOztesse meg a kerdeseket csillagokkal: egy csillaggal a leg-

gy0ng6bb tanulok sz<\mara, ket csillaggal a m&sodik, h?lrom 

csillaggal a harmadik osztAly szdnuira. — Tartalma: 1. Felev. I. 

foczikk: A hitrol. I. szakasz. Mit tegyen a kat. hit? II. szakasz. 

Az apostoli hitvalhisnak 12 agazatarol. II. foczikk. A kereszteny 

rem6nys6grol. I. szakasz. Mi legyen a kereszfny rem6nyseg? 

II. szakasz, Az inuidsdgrol. III. foczikk: A szeretetrol. 1. szakasz. 

1. Roligio 1851. 6vi f. 56. sz. 461—46:3 L 
2. Mag>Tar nemz. muzeum. 
3. U. ott. 



Mi legyen a kereszt6ny szeretet? II. szakasz. Az Istennek tiz 

parancsolat&rol Atal&n. III. szakasz. Az Istennek tiz parancsolatA-

r61 kfll6nosen. IV. szakasz. Az anyaszentegyhaz parancsolafc\r61 

AtalAn. V. szakasz. Az anyaszentegyhaz parancsolatarol kulonosen. 

II. F616v. IV. foczikk. A szent szakramentomokr61, azaz a szent-

s6gekr61, I. fejezet. A szentsegekrol AltalAn. II. fejezet. A szent-

s6gekrol kfll6n-kfll6n. V. foczikk. A kereszt6ny igazsagrol. A jo-

sdgos cselekedetekr61. Toldalek a n6gy utols6 dolgokr61. A 

veszpr6mi kdt6 Canisiusnak tetemesen bovitett, szabadon Atdol-

gozott kiad&sa. Csak a felosztAst 6s a f6bb k6rd6seket vette &t 
Canisiustol, a tobbi a szerzo szellemi termeke. Valamennyi eddig 

ismertetett Mt6t61 sok tekintetben lenyegesen elt6r; azonban 

szerencs6s ujitAsnak nem nevezheto, mit kUlonben sorsAbol is 

el6gge megit61hetUnk, mivel sehol nem vergodott n6pszerils6gre. 

Kttlonben m&r tiilsAgos bos6ge miatt sem volt alkalmas iskolai 

haszn&latra. K6rd6sei 6s feleletei tiilsAgosan terjedelmesek; n6hol 

egymds utdn 5—6 hosszii k6rdes 6s felelet kovetkezik, melyek 

mindegyike f61-f61 lapra terjed. Metodusdnak megit616se cz61jab61 

id6zek bel61e n6hdny k6rd6st 6s feleletet: K. „Mit tesz keresz-

t6ny katolikus m6don hinni?" P. „Kereszt6ny katolikus m6don 

hinni tesz: mindent igaznak tartani, mit az Isten kinyilatkoztatott 

6s az anyaszentegyhdz el6nkbe ad, akdr legyen az szentir&sban, 

akAr az apostoli hagyomanyokba foglalva." K. „Mit tesz ez a sz6 

kinyilatkoztatni ?" P. „Kinyilatkoztatni annyit tesz, mint megmu-

tatni 6s tudatni valakivel azt, mit m6g nem latott, nem ismert, 

nem tudott, p. o. ha a kulcs&r kinyitja szekr6nyeit, akkor hit-

hatjuk 6s tudjuk, mi van azokban ? Ha ember nyilatkoztat ki va-

lamit elottttnk, az emberi kinyilatkoztatAs 16szen, ha pedig az Ur 

Isten nyilatkoztat ki n6mely ismeretlen igazs&gokat, isteni kinyi-

latkoztatdsnak mondatik; 6s ha emberi kinyilatkoztat&snak adunk 

hitelt, akkor hitttnk csup&n emberi hit, vagy hiedelem; lia pedig 

az isteni kinyilatkoztat&snak hiszttnk, akkor hitttnk isteni hit.a 

K. „Mit tesz teh&t Atal&n hinni?" F. „Atal*in hinni annyit tesz, 

mint igaznak tartani azt, mit ma3 nekttnk kinyilatkoztatott. Mert 



mit magunk l&tunk, hallunk, tapasztalunk, azt tudjuk, nem pedig 

hissztlk." K. „Megfoghatjuk-e mi elm6nkkel is mind azokat, mi-

ket hinnUnk kell?* F. „Azt mind, a mit hinnttnk kell, se nem 

lehet, se nem tartozunk elm6nkkel megfogni: mert akkor tud-

n&nk. nem pedig hinn6nk azokat." K. „Adotte az Ur Isten va-

16ban kinyilatkoztatdst az embereknek?" F. „Adott minden bizony-

nyal; mert mi a szentir6sb61 6s szent hagyomdnyokb61 olyan 

dolgokat tudunk, melyeket egyedttl csak isteni kinyilatkoztatdsb61 

lehet embernek tudni, p. o. hogyan teremtette Isten e vil&got? 

Ki volt a legelso ember? Hogyan kiv&n az Ur Isten tiszteltetni 

az emberek altal? stb.u Mint ezen id6zetekbol l&that6, a vesz-

pr6mi kat^ nagyon sokban 16nyegesen elter a tObbi katekizmu-

sokt6!. Amb&r a szerzo iskolai haszndlatra irta 6s csak mell6ke-

sen szdnta feln6tteknek; mindazciltal az iskoldban nem volt kelend6. 

Els6 sorban az6rt, mivel nagyon' terjedelmes. Mcisodszor, mivel 

kerdesei nem felelnek meg a katek6tika szabilyainak. Harmadszor 

az6rt, mivel mag&n-ember kez6bol kerUlt a kOnyvpiaczra. 

Nog&ll JAnos dr. nagyv&radi kanonok 1864-ben a haszndlat-

ban lev6 Deharbe-f61e kat6khoz kommentirt irt ily cim alatt: 

Adalekok a „Koz6p-Katekizmus"-hoz, u melyben a kdt6nak dog-

matikai r6sz6t fejtegeti. E fUzetke a hitelemz6knek volt szdnva 

seg6dkonyvUl a katek6zishez. Ugyanazon szerzotol 1865-ben Ada-

16kok a „Kdzep-Katekizmustt-hoz 2- cim alatt Egerben az 6rseki 

liceum konyvnyomdajdban ismet ily iranyu fUzetek jelentek meg, 

melyek elomunkalatai voltak Nog&ll kesobbi kateinak. Az els6 

fttzet elej6n emliti a szerzo, hogy k6zirat gyandnt nyomatja ezen 

adal6kokat, mert nem tartja ezen dolgozatat oly megszvirtnek, hogy 

vole bizvAst a nyilvanos it6szet el6 Allani bdtorkodnek. Ezen 

dolgozat is gyakorlat utAn kesztllt; de j6nak l&tta a szerzo vele 

viirakozni, hadd koszorttlodjek meg jobban ujabb meg ujabb gya-

korlat altal. Ezen tartozkodast a szerzo a dolog nehezs6geivel 

1. A magy. nemz. muzeumban. 

2. U. ott. A buiiapesti kunyvtarakban csak az elsii fuzetet taldltam meg. 



okolja. TSbbnyire nem is vala sz&nd6ka eg6szen uj katekizmust 

szerkeszteni, csak egy-k6t tanczikket kiss6 m6dositani vagy fej-

tegetni s a tanoncok tehets6gei s ig6nyeihez idomitani. — Ezen 

m6dositdsok k0vetkez6 pontokra vonatkoznak: a bevezet6sben 

az ember v6gc61jdra; I. szakaszban a hiendokre Altaldban, a hi-

end6kre nevezet szer6nt, (az apostoli hitvall&s 1—IX dgazataira) 

Ezeket k6rd6sekben 6s feleletekben t&rgyalja. Tulajdonkeppeni 

cz61ja az 61osz6beli hitelemz6st megkOnnyiteni, az6rt adta ftlze-

teit kezirat gyandnt nyilvdnossigra. Az Adal6kok Nogdll katek6-

tikai tanulmdnyainak elso gyUmOlcsei voltak. A praxis rost&jan 

AtszurodOtt katek6tikai munkdssdgdnak tulajdonk6ppeni eredm6-

ny6t csak egy 6vtized mulva bocs&totta a nyilvdnossdg el6 Mr-

mas tanfokozatu kit6iban, melyek cime k0vetkez6: 1. Elemi k6-

pes-kdt6, katholikus n6piskolak szim&ra. I. 6s II. tanfolyam. No-

gall Jdnos nagyv&radi kanonoktol. Nagyvdrad 1876. Nyomatott 

Hilgel Ott6 kOnyvnyomdijAban. — 48 lap, sUrUn el van l&tva 

bibliai k6pekkel. Elso r6sz6ben a kereszt6ny hitr61, masodikban 

a rem6nyr61, harmadikban a szeretetr61 sz61. Hogy ezen k<it6 

didaktikai j6 6s gyenge oldalair61 fogalmat alkothassunk, l&ssuk 

annak n6hdny k6rd6s6t s azok l&nczolat&t. K. Vess keresztet. 

P. Az Aty&nak stb. K. Mit akarsz ezzel jelenteni? F. Ezzel igaz 

keresztenynek vallom magamat . . . azt akarom vele jelenteni, 

hogy 6n is az ur J6zus hive vagyok. K. Igaz kereszteriy vol-

tunkat mi &ltal igazoljuk? F. Igaz kereszteny voltunkat az dltal 

igazoljuk, hogy hittel, rem6nynyel, szeretettel ragaszkodunk Krisz-

tushoz, az 6 anyaszentegyhdzAban. 1. A kereszteny hitrol. K. Mit 

tesz hinni? F. Hinni annyit tesz, mint igaznak tartani azt, a mit 

mas mond, es pedig azert, mert o mondja. K. Mit tesz igaz ke-

reszteny modon hinni? F. Igaz kereszt6ny modon hinni annyit 

tesz, mint k6tsegtelen meggyozodessel szentignznak tartani mind-

azt, a mit lsten kinyilatkoztatott es pedig azert, mert 6 kinyilat-

koztatta es anyaszentegyhiiza altal hinnUnk elenkbe adja. K. Az 

anyaszentegyhaz mikep adja elenkbe mindazt, amit Isten kinyi-



latkoztatott ? P. A mit Isten kinyilatkoztatott, azt az anyaszent-

egyh&z rOvid foglalatban etenk adja az apostoli hitvalldsban. 

K. Mondd el az apostoli hitvall&&t. P. Hiszek egy lstenben stb. 

A teljes Szenth&roms&g — egy-lstenr61. K. Mi az Isten ? F. Isten 

a mi mennyei Aty£nk. Mivolt&ra 6s term6szet6re 0nonmag&t61 

valo Iegt0k61etesebb val6sAg, mindentudo 6s mindenhat6, esupa 

j6siig, esupa igazs&g, maga. a szents6g, mindeneknek legfobb ura, 

(KOvetkezik a k6p magyar&zata.) K. Hany Isten van? F. Csak 

egy Isten van mivolt&ban 6s term6szet6ben. K. Mit hisziink 6s 

vallunk az egy igaz Istenrol? F. Azt hiszsztik 6s valljuk, hogy 

az egy igaz Istenben h&rom isteni-szem61y van: Atya—Fiti—Szent-

161ek. K. Mjk6p neveztetik ezen hArom isteni-szem61y egyUttv6ve ? 

F. Ezen hdrom isteni-szem61y egyUttv6ve „Szenthdromsdg"-nak 

neveztetik. K. Mit hiszUnk 6s vallunk a teljes Szenthdromsilg — 

egy lstenrol magunkra n6zve? F. Azt hiszszUk 6s valljuk, hogy 

az Atya teremtett, a Fiil megv&ltott, a Szentl61ek megszentelt 

bennUnbet. — Sok jo oldala van Nogdll elemi kdtejdnak. Mdr a bib-

liai kepek k0zbesz0v6s6t csak dics6rni lehet. A II. oszt&ly k6r-

d6sei az els6etol csillag dltal vannak megkUlOnbOztetve, mi a 

tauit&st sokban kOnnyiti. A k6pekhez magyardzatok vannak fuzve, 

melyek azok meg6rt6s6t el6segitik. A taniteis elott mondand6 

imddsdghoz eml6z6s c61jab61 oda csatolja a Hiszekegyet, 10 pa-

rancsolatot stb., minden 6ra elott egyet-egyet. Kerd6sein s fele-

letein is meglatszik, hogy sok fontolgat&s utiin iillitotta Ossze 

azokat. Azonban kdt6jdt mindennek dac&ra nem mondjuk gya-

korlatinak. MeglAtszik rajta, hogy iroja 61et6nek javat nem a kis-

dedek kOzt tOltOtte, nem tud gyermekded lenui. Igy a 3 ik ker-

desben „igazoljuk" szot haszniil, ezt a gyermek nem erti ineg. 

A rd kOvetkezo felelet plane nehezkes. Az 5-ik kerdesben fOlOs-

leges dolgok vannak: „k6tsegtelen meggy6z6dessela ; fOlOsleges, 

szintigy ugyanott: „6s pedig azert, mert o kinyilatkoztatta.u Ez 

ellenkezik a katekezis egyik fontos elvevel, mely szerint a ker-

desek minel rOvidebbek legyenek. A 12 ik kerdes a katek6tik<i-

nak egy nnisik szabalyaba UtkOzik, mely szerint a felelet magva 



m&r benne legyen a k6rd6sben; ezen k6rd6sre: „Mit hiszttnk 6s 

vallunkateljes Szenthdromsdg — egy — Istenr61magunkran6zve" ? 

aligha fog megfelelni az elemi iskola 11. oszt&ly&nak legjobb ta-

nuloja is. — A m&sodik tanfokozat kdt6jAnak cime: Koz6p-k&te, 

katholikus n6piskolAk szAmdra, JArul6kul az egyhizi szertartdsok 

rovid magyariizat&val. 111. 6s IV. tanfolyam. NogAll JAnos nagy-

vAradi kanonoktol. Nagyvdrad, 1876. Nyomatott Httgel Ott6 kOnyv-

nyomdajAban. 93 lap. — FelosztAsa: Vez6relvek lsten irAnti 

viszonyunkr61. 1. sz. A kereszt6ny hitr61, viszonyban Krisztus 

urunk tanitoi hivatal&val az 6 egyhdzAban. 11. sz. A keieszt6ny 

rem6ny viszonyban Krisztus urunk f6papi hivataldval az 6 egy-

h&zaban. 111. sz. A kereszteny szeretet viszonyban Krisztus urunk 

t0rv6nyhozoi hivatalAval az 6 egyhazaban. — A harmadik tanfo-

kozatu k&te cime: Nagy-k&t6, katholikus n6piskol&k szamAra. 

Jarulekul az egyhAztOrtenelem rOvid foglalatj&val. V. 6s VI. tan-

folyam. Nogdll Janos nagyvdradi kanonokt61. NagyvArad, 1876, 

Nyomatott HQgel Ott6 kOnyvnyomddjdban. 108 lap. 2 Afejezetek 

cimei egyez6k az elobbivel. A feleletekhez apr6 betuvel b6s6ges 

magyarAzatokat fttggeszt, ezen nagy tudom&nynyal irt jegyzetek 

a kOnyv becs6t k6ts6gkivttl sokban fokozzak, 1877-ben uj ki-

addsa jelent meg: Kis kepes-kdt6, K0z6p-kdt6 6s Nagy-kAt6 cim 

alatt Bek6s-QyulAn Dobay JAnos nyomddjcibau 3- — Nogdll kA-

t6inak k&rmas fokozitdrol Altaldban sz61va azt kell mondanunk, 

hogy a szerzo azokban ezen k6t fontos elvet igyekezett erve-

nyesiteni: a magasabb tanfokozatu katekizmus foglalja magdban 

az alsobb fokiit. Nogall kateiban netn taldljuk azon ncigy elter6-

seket, melyek a Deharbe-fele kdtek haszncilatanAl annyi neh6z-

seget okoznak a hiteleinzonek Az 1. 11. oszfeily katejabenne fog-

laltatik a 111. IV. osztAly6ban, a 111. es IV. osztdly6 az V. 6s VI. 

osztiilyeban. Mcisik elonye e kateknak, hogy az anyag mennyise-

gere nezve hazai viszonyainkhoz vannak merve. A szerzo nagy 

tudonninya czen kis muben teljes fenyevel tttudOklik; tOrol met-

1. Ugyanott. 
2. Ugyanott. 



szett magyaros zamatii nyelvezete kellemesen cseng, mint a2 

eztlst esengetytt. — Mid6n azonban ezen kivAlo tulajdonait ki-

emelem, hangsulyoznom kell mdsr6szrol azt, a mit fonnebb pdr 

sz6val erintetiem, van neki egy er6s drny6koldala: neh6zkes, 

nem gyermekded. MAr a kozep- 6s nagykdt6 szakaszainak cimei 

elArulj&k, hogy a szerzo ink&bb teologus, mint kisdedekkel bi-

be!6d6 hittanito. A k&t6k szOvege pedig tele van oly teologikus 

6s elvont kifejez6sekkel, melyeket a gyermek nem ert meg. Ez 

az oka, hogy Nog&ll kdt6i csup&n csak a vAradi egyhiizmegy6ben 

jOttek forgalomba, mds egyhdzmegy6k vonakodtak azokat elfogadni; 

dac&ra annak, hogy a hasznilatban levo katek ellen mar akkor 

felhangzottat a panaszok s dac&ra, liogy Nogall 6pp e pauaszo-

kat akarta orvosolni. Ezen sok f&radsriggal es nagy tudomAny-

nyal irt kdt6k nem r6szesttltek partol&sban. Egy hibajuk van, a 

mirol a kitttn6 szerzo nem tehet: hhinyzik belolttk a gyermek-

deds6g, neh6zkesek. 

Egy6bb katekizmusok, melyek ebben a korban megjelentek, 

a kOvetkezok: 

„Az oreg katekizmusb61 ki-szedett, legszttks6gesebb k6rde-

sek az egyUgytt n6pnek konnyebbs6g6re." L EvszAm n61kttl. 

Elemi k&t6, 115 k6rdesbol all. — Vilagosi GAspar vrici egyhaz-

megyei pleb&nos irta 1851-ben a „F6rj- 6s nejesttlendoket ker-

dezgeto kereszt6ny tanifcis 6s tanulds" (Fest) cimtt katekizmusat. 
2- Ranolder Jdnos veszpr6mi pttspok 1851-ben 6s 1853-ban sok 

ezer p61d*inyban kinyomatta. „A kereszt6ny anyaszentegyhiiz szer-

tartdsdt a veszpr6mi egyhAzmegyei nepiskolAk szcimAra." 3 — 

Gryneus Alajos 1853-ban szertartAstant irt ily cimmel: „Keresz-

t6ny kat. szerkonyvecske." Pest. 1855-ben pedig „Kepes kis bib-

lidt" adott ki, a melyet n6met, tot, illir, ruth6n 6s romAn nyelvre 

is leforditottak. 4- Ez a kis biblia szdmos p61d<inyban forgott koz-

1. Esztergomi szemindriumi kiinyvtdr. 
2. M. nemz muzeum. 
а. Daniolik i. m. I. 381. 
4. U. ott. II. 402. 
5. U. ott. 



k6zen 6s meglehetos n6pszer(lsdgre tett szert. Ugyan o im&ds&-

gos konyveket is irt a tanulo itjusig szdmdra. Egyiknek cime: 

„A ker. kat. bolcselkedo ifju djtatossaga." B6cs 1843. 5- A md-

sik6: „Imak es 6nekek." Pest. 1854. — Zimmerman Jakab ma-

gyarra forditotta a rottenburgi katekizmust. Cime: „K6pes Kis 

Katekizmus Rottenburgi utdn forditva. Elmelkedes Krisztus urunk 

kinszenved6s6rol. Pest.u 1854. 42 lap. I. r6sze sz61 az apostoli 

hitvalldsr61. Il-ik a h6t szen's6grol. HI. az Isten tiz s az anya-

szentegyh&z Ot parancs&rol. IV-ik az im&ds&grol. Sok keppel van 

illusztrAlva, a szakaszok v6gen gyakorlati tanusdgk6ppen gyer-

mek-versekkel. A kOnyv v6g6n elm61ked6s kerd6sek- 6s felele-

tekben J6zus szenved6se fOlOtt. Sikertelen kis6rlet volt. — Pados 

Janos pleb&nos 1855-ben Schmidt Kristof nyoman irta „Bibliai 

tortenetek az 6- 6s ujsz0vets6gb61 6s az apostolok cselekedetei-

b61. Kisebb gyermekek sz&mara" cimtl mttv6t. L Ez is osztozott 

az elobbi sorsAban. Nem valami nagy n6pszerttsegnek Orvendett. 

Weinhofer Jozsef szombathelyi egyh&zmegyei pinkafoi plebdnos 

1855 ben Pesten adta ki kdt6jiit. Cime: „A kereszteny kat. egy-

haz fo hit- 6s erkolcstanai, tizenn6gy oktafcisban eloadva. Val-

histan 6s olvasokonyv kivaltk6pen vasarnapi iskoldk szdmara. 

egyszersmind gyakorlati k6zik0nyv valhisoktat6k haszndlatiira." 

84 lap. A mii c61jdt megmondja a cime. — Parkas Sandor 

esztergomi egyhdzmegyei papt61 1874-ben jelent meg a kOvet-

kezo hitelemz6si konyvecske: „J6zus az isteni gyermek, p61diiny-

kepttl a gyermekeknek fohillitva Farkas S<indor hiteleittzo dltal. 

Esztergom." 80 lapra terjedo jdmbor olvasmiinyokb61 dllo hit-

elemz6si seg6dk0nyv. — GyoiiTy Ivan 1872-ben magynrra fordi-

totta Zenner Nandornak. „A katolikus vallastan k6zik0nyve" c. 

munkdjdt, mely 1875-ben uj kiadasban hitott napvilagot. 4- — 

Nagy Antal felso-gallai plebanos, utobb gy6ri kanonok 1876-ban 

gyermekversekbe szedte Deharbe kat6j*it. Cime: „Elemi katekiz-

mus gyermekversekben, kezdok kOnnyebb betanitdsara." Buda-
1. Danielik i. m. II. 243. 
2. Budapesti egyeteml konyvtAr. 
3. Esztergomi szemin&riumi konyvtir. 



pest 52 lap. h Br&zay Jcinos „E16k6szites az els6 szent Aldo-

zdsra" c. konyvecsk6t adta ki Szatmdrott. 2 — 189(5-ban a 

szombathelyi novend6kpapok magyarra forditotfclk a Catechismus 

Romanust ily cimmel: „Kiit6 a lelkip&sztorok szdmAra." — 

Szatmdron jelent meg 1898-ban Spirdgo Perencz „Katolikus ka-

tekizmus:i felnottek szdmdra" 4- EI6gnek tartottam cimeik sze-

rint felsorolni ezeket a hitelemz6si k6zikonyveket, mivel nagyobb 

elterjed6snek egyik sem Orvendett. 

A gOr. szertartdsu ruth6n katolikusok r6sz6re Roskovics Ig-

ndcz hajdu-b6sz0rm6nyi gOr. kat. Ielk6sz, k6s6bb munk&csi kiipt. 

nagypr6post irt magyar nyelvii katekizmust. Cime: „G0r. Kato-

likus Katekizmus, vagyis a kereszt6ny tanikis elemei. A munkdcsi 

6s egri megyei katekizmusok ut&n a katolika egyh&z gOrOg rend-

j6hez alkalmazva, irta Roskovics Igndcz h. bOszOrmenyi gOr. kat. 

Ielk6sz. Debreccn. Kaphat6 Telegdi LajosnAl. 1865." 5- 169 lap. 

Elej6n imAdsdgok. AzutAn a k&te kOvetkezik. I. r6szben sz61 a 

hitr61; II-ikban a parancsokr61. III-ikban a szents6gekrol es imiid-

sdgrol. v6g6n a kis katekizmus versekben. Ez a k&t6 nagyobb 

r6szben a Deharbe-f61e katekizmust kOveti; azonban tekintettel van 

a Kutka-f61e ruth6n kdt6ra is. Legink&bb a Szabolcs, Hajdii es 

Szatmar Viirmegy6kben lak6 magyar ajku gOr. kat. ruth6nek 

haszndltdk. Azokon a r6szeken igen n6pszerU volt, — Azonban 

Pircz&k Gyula megy6s pUspOk nagyobb egy0ntetUs6get akart be-

hozni egyhazmegy6j6ben a hitelemz6s ter6n. Ez okb61 elrendelte 

a Kutka-f61e kdt6k magyar forditasat. 1898-ban megbizta Mikita 

Sdndor dr. munkcicsi e. m. kanonokot, hogy a Kutka-fele kis, kO-

z6p 6s nagykiitera osztva dolgozza At s ruth6n 6s magyar nyel-

ven adja ki. Mikita mar elk6szitette a kis- 6s k0z6p katekizmust. 

Azok mar megjelentek ruthen es magyar nyelven, A nagy kate 

most van &tdolgoz*is alatt. Most miir az Atdolgozott Kutka-f61e 

katekizmusokat haszniiljak a ruth6nek mindenUtt. R6gis6g0k, rO-

1. Esztergomi szomindriumi kon>Ttir. 
2. M. nemz. muzeum. 
3. U. ott. 
4. U. ott. 
5. Budapesti egyetemi konyvter. 



vids6gok 6s konnyed nyelvezetok miatt a n6p igen kedveli; ugy 

annyira, hogy azok most nidr a Roskovics-f61e kdt6t teljesen ki-

szoritottdk. Fircz&k ptlspok rendelkez6se a ruthen katolikusok 

hitbeli oktatasara jotekony hatAst gyakorolt, mivel azt egyonte-

tuv6 tette. 

A n6met nyelvu katolikus iskoldk szAmdra leforditott&k I)e-

harbe egri 6s esztergomi katekizmusait. Ezek vannak haszndlat-

ban az eg6sz orsz&g n6met tannyelvu iskoldiban, ugyanazzal a 

feloszhissal, mint a magyar kdt6k. R6der biblidit Cseorgheo AI-

fr6d fore&lisk. hittandr forditotta nemetre. Azok Deharbe kdt6i 

mellett orszagszerte ei vannak teijedve. Mindannyit a Szent Ist-

vAn-Tdrsulat adja ki. 

Az Osszes bunyevdcz 6s sokacz iskoldkban Deharbe k&teinak 

es Roder biblidinak illir forditAsAt haszndltAk, melyeket a Szent 

lstvAn-T&rsulat adott ki. Minthogy azonban azok nyelvezete fo-

gyat6kos volt, ut6bbi id6ben Deharbe kdt6it n6h&ny szabadkai 

hitelemz6 hibatlan nyelvezettel ujra leforditotta; illetve a szent-

istvdn-t&rsulati kiadvdnyok nyelvtani hibdit kijavitotta 6s 1884-ben 

Szabadkdn kinyomatta. Az elemi k&te cime: „Kratki Nauk" ;-a 

kis kat66: „Mali Katekizam,u a k0z6p kdt66. „Sridnyi Kateki-

zam,a a nagy kat6: „Veliki Katekizam," R6der biblidinak cime: 

„Biblicsna dogodovstina." 

A tot nyelvu n6piskoldkban egy ideig m6g Deharbe kdtejd-

nak megjelen6se utdn is tObb helyen a p6csi katekizmus forditd-

sdt haszndltdk. A „Krestansko-katolicske ucenie ili katechismus" 

Pesten 1855-ben uj kiadasban ldtott napviidgot. 2- A kassaiegy-

hdzmegy6ben kttlOn t6t kdt6t hasznditak, mely a budai katekiz 

mus alapjdn k6szttlt. Cime: „Mali Katolicski Katechismus pre skoli 

farske biskupstowa kossickeho. Z-dowolenim biskupskim. w Kos-

sicah." 1851-ben jelent meg. 3- N6vtelen szerzo 1877-ben irt tot 

nyelvfl elemi katekizmust, mely 1877-ben Tur6cz-Szent-Mdrtonban 

jelent meg. Cime: „Z krestanskokatolicsk6h6 katechismusa knitky 

vytach pre ditky obecn6ho ludu." 4- Ezek azonban csek61y je-
1. Ezeket Turjay Janos munkiic8i kanonok szives kozl6s6b61 tndom. 
2. Magyar nemzeti muzeum. 
3. Ugyanott. 



lentos6gllek. A t6t n6piskolAkban dltaldban Debarbe kAt6inak 6s 

R6der bibliijdnak tot nyelvu fordit&sait haszndljak, melyek a 

Szent Istviin-T&rsulat kiadAsAban jelennek meg. 

A rom&n nyelvft gOr. katolikus iskoldkban egyhiizmegy6nkint 

ktll5nf61e katekizmusokat hasznilnak. A bal&zsfalvi erseki megye 

k&t6i: Catechism mic pentru incepetorii diu scdlele poporali greco-

catolice. Cu binecuvintarea celor mai mari." Bakizsfalva. 301ap.L 

Ez a kis katekizmus. A nagyobbik: „Catechism pentru scolele 

poporale greco-catolice. Cu binecuventarea preaveneratului ordi-

nariat metropolitana." 86'lap. BahizsfalvAn adtdk ki, 2- — A sza-

mosujviiri egyMzmegye kdteja: „Inventiatura crestin&sca sean 

catechisnUi micu pentru tinerimea gr. catolica. Cu binecuventarea 

preasantitului parinte Ioane canduva Alexi fostulu Episcopu a Die-

cesei Oherlei. 32 lap. Elemi kat6a — A lugosi egyh*izmegye 

katekizmusa: „Catechismu pentru tenerimea greco-catholiea ro-

mana compusu de Andrea Liviu canonicu custode si tiparitu. Cu 

benecuventarea Illustritatei Sa le Domnului Alesandru Dobra Epi-

scopulu gr. catholicu romanu a Diecesei Lugosiului. Lugos. 1866, 

154 lap. 

Mint a hitelemzes mell6ktdrgyat, megemlitendoknek tartom 

meg a szertart&stani 6s egyhdztorteneti k6zikcinyveket, melyek 

iskoWinkban hasznAlatban vannak. Ilyenek: Szertartdstan esEgy-

hdztort6net, Pony6 PAltM. Mindket kiinyv n6met nyelvenis meg-

jelent s XV. kiadast 6rt. A n6piskolak V. 6s VI oszt. haszn&latara 

irta. — Szulik J6zsef kaloceai tanit6kepzo int6zeti taniir 1870-ben 

Szertartcistant irt, mely kellemes nyelvezete 6s c61szerfl beosz-

tasa folytdn nagy elterjedest nyert. Szulik konyv6t nemcsak a 

polgari iskoliibau 6s tanit6k6pzokben, hanem a kQzepiskolakban 

is hasznAljak. Ezt a konyvet atdolgozta, illetoleg kizarolag tanito-

kepz6 intezetek hasziuilafaini alkalmazta Hallcr Jozsef gyoregyhdz-

niegyei soproni tanitokepzo tainir. A mu 1888-ban jelent meg 

1. Magyar nomzoti nnizoum. 
2. Ugyanott, 
3. Ujryanott. 



Sopronban. — Szekr6nyi Lajos csanddi e. m. pleb&nos 1892-beh 

adta ki a n6piskoldk szAmdra rom. kath. egyhdzi szertartiisok" 

c. konyv6t. Ebbe a szentsegekn61, mis6n616s a szentelm6nyekn61 a 

katekizmus k6rd6seit sz6 szerint dtvette. A kOnyv vildgos 6s j6 nyel-

vezettt. — RSvid egyhdzt6rt6net csakldok 6s n6piskol<lk szAmdra. 

Irta Lassii Lajos dr. 1903-ban Ill-ik kiadcisban jelent meg. — A 

katolikus egyhdz rovid t6rt6nete nepiskoldk szdmdra, Irta Dem-

kovits Agoston dr. K6pekkel van illusztnilva. — Nemeth Qyula 

is irt Egyhiizt0rt6netet elemi iskohik haszndlatdra; Pongrdcz J6-

zsef pedig a polgdri iskolak sziimcira. Mind a negy taukOnyvrol 

csak dics6rettel sz61hatunk. — Fonyo Egyhdzt0rt6nete mellett em-

lit6st erdemel Horv&th Jdnos vdci e. m. pap „Kath. Egyhdzt0rt6nete", 

melyet 1890-ben adott ki Kunfelegyhdzau n6p- 6s polgdri iskol&k szd-

mdra. — Liturgika. Irta Lassu Lajos dr. Tudtommal h&rom kiaddst 6rt 

meg. — Katolikus szertarfcistan a n6piskolAk szdmdra. Irta Demko-

vics Agoston dr. Kepekkel van illusztrdlva. — Petrovics Emil. A 

katolikus egyhdz szertartdsainak elemei, — a felso n6p-is-

metl6 6s tanonciskoldk szdmdra irta. — Gerely Jozsef irt Szer-

tartdstant (kis kiadds) a n6piskohik 6s (k0z6p kiadds) a polgdri 

iskoldk szdmiira. 6rt6kes es elterjedt iskolai kOnyvek. KtilonOsen 

a Gerely6 Orvend nagy n6pszertls6gnek. 

Bucsek Istvdn vAci kanonok, el6bb teol, tandr 1893-ban „A 

r6m. kat. egyhdzi szertartdsok tank0nyv6ta a n6piskohik felsg 

osztdlyai, k0z6p es polgdri iskoldk szdmara irta. Bucsek kOnyvet sok 

iskol&ban elfogadtdk. Felosztasa helyes. Nyelvezete jo. Ugyan-

abban az 6vben adtaki Szertartcistanat SOletormos QyOrgy a vesz-

pr6mi egyhdzmegye iskoldi szdmdra. 

Bodndr Gdspar szatmdri tanitok6pzo tanartol: „Az iparosta-

noncok valldsoktatcisa." A kOnyv eloszOr ket kOtetben jelent meg; 

utobb azt igen helyeseu egybevonta. Hasznaveheto munkal6ven, 

csakhainar utolso pelddnyig elfogyott. Fontos hivafcisa vau az 

ipariskolak hitelemzesebeu. — Jozgits Janos baranya-jdnosii ple-

b&nos 1890-ben a katekizmus alapjan inuidsagos kOnyvet szer-

kesztett a tanul6 ifjiisdg szdmara, mely inagyar es n6met nyel-



ven megjelent 6s csakhamar mdsodik kiaddst is 6rt. J6 k6nyv; 

mert ennek haszn£lata folytAn az iskolabaxn hallott vallas-erkolcsi 

igazsdgok nemcsak megmaradnak az ifju e]m6jeben, hanem a 

gyakorlati 61etbe is dtmennek. 

Biblia-forditassal tett kis6rletet Bossdnyi Jozsef novdki ple-

biinos. K6nyv6nek cime: „6- 6s Uj-szovets6gi Bibliai Tort6netek. 

Businger nyomdn atdolgozta BossAnyi Jozsef novdki plebanos. 

1889-ben jelent meg Roskov&nyi Agoston nyiti'ai pttspok j6vaha-

gytfsiival. A Schuszter-f61e biblia ismeretlen fordit6t61 B6csben 

Utott napvil&got. Nem terjedt el. „Rovid Biblia Tortenetek" cim 

alatt Fonyo Istvan pad6i plebanos irt bibliat a ii6piskolak szd-

miira. 



Nepiskolai hitelemzesunk a legujabb 
korban. 

Az a szellem, mely a 4S-as idok t0rv6nykozasdban megnyi-

latkozott, a hitelemz6s ter6n, fokozott 6bers6gre sarkalta a ma-

gyar katolikus egyhaz fopiisztorait. Az a szellem legkev6sbe sem 

kedvezett a katolikus hitelemz6snek, a valltisos nevel6snek. Mig 

az orszdggyttl6s 1847—8-ban Pozsonyban Ul6*ezett, a magyar 

katolikus pUspOki kar ugyanott kOzOs tanacskoz<isokat tartott. 

Ezeknek az Ul6seknek hatArozatai r6szben az ifjus&g vallasbeli 

oktatdsara vonatkoznak. Ide iktatom a hat&rozatok 16nyegesebb 

r6szet: 

A kisdedek 6s korosabbak vallasbeli c61szerU oktatdsAtol 

fUggv6n leginkiibb a hit meggyOkeresitese, a pilspOkOk kUlOnOs 

gondot forditanak arra is, hogy a nOvendek-papokat a katek6-

tikai tanmodban alkalmas fcinit6k kik6pezz6k s m&v a papnevelo 

intezetben gyakoroljdk a katek6zist. — Az iskolai nevel6s csp-

k61y eredm6nye miatt panaszkodnak a pUspOkOk. Szomoruan 

valljcik be, hogy amb&r az ifjuscigot az iskoldban a valhisi igaz-

Scigokra eleg szorgalommal tanitjiik s a szents6gekkez valo jaru-

l&sra es az isten;isztelet gyakorldsAra szoritj&k, mindazAltal a 

nep a vaMs irdnt nem viseltetik kell6 tisztelettel; s6t sokan 

attol 6ppen idegenkedni, vagy eltbrdulni latszanak. Okiiul ennek 

a szomoru jelens6gnek a pUspOkOk egy r6szrol a csaladi elet 

rossz p61ddit, a valldstalansdg uralkod6 szellemet, de azon kOrUl-

menyt is tekintik, hogy a valldstanitast iskolainkban csak elm6-

leiileg, vagy eppen gepileg ttzik; mig az alatt a hit- 6s erkOlcsi 

erzet a szivben, hol a vallcisnak honolnia kellene, gyOkeret nem 

ver. Az elemi elso osztdlytol a filozofiaig ugyanabban az alakban 

6s rendben tanitpik a vallds-tudonninyt a kis katekizmus foko-

zatos kibovitesevel. Inuen van, hogy az ily oktafeis az ifju elott 

elveszti azt az erdekesseget, mely az oktatokban hajlainot 6s 

szeretetet kepes fOlebreszteni s az ifjunak nemes 6rzelmeit a 



vall&s ir&nt vai6 buzg6sdgra gerjeszteni. — Igy velekedtek a hit-

elemz6s felol a ptlspokOk 1848-ban, Az egyh&z f6pdsztorai ag-

g6dva ldttdk, hogy a kOzszellem nem kedvez a hitelemzesnek. 

Ut6bb bek6vetkezett a szabadsdgharcz. A Bach-korszak g6pies 

iskolai rendszere minden szabad mozgAst elnyomott. Az egy-

h&ziakban meg6rlelod6tt az a v61emeny, hogy zsinatok tiirtdsdval 

kell javitani a helyzetet. A zsinatok fogjAk orvosolni a hitelem-

zes bajait is. A k6z6haj nem sok&ra megval6sult. Egynuist ko-

vett6k a zsinatok, melyek a hitelemz6sre vonatkoz61ag folott6bb 

Udvos int6zked6seket tettek. 

1858-ban zsinatra gyflltek Ossze az esztergomi egyhdztarto-

mdny pUspokei 6s papjai. Ennek a zsinatnak hat&rozatai az es-

peresekre 6s a paps&gra n6zve szigoru utasitdsokat tartalmaznak 

a hitelemz6s Ugy6ben. Az V. cimen utasitja a zsinat a kerUleti 

espereseket, hogy kerUletOk iskol&it minden 6vben lAtogassak 

meg; mely alkalommal klilonosen vegy6k szemUgyre, vajjon az 

ifjusdg tanulja-e szorgalmasan a valldstant. 2- A plebAnoMokat es 

kdpldnokat utasitja a zsinat, hogy minden iskoMban legahibb he-

tenkint k6tszer, a templomban pedig minden vasdr- 6s Unnepna-

pon oktass&k az ifjusdgot a hit elemeire 6s az egyhdz szertar-

t&saira. A hitelemzesben azt a katekizmust liaszndljAk, melyet 

nekik az egyhdzi f6hat6sdg el6irt, Az ily templomi hitelemz6sre 

azokat az ifjakat is szoritsdk, a kik a vas&rnapi iskoldba jdrnak, 

hacsak kttlon valldstanit6jok nincsen. A pAsztor-gyermekeket ktt-

lonosen a t61i honapokban r6szesits6k hitbeli oktatasban. A cse-

16deket, kttlonosen a le&nyokat vasar- 6s ttnnepnapokon a d61-

utdni ordkban oktassdk hitelemz6sre. Erre a c6lra vdrosokban 

vegy6k ig6nybe a szerzetesek 6s j&mbor tArsulatok segitseg6t 

is. 3- V6gttl ttgyeljen a plebdnos, hogy minden kereszt6ny hdzban 

legyen katekizmus es azt a feln6ttek is olvasg^ss&k. 4-

1800-ban az esztergomi foegyhdzmegye papjai tartottak zsi-

natot, mely az ddventi hitelemz6sre ad kttlonos parancsot, midon 
1. Emlekirat az 1847—8 orszaggyul6s alatt Pozsonyban tartott piispoki tanAcskoz. 

mdnyokr61. r6sztvov6t61. Post. 1866. (Esztergomi l'6egyiiiz meg>ei ionyvtdr.) 
2. Decreta et acta concilii provincialis strigoniensis. Anno Domini 1858. — 71 lap 
3. Ugyanott 74 1. 



elrendeli, hogy hajnali mis6k utdn a plebAnosok minden nap 

tartsanak templomi katek6zist. — Az 1863-iki p6csi egybiiz-

megyei zsinat meghagyja a pleb&nosoknak, hogy vasAr- 6s ftrxnep 

napokon egy orahossz&ig katekizaljanak. Hitelemz6sn61 az eszter-

gomi tartom&nyi zsinat dltal el6irt kdt6t liasznAljdk. Alkalom 

adtiival a fi6k-kozs6gekben is katekizdljanak. A hol szem61yesen 

nem v6gezhetik a hitelemz>st, ezzel 6rtelmes 6s jiimbor 61etu 

embereket bizzanak meg. Az iskol&kban hetenkint k6tszer kate-

kiz&ljanak. Bojti idoben h6tkoznapi hitelemz6s alkalm&val k6szit-

s6k elo az ifjus&got a szents6gekhez val6 jdruldsra. Az ism6tlo 

iskohiban vasarnaponkint tartsanak katekezist. 2 

A kalocsai egyhdztartomAny pftspOkei es papjai 1863-ban 

tartottak zsinatot, melynek a katek6zisre vonatkoz6 hatiiroza#ai 

kovetkez6k: A plebiinosok, ha csak tehetik, rainden nap menje-

nek az iskohiba. Ne el6gedjenek meg csup&n a hitelemz6s elo-

adiisAval, hanem az ifjus^g eg6sz erkolcsi 61ete f6!ott orkodje-

nek. A katek6zisben a plebAnosoknak seg6dkezzenek a Mpl&nok. 

Killonosen 6rkodjenek a leanyok valldsos novel6se fOlOtt, mivel 

ezek fogjak id6vel, mint csalddanydk. a gyermekeket oktatni az 

imiidsdgra s a vallas elemeire. Minden er6vel oda torekedjenek a 

plebAnosok, hogy az ifjusdg a mindennapi iskol&kat szorgalmasan 

latogassa; a serdllltebbek pedig a vas^rnapi iskohiba jdrjanak s 

ott oket reudszeres hitelemz6sben r6szesitsek, az egyhazi 6ne-

kckre s az ttnnepek jelentos6gere oktassAk- Hasonl6k6ppen kell 

eljarni a templomi hitelemz6sn61. Vasdr- 6s ttnnepnapokon kote-

lesek a lelk6szek az ifjusAgot a vallas tanaira oktatni. Az eg6sz 

egyh:iztartomiinyban egy katekizmust kell haszn&lni. 3 

Az 1872-ben tartottgyulafeh6rvtir—fogarasigor. kat. tartomdnyi 

zsinat hatarozateibaii legelobb elmondja a katek6zis fontossAgiit. 

Azutiin meghatiirozza, hogy a pap az elemi iskohiban koteles a 

hitelemz6st es bibliat eloadni. A tanit6 csak ism6teltet a noveu-

J. Ugyanott 108 1, 

2. Statuta Synodi Dioocesanae btrigoniensis A. 1860« celebr. 42 lap. 

3. Acta et decreta synodi dioec. Quinque-Ecclesiensis. A 1863. P. 49—51, 



dekekkel. A plebanos 6s tanit6 vasar 6s ttnnepnapokon a fiukat 

delelott, a lednyokat d61utan oktassa a hit elemeire. 

Ezeknek a zsinati hatdrozatoknak tenyleges eredm6nye lett 

a hitelemz6s follenditese orszdgszerle. A papsdg lelkesed6st me-

ritett azokbol a szent tanitasban valo buzgalomra. 

Mig azonban a fopasztorok intezked6sei hathat6san fokozfaik 

a hitelemz6st, addig a vildgi torv6nyhozds azt fol0tt6bb megne-

hezitette. ,A felekezetlen Ailam, mely meregfogait II. J6zsef fon-

nebb ismertetett rendeleteiben mutogatta, most m&r hatdrozottan 

szakitott a katolikus oktatdssal. A liberdlizmus t6rt foglal az is-

kolaban s ott az egyhazat visszaszoritani torekszik. 

A vall&stalan liberdlizmus megvesztegette a muvelt tArsadal-

mat. Behatolt a torvenyhozasba. Ez a liberalizmus vonul v6gig 

az 1808 6vi vallasiigyi, de kulOnosen az iskolai t0rv6nyen, a mely 

utobbi az iskolAt elveszi edes anyjatol: az egyhdzt61 s 57 §-ban 

kimondja, hogy „a kOzsegi elemi n6piskohikban hiveik hit- 6s 

erkOlestani oktatasarol az illeto felekezetek tartoznak gondos-

kodni." — A felekezetlen oktatasi rendszer behozatala fokozott 

ebers6gre buzditotta Sion oreit. A f6p<isztorok kOrleveleikben 

sttrgetik papjaikat az iskolaugy folkarohisiira 6s a hitelemz6sben 

valo buzgosagra. 2- Tobb izben tanaeskozm<inyokat tartanak a 

katolikus iskolaiigy fejlesztese 6rdekeben. Ezeknek a tan&eskoz-

manyoknak legtontosabb eredmenye az a munkiilat, melynek 

eime: A magyarorsaagi latin- 6s gorOg-szertarhisu romai katolikus 

hitkozsegek iskolasz6keiuek szervezet6re 6s hatask0r6re vonat-

kozo s a magyar ptispoki kar riltal megallapitott rendszabilyok." 

Ezeknek a rendszabiilyoknak a hitelemz6sre vonatkoz6 fobb in-

tAzkedesei kovetkezok: 

A csaladi es iskolai hitelemz6sre vonatkozo Altahinos utasi-

tasok utan, a hittan tanitas<ira valo eljar^st igy dllapitja meg: 

„A leckeonik akkent osztand6k be, hogy az eloirt ido egyik r6-

1. Conciliulu Provinciale (le primu alu provinciali basericesei gr. eath. Alla Julia 
si Fojrarasiu. 187. 

2.:Circ. litt a. diooc^is ccloc. et bacsiensis A. 1869. —- p. 48.-8&r 



sz6ben a hitelemzS a tananyagot kell6en megmagyardzva adja 

clo, mdsik r6sz6ben a tanit6 a megmagyardzott tananyagot be-

oml6zteti 6s kik6rdezgeti. Az elemi iskohlkban a hittanihVs a fo-

p&sztorok A-ltal eloirt fokozatos katekizmusok 6s bibliai tort6netek 

alapjAn ugy eszkozoltetik, hogy a gyermekek minden osztAly-

ban, iliet61eg minden csoportozatban a hittanb61 egy teljes eg6szet 

v6gezzenek. Ily m6don a gyermekeknek e tArgyban valo ismerete 

6vrol-6vre mindinkAbb fejl6dik, fokonkint tAgul; 6pp az6rt kony-

nyen 6s alaposan tanuljAk meg a hitAgazatokat, az er6ny-gya-

korlAs kotelmeit 6s kelloen k6szitetnek elo a szents6gek m61t6 

v6tel6re. AnnAl is inkAbb c61szerti a hitelemz6st 6venkint egy 

eg6szben kezelni, mert csak ily m6don 6rheto el, hogy azok is, 

kik 61etviszonyaikb61 kifoly61ag teljes hat 6veu At nem jArhatnak 

iskolAba, habAr rovid k6rd6sekben, de m6gis a hittan 16nyeges 

cikkelyeinek egesz summAjAban nyerjenek oktatAst. Hasonloan a 

bibliai t6rt6netek is minden 6vfolyamban 6sszefUgg6 eg6szben es 

6nA116an adand6k el6; mert a bibliai t6rt6netek nemcsak a ka-

tekizmus t6teleinek felderit6s6re szolgAlnak, hanem az isteni ki-

nyilatkoztatAs szakadatlan s 6sszefUgg6 tort6net6t is magukban 

foglaljAk. — Az iskolai tanitAs mindig imAdsAggal kezdodik 6s 

v6gzodik. A hol a korttlm6nyek engedik, a reggeli tanitAst szent 

mise el6zze meg, melyen a tanit6k tanitvAnyaikkal egytttt jelen 

legyenek. Az evang61iumi szakaszok az illet6 vasArnapokat 6s 

finnepeket megel6z6 napon felolvastatnak 6s megmagyarAztatnak. 

A szent gy6nAshoz jArul6 gyermekek a husv6ti gy6nAson 6s Al-

dozAson kivul m6g legalAbb k6tszer, karAcson tAjAn 6s a helyi 

k6rttlm6nyek szerint — az iskolai 6v v6g6vel kell6en el6k6szitve 

jAruljanak a szents6gekhez. KivA16 gonddal lesznek az elosz6r 

Aldozok el6k6szitend6k. — A hit- 6s erkOlcstani tArgyak, azon 

6vi folyamok kftl0nb0z6 fokozata szerint k0vetkez61eg osztatnak fel: 

I. osztAly. Els6 6vben hallAs utAn tanulja meg a gyermek a 

hittannak f6bb k6rd6seit az elemi kAt6 nyomAn. Ugyanigy lesz-

nek ez 6vben tArgyalandok a bibliai tort6netb61 kivAlasztott leg-

fontosabb esem6nyek is 6s pedig az els6 f616vben az 6, a mAso-



dikban az ujsz0vets6gbdl. Mdr ez 6vben flgyelmeztetenddk a gyer-

mekek a legfobb Unnepek jelentos6gere 6s azok m61t6 meg-

Ul6s6re. 

II. osztdly. Az elemi katekizmus eg6szen tanithaf6 6s a kis 

biblia majd minden cikkelye el6adhat(i, Az egyMz f6bb Unnepei-

nek 6s a vas&rnapoknak mdr az elso 6vi tanfolyamban felemli-

tett jelentos6gei 6s rendeltet6sei csaK 616 sz6val b6vebben is-

mertetnek. 

III. osztdly. Polytat61agosan b6vittetik a hittan tanitdsa: a 

mint az a haszn&land6 kis katekizmus legfobb k6rdeseiben fog-

laltatik, Hasonloan a bibliai t6rt6nete|c a kozep biblia nyomdn 

magyardztntnak 6s betanittatnak. Az elso 6s mdsodik 6vi folyam-

ban az egyhdz Unnepeir61 eloadottak ism6teltetnek 6s ak6nt bo-

vittetnek ki, hogy a gyermekek az eg6sz 6vi UnnepkSrOkrol al-

taldnos ismeretet nyerjenek. A fiu-gyermekek megtanuljdk a 

szent mis6n61 val6 szolgdlatot. 

IV. osztaly. Az elobbi 6vekben t<>nultak kib6vit6s6re az eg6sz 

kis katekizmus 6s az eg6sz k6z6p biblia adatik elo. Az anya-

szentegyhdz szertartdsai 6s szokdsainftk ismertet6se az eloirand6 

tankOnyv nyomdn megkezdetik. 

V. osztdly. A k0z6p katekizmus iegtobb k6rd6se 6s a nagy 

biblia legtObb szakasza tanitand6. Az egyhdzi szertartdsok 6s szo-

k&sok az el6bbi 6vfolyamban megkezdett rendszeres ismertet6se 

folytatodik. Az egyhdzt0rt6nelem a legfobb vondsokban eloadatik. 

VI. oszt&ly. A hatodik osztdlyban a kOzep katekizmust 6s a 

nagy bibliat eg6szen, nemkttlOnben aas egyluizt0rt6nelem vazlatat, 

a katekizmus fttggel6k6t kepezo religi6 t0rt6nete nyomdn. 

Ott, hol egy tanitd mukOdik, a hut osztalyii tankOteles gyer-

mekek lnirom csoportba sorozhatok. Az clso csoportban az elemi 

katet 6s kerdesekbe foglalt biblidt; a nuisodik csoportban a kis 

katet es kOzep-bibliiit a szertarfcisok |i6mi ismertetes6vel: a har-

madik csoportban a k0z6p kdtet es nagy bibliiit, szertartds- 6s 

egyhdztOrteneti ismeretekkel kell eloadni. 

A katolikus iskoldk hittani orarendje a pttspOki tanterv sze-

rint kovetkezo: 



Bgy tanitdval bir6 n6piskoliban: 4 6ra. K6t tanit6val bir6 

n6piskolAban 8 6ra. Harom tanit6val bir6 iskoldban 12 6ra. N6gy 

tanit6val bir6 iskola 6raterve 16 6ra. Hat tanit6val bir6 iskola 

6raterve 24 ora. 

Az ism6tl6 iskolAban az ifjak a katekizmust, bibli&t, szertar-

tdstant s az egyhdztort6net azon r6szeit tanuljAk, melyek elo 

ad&s&ra azok el6zetes ismeretei kijelolik az utat. Vasar- es ttn-

nepnapokon felolvassdk nekik az evang61iumi szakaszokat. 

A felso u6piskol<ik I osztaiyAban a kozep katekizmust, Ro-

der nagy biblidjdt 6s a szertarbistant; a II. es Hl-ik osztiilyban 

a nagy katekizmust, az egyhazi tort6nettel 6s evangeliumi ma-

gyar&zattal tanuljAk. 

A polgdri iskolak T. 6s II. osztcilyAban a koz6p katekizmust 

es Roder uftgy biblidjcit a szertartiistannal; a III. es IV. osztcily-

ban a nagy katekizmust az egyhiizi tort6nettel 6s evting61iumi 

magyarcizattal, az V 6s VI. osztdlyban az alap- 6s dgazatos hit-

tant tanuljiik; az I —IV. osztiilyokban heti 2—2. az V6s VI. 

osztdlyokban heti 1—1 6rdban. 

A tanit6kepzo int6zetek 1. osztcilyaban: a katekizmust es 

bibliat tanuljak kello uiagyarazattal. II. osztalyb m a hifant 

6s a bibliai t0rt6neteket terjedtebb kOrben tanuljiik a szertartas-

tannal s az egyhdztortenelemmel. A III. osztalyban a hittant 

es bibliai tort6neteket ism6tlik s a szent fold foldrajzcit tanuljak. 

Az egyhaztortenelem bovebbon eloadando nekik. E^eufelul a hit-

elemztei targyak tanitasdnak nemcsak modszcrtana kozlcndo, ha-

nem az ifjak a gyakorlati hitelemzcs tererc vezetendok. Egyelore 

mint figyelok vesznek reszt a hitcleinzesi eloadasokban, kesobb 

pedig sajat dolgoziitaiknak bctauulasa utan, mint gyakorlati hit-

elemzok ttgyesitendok. A tanitojeloltek a hitelemzest niinden osz-

tdlyban heti 2—2 oraban tanuljak. — A polgari iskolai tanito-

k6pzok I. oszhilydban az alap- es agazatos hittant; II osztalyban 

a szertartastant es egyhaz-tortenetet tanuljak. Ebben az osztaly-

ban tanuljdk a hitelemzesi oktatds modszeret is. A vallastani 

6r&k szAma heteukint 2—2. 



Az id6zett utasitds szerint a hitktfzs6gi iskolasz6k elnQke s 

a n6piskoldk igazgatoja a plebdnos; ki feltlgyel, hogy iskol&iban 

a pllspOki kar utasitdsait betartsdk s az ifjusAgot igazi katolikus 

szellemben neveljek; a hit- 6s erkOlcstan alapos tiinitAsdra 6s 

megmagyardzdsdra kivdl6 gondot fordit. Hasonl6 lelkiismeretes 

pontossagot kivdn meg azokt61, kik mint seg6dlelkeszek, vagy 

hitelemzok kOtelesek az igazgatdsa alatt levo katolikus n6pisko-

laban a hitelemz6st v6gezni. tvi jelent6s6t fOlterjeszti az egyhdzi 

fohatosdgnak. 

Az egyhdzkerUleti tanfelUgyelok, vagy esperesek orkOdnek 

a rdjok bizott egyhdzkertlletben levo katolikus iskoldk fOlOtt. A 

kerUletokben 16vo iskoldkat 6venk6nt legaldbb egyszer megldto-

gatjdk s Ugyelnek, hogy azokbau a pttspOki kar utasitdsait min-

denben, de kttlOnOsen a vallds erkOlcsi oktatds tekintet6ben be-

tartsdk. Az egyhdzmegye Osszes iskoldi 6s hitelemzoi fOlOtt 

dll az egyhdzmegyei tanfelUgyelO, ki iskolai Ugyekben a ptispO-

kOt k6pviseli. Szem61yesen megldtogatja az iskoldkat s a hit-

tant az illeto lelk6sz dltal k6rdezteti. 

Ezek voltak azok az int6zked6sek, melyeket az uj viszonyok 

kOzOtt a magyarorszagi kat. pttspOkOk a vallas-erkOlcsOs nevcl6s 

elomozditdsa c61jdb61 dltalaban, killOnOsen pedig a hitelemzes 

fejlesztesere tettek. Ez volt a pttspOki kar altal megcUlapitott 

tOrveny, a mely alapjat vetette meg az ujabb alakuldsnak. S 

OrOmmel kell elismernttnk: ennek az ttdvOs int6zked6seknek meg 

volt az ohajtott eredmenyo. A katolikus tunttgy felviragzott. Eros 

6s t0k61etes szervezete keietkezett a katolikus n6pnevel6snek. 

Tdnuadtak a katolikus nevelesnek langlelktt apostolai, a kik tu-

dasuknak egesz erejevel, lelkesedesOknek egesz hevevei sikra 

szdllottak, harcoltak es dolgoztak a katolikus ifjusag vallds-er-

kOlcsi tanitdsa es nevelesc erdekeben. Meg az ellensegnek is el 

kcll ismernie es tisztelettel kell elfogadnia a katolikus nepnevc-

les felsobbseget. Hogy ennek a nepnevelesi reudszernek lelket, 

rnagvat kepezi a vallasoktatas, azt mindenki tudja es ldtja, a ki 

csak tavolrol is sejtelemmel bir a katolikus nepnevelesrol. Valo 



igaz, hogy az 1868. 6vi feiekezetien n6piskoiai tflrv'6'ny hatdsa 

alatt katolikus n6pnevel6stlnk sokat fejl6d0tt. Iskoldink szaporod-

tak s azokban minta-szeru oktatds 16pett eletbe, a mely a leg-

kovetel6bb ig6nyeknek is megfelelt. 

A halad6 kor, a vdltozott viszonyok csakhamar ism6t fOl-

szinre vetett6k legelso sorban a kdt6-k6rd6st. Ugy az elemi, 

mint tObbi hitelemz6si k6zik6nyveinknek az adott viszonyokhoz valo 

modositAsdt kovetelt6k ut6bbi id6ben hitelemz6ink. Az el6tt az 

elemi iskoldkban heti G 6rdn &t tanultak a gyermekek a hitelem-

z6st. Most a kozs6gi es dllami iskol&kban heti 2 oraban tanuljdk. 

Nem egy iskol&ban m6g heti 2 ora sem jut arra. Ily viszonyok 

kOzt a valldstani k6zikonyvek m6dositAsa mindinkdbb 6geto szttk-

s6get kepezett, Az anyag, a mely elo volt irva, tiilsdgos nagy-

nak bizonyult. A k0z6p kdt6t is tanitani teljes lehetetlens6g. 

Most mar minden aron oda kell tOrekednttnk, hogy a nehezebb 

viszonyok kOzt kOnnyebben 6rtbet6 hitelemz6si kOnyveket adjunk 

a gyermek kezebe. Kateink kOzt nincs kello 0sszefttgg6s. Hidny-

zik belolok az egys6gess6g Sok k6rdes elvont. Az anyag tulsd-

gosan nagy. A k6rdesek es feleletek tiilsdgos hossziiak, nehezke-

sck. Bibliank nyelvezete is javitdsra szorul. Eload&suk neh6zkes 

es szakadozott. Sok k6rdessel van az elbesz616s megszakitva. 

Egy darabba tulsagosan sok t0rt6net van Osszezsufolva. Ezek 6s 

fyuionl6 kifogdsok hangzottak fOl hitelemzoi kezikOnyveink ellen. 

Vegttl legjobbjaink hangoztattak a katek6rdesnek orsziigos egy-

Ontettt megolddsAt. Ez volt a pttspOki kar nezete is. Ennek a 

nezetnck adott kifejez6st Haynald Lajos kalocsai biboros6rsek, 

midon az 1878-iki foegyh&zmegyei tainicskozmdnyon a k;it6-ttgy-

ben kOvetkezokeppen nyilatkozott: „Ha a pttspOkOk egy, az eg6sz 

lpagyar egyhdzra vonatkozo katekizmus alakjdra nezve meg-

egyeznek, azt haszonnal lehet eletbe 16ptetni. De minden mas, 

reszleges int6zkedes tObbet cirtana, mint hasznalna a magasztos 

celnak.%< L 

Ugy a szent Istvan-tarsulat nagygyttlesen, mint a papi ta-

1. Statuta A. Dioec. Colocensis. p. 93. 



ndcskozm&nyokon es hirlapokban egyre siirubben hangzott fol a 

koz6haj hitelemz6si k6zik8nyveink reformja ir&nt. Ezek a felszoia-

h\sok arra inditottdk a puspoki kart, hogy a k*tt£k atdolgozdsa 

irant tegye meg a szttks6ges int6zked6seket. A pttspoki kar ta-

ndcskozmdnyain sz6ba kerttlt az ttgy. Ipolyi Arnold besztercze-

b&nyai pttspOk megbizta Fonyo Pdl sttkosdi plebdnost, hogy inls-

ban fejtse ki azokat az elveket, melyek alapjdn a k&tek dtdol-

gozAsdt tervezi. Fonyo erre egy eml6kiratot dolgozott ki a kAt6-

reformra vonatkoz61ag. Ipolyi azt atolvasta s a pttspoki kar 

nev6ben 1883-ban megbizta Fony6t a haszn&latban 16vo kdt6k 

dtdolgozasaval. Fony6 a nyert megbizatds alapjan legelobb az 

elemi katekizmust dolgozta &t s ily cim alatt mutatta be 1884-ben 

a pttspoki karnak: „K6pes elemi katekizmus, vagy a katolikus 

hit elemei n6piskolAink I. 6s II. osztalya szamdra. Kezirat gya-

ndnt h6dolattal bemutatja Fony6 P&L" Ipolyi pttspok az uj kat6t 

bemutatta a ptt-poki kar tanacskozmdnydn. Ott elhatilroztclk, liogy 

a hdrom 6rsek 2—2 binU6nak adja ki. Ezek Attanulm&nyozas 

utAri fogjAk v61em6nyttket a pttspoki kar ele terjeszteni. Simor 

hercegpriimis Walter Gyuldt 6s Ferenczi Gyorgyot bizta meg a 

„Kepes elemi k&t6" birdlatiival. Walter n6zete szerint Altahlban 

sikerttltnek mondhat6. Ferenczi GyOrgy „nagyrabecsttli 6s OrOm-

mel ttdvOzli a k6ziratot.a Samassa egri 6rsek Vincze Alajost es 

Bartalos Gyuhit bizta meg a binilattal. Vincze meglehetos ttgyes-

nek 6s gyermekdednek tal&Ija az uj kdt6t. Bartalos inktibb ra-

gaszkodik Deharbehoz s a felett aggodik; „nem lenne-e a hitnek 

driga kincse vesz61ynek kit6vex ha az eddigi kAt6t kikttszO-

b01n6k Haynald biboros 6rsck PAkolicz JAnost 6s SchrOdej 

GyOrgyOt bizta meg v61em6ny-adissal. Pakolic iiltalAban dicserl 

a kdt6t s velemenye szerint a mttvecske az I. es II, oszhily szA-

m&ra tankOnyvttl elfogadhat6. SchrOder szerint „ennek elfogadasa 

eset6n k6tannyi eredm6nyt lehet majd nepiskohtink alsobl) osz-

tAlyaiban felmutatni." MAsok is irtak r6Ia binilatot egyes pttspO-

kOk megbizrtsa folytAn. Ipolyi a hdrom ersek megbizoltainak v6-

Iem6ny6t Atadta Pony6nak, hogy tegyen azokra 6szrev6teleket, 



azutan az osszes iratokat a prim&shoz terjesztett'\ Siraor bei*eeg 

primas az tlgy iratait kiadta TArkAnyi Bela szent-Istvan-tarsulati-

alelnoknek, a ki a binilatokban fejtegetett eszm6k szerameltar 

tasaval szint6n vdllalkozott a kdt6k AtdoIgozasAra. TarkAnyi ido-

koiben megha t s ezzel az tlgy egy idore megfeneklett. x- Ponyo 

„Uj elemi katekizmus"-anak es uj „Kis katekizmus&nak" kinyo-

matasdt a kaloesai 6rseki hat6sdg 1889. jan 1. azzal a kikotes-

sel enged61yezte, liogy a bmllati 6szrevetelek szerint javitsa ki 

es nem mint rendes tankonyvet, hanem mint seg6dkonyvet ehlru-

sitsa. Minthogy ezeknek a folteteleknek nem felelt meg, az er-

seki liat6silg 1890.'marc. 20-dn tole ezt a foIt6teles enged61yt is 

megvonta. 2- Utobb Ponyo Pal kdt6it Pony6 Istvan atdolgozta s 

a csanddi pQspoki hat6sdg jovahagyo engedelra6vel 1905-ben is-

kolai hasznalatra a kovetkezo ciraek alatt kiadta: l.Kezdok ka-

tekizrausa. A falusi n6piskolak I. oszt katolikus tanuloi sz<lniclra, 

apr6 kerd6sek- 6s feleletekben. — K6pes elemi katekizmus a fa-

lusi n6piskohik 11, es 111. oszfoilyu katolikus tauuloi szaimira. --

3. Rovid bibliai tort6netek a II. 6s 111. osztalyu katolikus gyeiv 

mekek szam&ra. R6szletes hittani tantervvel. 3-

Utobb a kate-revizio tlgyet Majlath G. Karoly Erdely apos-

toli szellemll ptlspoke vette kez6be s azt szerencs6sen eredm6nyre 

is juttatja. A revizio tort6net6t igy adja el6 Pokorny Emiinuel 

dr. az orszagos 1 atekizmus-bizottsag eload6ja. Az 1902. januar 

8-dn tartott pUspoki tandcskozas sonin Majlath (}. Karoly erd61yi 

piispok lett megbizva a katekizmus dtdolgozasanak vezetesevel. 

Az atdolgozAs megkezdese elott celszeriinek latszott cgy orsza 

gos hitlemz6i 6rtekezlet egybehivdsa, amelyen mindazok, akik a 

vallastanitassal elm61etileg vagy gyakorlatilag foglalkoznak, elo-

adhass&k n6zeteiket a katekizmus javitasara vonatkozolag. Az 

ertekezletet 1902. augusztus 24-6n tartottak meg az erd61yi pUs-

pok ur elnoklete alatt a budapesti kozponti papnevel6-int6zetben 

1. Kat. HitoktaMs VII. ovf. 7—8 szAm. 

2. Litt. Circul. A Diooc. Coloc. A. 1890. P. 08 

3. BognAr Adam fOvarosi liit<?Iemz6 is adott ki kilto-toiTezelet 1895-bon az I.—VI, 

osztaly szamdia, azt azonban liem fogadlAk el a reform tfapjaul. 



6s abban dllapodtak meg, hogy: „1. Deharbo katekizmusa meg-

tartand6; 2. a pUspoki kar, felk6rendo hogy a katekizmus mo-

dositAsa v6gett alakitand6 bizottsdgba kttldjon minden egyhdz-

megye egy-k6t szakf6rfiut.a Majlath pttspok az 1902. oktober 

18-dn tartott ujabb pUspoki tandcskozmdnyon jelent6st tctt az 

orszdgos 6rtekezlet lefolydsar61 6s egyszersmind felkerte a ptts-

poki kar tagjait a bizottsdg megalakitiVscVra. A pttspokok mcg is 

nevezt6k megbizottaikat. 

A katekizmus javitasa v6gett. kikttldOtt orszagos bizottsdg 

1903. januar 2-an tarotta meg elso 6rtekezle46t az erdelyi 

pttspOk elnOklete alatt abudapestia R,3gnum Marianumban, annak 

meghatarozAsa v6gett, hogy mi a teljesitendo feladat; mily ala-

pon, mino hatcVrok kOzOtt, min6 modszerrel 6s eljdrdssal dolgoz-

z6k a bizottsdg. 

Az 6rtekezlet kimondotta, hogy „a bizottsag Deharbe alap-

jdn marad, A m6dositds hatdraira n6zve egyel6re annyit lehet 

megdllapitani, hogy az egri munkdlat (az uj Elemi Katekizmus) 

m6dosit£sai is figyelembe v6tetnek. Egy6birdnt a bizottsdg leg-

jobb beldtdsa szerint fogja a vdltoztatiVsokat megtenni." A gytt!6s 

hdrom tagb61 dllo szUkebb bizottsdgot valasztott. V6gre igy osz-

szegezte az ê lnOk a hatarozatokat; „A munkalat alapjtVul a De-

harbe-f61e katekizmus fog szolg&lni; minthogy ennek nalunk esz-

tergomi 6s egri kiaddsa van, az utobbi pedig az elso fokozatban 

nemr6g atdolgozva jelent meg, ezt fogja a bizotts&g kiindulasul 

felvenni. Legel6bb a Kis Katekizrnus dolgozando at, kttlOnOs te-

kintettel a kttlfOldi katekizmus-javitasokra, valamennyi tig kOz-

remttk0des6vel. A tagok az egesz katekizmusra vonatkozo javas-

lataikat folyo 6vi junius veg6ig bekttldik az erd61yi pttspOki 

hivatalba Gyulafeh6rvdrra. Ezut&n a hdromtagu bizottsag veszi 

&t a javaslatokat feldolgozasra, egyelore hatarido n6Ikttl. Az dt-

dolgozott munkalat az elnoktol meghatcVrozand6 idoben azutan a 

teljes bizottsdg el6 jut. A bizottsag nem zdrkozik el mds hiva-

tott szakf6rfiak k0zremilk0d6s6t61, hanem kello figyelemben fogja 

r6szesiteni bdrkinek a bizottsdg eln0k6hez, vagy valamely bizott-

sdgi taghoz kttldotc 6szrev6teleit 6s javaslatait." 



A nyilv&noss&gra hosott hatarozat kovetkezt6ben tobb oldal-

rol 6rkeztek be javaslatok az dtdolgoz&s 6rdek6ben 6s az orszdgos 

bizotts&g tagjainak nagy r6sze szinten ktlldOtt javaslatokat. A 

h&romtagu bizottsdg (Pokorny Emanuel, Gerely J6zsef, Zeiiiger 

Vilmos) azut&n julius elej6n az erdelyi pUspok elnoklete alatt 

tartott 6rtekezlet6n megegyezett a kovetend6 elvekben, el6ad6t 

vdlasztott 6s m6g a ny&r folyamdn hozzdfogott feladatdhoz: a 

a Kis Katekizmus atdolgozdsAhoz. A bizotts&gi ttl6sek n6hdny 

h6napon at folytak, hetenkint k6t 6sszej6vetellel, amelyeken meg-

vitattak az el6ad6 r6szletes javaslatait. Hogy azonban a munka 

ne kerttljon esetleg t6ves iranyba, j6nak Idtszott mdr az atdol-

gozott elso szakaszt (a hitr61) az orszdgos bizottsdg birdlata ald 

bocsiitani Ez a resz tehdt megjelent nyomtatdsban 6s 1903. 

december havdban megkllldetett az orszdgos bizottsdg tagjainak, 

akiket az erd61yi pttspok egyidejttleg ujabb 6rtekezletre hivott 

Ossze. 

Az 1904. janu&r 2-dn tartott masodik 6rtekezlet elismer6s-

sel fogadta az addig v6gzett munkdt 6s Cseko Odbor, az egri 

kikttldOtt, kiv6televel hozzdjclrult ahhoz, hogy a tov&bbi dtdolgo-

zds az eddigi csapAsokon haladjon. A hdromtagu bizotts&g erre 

hat h6napon &t folytatta OsszejOveteleit 6s a k0vetkeJs6 nydron el-

elk6szttlt a Kis Katekizmus m&sik k6t szakaszdval is. Az eloado 

a be6rkezett 6szrevetelek alapjdn m6g egyszer dtdolgozta az els6 

szakaszt, mire a munk&lat kinyomatva ism6t az orszdgos bizott-

sdg el6 kerttlt, A pttspOki kar megbizottjainak nagyobb r6sze be-

kttldOtte 6szrev6teleit 6s 6hajait az 1904. 6v v6g6ig. Az 1905. 6v-

ben a be6rkezett kttl0nb0z6 javaslatok szemmeltart&sa mellett 

ujabban Atdolgozta a bizottsag el6ad6ja a tervezetet, felvette 6s 

m6dositotta a szttks6ges imddsdgokat 6s a lelkiismeretvizsgalati 

tttkrOt, egy-egy kOtetbe helyezte kttlOn az elemi n6piskola III. 6s 

IV. osztdlydnak 6s kttlOn az V. 6s VI. osztdlydnak szttks6ges anya-

got, kiegeszitve ez utobbi a szertartdstani r6szletekb61 6116 fttg-

gel6kkel s ugyanakkor Udvary G6za festomttv6sszel megrajzol-

tatta a ket nagyobb kiaddshoz valo illusztrdci6kat. Hdtra volt 



m6g az Elemi Katekizmus kidolgoz&sa, amelyet az el6ad6 az 

elemi n6piskola II. oszt&lyAban szllks6ges bibliai anyaggal egye-

sitve, a Sebnorr-t61e kitllno rajzok szerint 6s r6szben uj rajzok 

ut&n kttl6n megrendelt szines k6pekkel eMtva elk6szitett, 1906. 

mArcius havAban kinyomatott 6s megkttldetett az orszAgos bizott-

sdg tagjainak." 

A bizottsdg az uj k&t6k AtdolgozAsAban tekintettel volt a 

v&ltozott viszonyokra. 1850 6ta iskolai viszonyainak nagy dtala-

kul&son mentek keresztttl. Ezeket a v&ltozott viszonyokat vette 

elso sorban figyelembe a k&tebizotts&g. A neh6zkes, elvont ki-

fejez6seket lehetoleg kikttszObolni, a k6rd6seket 6s feleleteket 

szabAlyosabbakkA tenni, az avult nyelvezetet javitani 6s a tan-

anyagot a mostani iskolai viszonyokhoz m6rni torekedett. Az 

elemi katekizmus a katekizmusbol 6s bibMb61 az also k6t osz-

toilyban Atlag szttks6gesnek 6s feldolgozhat6nak hUsz6 anyagot 

magAban foglalja, hogy a gyermek ne legyen keuytelen ket ktt-

lon konyvbol tanulni a valldstant. A fels6bb oszt&lyokban kttlon-

vdlasztja a k6t anyagot. Az Atdolgozott kAt6kat sem egri, sem 

esztergomi katekizmusoknak nem lehet nevezni. R6mai katolikus 

azoknak a neve. A bizottsdg nemcsak Deharbe feloszt&s&t tar-

totta nieg, hanem fontos ok n61kttl sehol sem v&ltoztatta meg a 

UirgyalAs menet6t, s6t a k6rdesek es feleletek sz0veg6t sem. Az 

uj k&t6k cimei: „R6mai Kat. Elemi Katekizmus a biblia elemei-

vel" es „R6mai Kat. Kis Katekizmus." L 

1 A fonnobbiokbon rovidon latom a kato roforni ttirokvesSt. Azok tiizo es birdlata 
nom tartozik a t6rt6nctirora, mort napi k6rd6s. Kuionbon is mikor azokr6l bovobb tudo-
mAsfc szo.roztom, muvom mAr megnyorte az egyhazi hat6sAgt61 az wimprimaturM, teliAt 
azok folott velemenyt nein moudhatok. Csupan megemlitem itt, liogy a kiUebizottsdg el-
jiinksAt Csok6 Gdbor egri kanonok kifogasolta -A katekizmus megvAltoztatAsa" czimii 
ropiratdban. Ubben azt igyekszik bebizonyitani, hojary az Atdolgozott k&t£kban Deharbe 
kateira ra sem leliet ismerni s azok olfogadAsa kAros lonne. Csek6unk a katebizottsag 
eli>ad6ja valaszolt ropiratban, melynek tartalma kovetkozd: 

A katokizmus-iigy. Irta Pokorny KmAnuel dr^ az orsz&gos katekizmus-bizottsAg elo-
adoja. Az oszterfroin-f6egyliAzmcgyei hat6s<*ig engedelmevcl. Budapest. Stej)haneum nyomda 
r. t. 1900. Ara 48 liller. — A ropirat tartaliua ez: I. Az iigy iil^sa. — Majl&th GusztAv 
Karoiy gr6f erd^Iyi piispok mogbiziisa. 1902. augusztus 25-iki orsztigos hitoktat6i gyflltfs. 
Az orszAjros katekizmus-bizottsag megalakitasa. Az 1903. januar 2-iki 6rtekezlet. A kove-
tend6 elj&r&s 6s irany megallapitasa. A haromtagu bizottsig mukod£se. Az 1904. januar 
2-iki ertekezlet. A katekizmus-tenrezotek tovabbi kidolgoziisa. Cseko GAbor pr6post-ka-
nonok ertekezese. II. A katekizmns megvaltoztatj-isa. (Meggondolatlan vAltozAsrol nein 
Johet sz6; de fontos okb61 szabad valtoztatni.) A papai 6s zsinati rendelkez6sek. A ka-



Mint emlitettem, a biblia-tanitAs k6rd6s6t az uj katekizmus 

ak6pp oldja meg, hogy a gyermek az I. 6s II. oszt&lyban a bib-

iidt a katekizmussai egyiltt tanulja. Egy6bbk6nt is tort6nt szAmot-

tevo mozzanat utobbi id6ben a n6piskolai biblia tanit&s ter6n. Ha-

tarozott haladiisnak kell jeleznem Qerely J6zsef sz6kesfoviirosi 

hitelemzo bibliainak megjelen6s6t. Az egyik cime: „Kis K6pes 

Biblia, vagyis az ttdvoss6g tOrtenete kis gyermekek sz&m&ra. Az 

elemi iskohik I—II osztdlya r6sz6re.tt 79 lap. A bibliai t6rt6ne-

tek eloadasa utdn kOvetkeznek az imadsdgok s a bibliai alapon 

rovid elemi katekizmus. A mdsik6: „Kis K6pes Biblia, vagyis 

az ttdvoss6g tOrtenete gyermekek szdmdra. Az elemi iskohik 

III—V. osztdlya r6szere." 207 lap. Qerely bibli&i a katek6tika 

tudomdnyanak mai szinvonaHn vannak irva. Modszertanilag ki-

tttno kOnyvek. Elbeszelesei vildgosak 6s kOnnyen 6rthet6k. Nyei-

vezcte jo 6s magyaros. K6pei igen sz6pek. A kOnyvek kiiillit&sa 

csinos. Ezeknek a jo tuiajdonsdgoknak kOszOnhetik elterjed6so-

ket. Gerely biblidi nemet, tot 6s vend nyelven is megjcientek a 

szent Istvan-tiirsulat kiadiisdban. Irt tovdbbii biblidt a polgdri is-

kolak szamdra. NemkttlOnben kiadta bibliai k6peit 6s „R0vid ve-

z6rk0nyv a kis k^pes biblia I—II. osztdlyu resz6iiek modszeres 

tanitiisiihoz" cim alatt utmutatast ad a kezdo hitelemzonek biblia 

tanitdsdra. 

Nepiskolai hitelemz6sttnk teren fontos ujitds az uj tanterv, 

melyet a pttspOki kar 1904. evi okt6ber 19-6n tartott tandcskoz-

mdnyain fogadott el. Cime: „A magyarorszdgi latin 6s gOrOg 

szertartasu r6mai katolikus n6piskolak tanterve, Kiadja a kath. 

tokizmus niultjanak tanuskod&sn. X. Pius pdpa cljardsa. A katokizraus fojl6d6skepcssegc. 
Valtozott iskolai viszonyok. Kcttclcr kijelont£so a katokizmus valtoztatAe&rAI. Alaptainn 
fclclcin az anyag osszovoiui^atol. A \ iispoki kar allasfofflaJdsa a kozepiskolai utasitAsok-
l>an. A majLryar DoliarVo-forditasok fojjyatkoziisai. Taikanyi Bela nyilatkozata a katokizmus 
valtozasarol. Az E.arri katckizmus kclctkcz£sc. III. Az «itdolgozott katokizmusok. A kato-
kizmus torvozotok fokozata. Miert kozdOdotta katokizmus Kis Katckizraussal ? A liarom 
tajru bizottsajr olvallalt foladata. Doharbc ujabb atdoljroz&sai. Az Egri Elorai Katokizmus 
uj ;itdoI«rozdsiit ncm lohotott alapul vcnni. Y<Mein6nyek orr6l a munkanM. Az cgri atdol-
jjozas fontos ujitasa. Az Elomi Katokizmus uj torvezetenok ininyclvci. A bibliai 6s a ka -
tokizmusi anyag cgybekapesohisa. Elcniios k£rdesek es fololetek. Az orsz&gos bizottsag 
tagjainak nyilatkozatai az Elomi Katckizmusrol. A Kiscbb es Nagyobb Katokizmus tor-
vezcto. Se noin cgri, sc noin csztoriromi banoin lomai katbolikns. Szakv61em6ny a ket 
torvezctrol. Ket mUkifojozes. lstcn kogyclme £s az osbun. Proluiszka Ottokir dr. szekos-
febervari piispok nyilatkozata az osbunrol. feiirgos tccndo a katokizmus dolgiban. 



tantlgyi tan&cs." Az uj tanterv utmutat&st ad a hitelemzSnek a 

hittani tananyagnak osztalyonkint valo feloszbisdra vonatkoz61ag. 

R6szletesen megjelOli az elv6gzend6 tananyagot s flgyelmezteti 

a hitelemzot: mire kell fosulyt fektetnie az oktatasban. 

V6gttl rovidpn sz61nom kell egyet-mdst a polgdri 6s iparos 

inas-iskoldk hitelemz6s6r61. A polg&ri iskolak meg teljesen ki 

nem alakult int6zm6ny. Jelen alakjdban tok61etlen 6s nem felel 

meg annak a varakozasnak, a melyet az intezm6ny alkotoi hozzd 

fttztek. A mit dltaldban mondottam a polgAri iskoldr61, ugyanezt 

mondhatom annak hitelemz6serol is. EIso hibaj i a polgdri isko-

hik hitelemz6senek az egy0ntettts6g hidnya. A tananyag beosz-

tdsa, a k6z/konyvek kttlonf61es6ge akkora, hogy ebben a tekin-

tetben orszagszerte zurzavar uralkodik, A polgari iskoldk hianyos 

hitelemz6s6nek mdsodik f6oka abban rejlik, hogy legtobb helytttt 

nem rendelkeznek a vallrisi oktatasra szttks6ges oraszammal, il-

letve taner6vel. LegtObb helyen osztAiy-Osszevoinissal tanitjdk a 

hittant. Hogy enjiek a rendszernek sok Mtranya van, azt folos-

leges bizonyitanom. Folott6bb ohajtand6 volna, hogy a polgiiri 

iskohik eg6sz szervezet6nek revizi6jdval egyuttal a hitelemz6s 

kerd6se is kedvezo megoldast nyerjen. 

Az iparos es kereskedo inas-iskoldkbau a vallasi oktatcis 

kezdetben fakultativ volt. Ez azonban csak papiroson volt igy; 

mivel az inasiskohik legnagyobb reszeben egydltalaban nem volt 

hitelemz6s. Hogy mily k&ros hatassal volt ez az iparos 6s ke-

reskedo osztiily vallds-erkolcsi eletere, azt konnyu elgondolni. 

Abban a korban, midon az ifjii erkolcseit legtobb veszedelem fe-

nyegeti, teljesen nelktllozte a vall^si oktatas j6t6tem6ny6t. A ptts-

poki kar kezdesere Csaky Alban gr. valhis- 6s kozoktaUsttgyi 

miniszter 1894 majus 4-6n kelt rendelet6vel az „iparoses keres-

kedo tanoncz-iskolakba a kotelezo vallasi oktatast hozta be." Az-

ota az inasiskoh|ban rendszeresen folyik a hitelemzes. 



Kozepiskclai hite!emz6sunk a legujabb 
korban. 

A XIX. szazad mAsodik fe!6ben k0z6piskolai oktatasunk ro-

hamosan fejlodik. Ujabb meg ujabb koz6piskohikat szerveznek 

az orszdg nepesebb Vcirosaiban, Uj gimn&ziumok 16tesiilnek. A 

redliskoldk, mint a f61e uj int6zm6ny, kap6sak lesznek. Oly v&-

rosokban, a hol eddig nem volt koz6piskola, reAliskohikat szer-

veznek. Mdshol, a gimnaziumokkal pdrhuzamban dllitanak reAl-

iskoldkcat. Legujabban ezekhez t&rsulnak m6g a kereskedelmi 

iskol&k. A esonka gimnd/iumokat kieg6szitik nyolez osztdlyra. 

Szoval az orsz&g koz6piskolAi a XIX. szazad nnisodik fel6ben 

rohamosau megszaporodtak. Az uj kozepiskoldk jobbdra dllamiak, 

vagy kozs6giek. A tanitds vihigiak kezeben van; kik divatos li-

benilis szellemben nevelodtek. Pdjdalom, nemcsak libenilis, ha-

nem a szo teljes 6rtelmeben vallastalan, sot i^tentagadii emberek 

talalkoznak a koz^piskolai tanerok kozott. Hogy ezek mily ve-

szedelmes hatrist gyakorolnak az ifjusdg vall&serkolcsi nevel6sere, 

konnyQ elgondolni. A liberalizmus a vilagiakt61 dtragad a szer-

zetesekre is. Az egyetemi tanark6pesit6s veszedelmesen terjeszti 

a liberalizmust szerzetes tan&raink kozOtt. Ez a k6pesit6s eleinte 

fakultativ volt, k6sobb kOtelezo lett. A szerzetes tanarjelOltek az 

egyetemen sokszor hitetlen tan&rok eloadasait k6nytelenek hall-

gatni; azok k6rd6seire, azok rendszere szerint felelni. A vallas-

talan liber&lizmus m gmetelyezte nemcsak a vilagi vezetes alatt 

levo kOzepiskohikat, hanem m6g a szerzetesi giminiziumokat is. 

Miudezekhez jtirult az uralkod6 konnanyok libercilis rend-

szere. Uralkodo elv, hogy az iskolak valhisbeli oktatdsarol a fe-

lekezetek tartoznak gondoskodni. Akarlniny allami kOzepiskola 

volt, a hol az iskolafentarto a hitelemz6 elhitiisdrol egyaltalan 

nem gondoskodott; vagy pedig par szaz forintot juttatott tiszte-

letdij cimen a vallastamirnak. Rendes hittamiri allas nem volt. A 

hittainir a „rendes tainirok" utiin kOvetkezik. Valamivel tObb a 



torna mestern6l. A k&pl&nok, ha a hivatalbeli teenddik utiin akadt 

idejok, az dllami, kozsegi gimnaziumban, redliskohiban is kateki-

z&ltak. Term6szetesen osztdly osszevonAsokkal. A hittan ir&nt-

kozombos a kormdny, a foigazgat6, az igazgato, a tanirok. Val-

lAstani ora egyszer van, m&skor nincs. Ez a rendszer az ifjus&g-

ban a vaMstan irdnt va!6 tiszteletet teljesen lerontotta, apolfei a 

hitbeli kozomb0ss6get. 

Mindezekhez a bajokhoz jdrult a hitelemz6s rendszertelensege. 

Nem volt egyseges utasitds, nem volt egyseges rendszer. Egyik 

int6zetben az I-o oszt&lyban a katekizmus I. r6szet, masodikban 

a II at, harmadikban a harmadikat, negyedikben a biblidt adtiik 

elO. Masik ^k0z6piskoldban az els6 oszt&lyban a kis kAt6t, mAso-

dikban a k0z6pkat6t, harmadikban a bibMt, negyedikben a szer-

tartilstant magyardztdk. Harmadik int6zetben az elso osztalyban 

a katekizmust, mdsodikban az 0 sz0vets6get, harmadikban az 

ujsz0vets6get, negyedikben a szertartistant tahitottAk stb. Az 

egys6ges rendszer hiinya szint6n kdrdra volt a k0z6piskolai hit-

elemz6snek. 

Ldthatjuk ezekb61, hogy a XIX. sz&zad mdsodik fel6nek 

korszelleme sehogy sem kedvezett a k0z6piskolai ifjusdg hitbeli 

oktatiis&nak 6s valldserkOlcsi nevel6s6nek, A kOzepiskolai tanttgy 

fejlod6s6vel nem tartott lep6st a hitelemz6s. 

Mit mondjak meg a k0z6piskoldk hittani k6zik0nyv6r61 ? 1848 

ufein jobbdra n6metb61 forditott, neh6zkes kOnyvekbol tanulta az 

ifjus&g a vallastant. Igaz, Deharbe katekizmusa is forditas. Amde 

ez a kOnyv a kor ig6nyeinek teljesen megfelelt s a maga neme-

ben mestermtt volt. KOzepiskolaink egy6bb hittani k6zik0nyvei a 

hatvanas evekben, m6g azutdn is j6 r6szben neh6zkesen gondol-

kozo n6met filozofusok munkai. A hirtelen valtozAs 6s a roha-

mos fejl6des okozta azt, hogy az uj korban a hitelemzesi k6zi-

kOnyvekben sincs meg a kell6 rendszeress6g. Amde csakbamar 

mutatkozik a fejl6d6s. Egyes kiv&16bb pedagogus papok irnak 

hitelemz6i k6zik0nyveket a magyar k0z6piskoliik sz&m&ra s ezek-

nek a konyveknek a szdma folyton szaporodik. 



-Martin Konr&d hittani k6zikonyve volt leginkdb elterjedve 

kozepiskol&inkban. Cime: nA katolika religio tankonyve. Martin 

Konrdd theologia rendes tandra s a bonni kat. theologiai int6zet 

igazgat6ja utdn nemet eredetib61 forditotta Mester Istvdn egri 

megyei aldoz6pap, saj6-vdmosi plebiinos. Elso vagy altalanos r6sz. 

Kiadja a szt. Istvdn-tdrsulat. Az egri 6rseki hat6sdg j6vdhagyiV-

sjlval. Eger, 1854, Az 6rseki lyceum gyorssajtojdn. 431 lap. Nagy 

VIII. r6t. 431 lap. I. fej. A kereszt6nys6g el6tti kinyilatkoztat&s. 

II. fej. A kereszteny kinyilatkoztat&s. III. fej. Jezus Krisztus egy-

hiiza. — „M&sodik vagy kulonos r6sz. A katolika hittanrol." 371 

lap. I. fej. Az Istenr61 Onmag&ban. II. fej. Az Istennek ktllrehat6 

munkAssAga. — „Katolika Erkolcstan." 1. fej. Altahinos erkoics-

tan. II. fej. KUlonos erkolestan. 1 Martin Konrad k6zikonyve cgy 

n6met teologusnak neh6zkes munkaja. M6gis legjobban az volt 

elterjedve koz6piskoldinkban. — Haszn&lfaik m6g a gimnaziumok-

ban: Magyar Ferencz „Kath. kereszt6ny hittan" cz. mfiv6t, me-

lyet Tiirkanyi B61a 1856-ban ujra kiadott Egerben. 2- Az als6bb 

osztAlyokbau Horvath Bdlint nagy katekizmusdt, melyett Gaume 

„Cat6ckisme de perseverance." cz. ktif6jrt ufein irt. 3- — 1858-ban 

Gyurits Antal forditotta n6me b61: „Egyhazi szertarfcisok magya-

n\zafcit kos6ptanodAk hasznilat<'ira.a 4 — Zimmermann Jakab li-

turgik&j&t is hasznaltak. 5-

Ut6bb igen n6pszerUek lettek Wappler Antal becsi egyetemi 

tanAr hittani k6zikonyvei melyeket a budapesti novend6kpapo!c 

forditottak magyarra. Cime: „A katholikus egely tankonyve, fo-

gimnaziumi felsobb osztalyok szdnnira. I. resz a£ V. osztAly sza-

mara; a kath. eg61y igazsiiganak bebizonyitiisa. II. resz a VI. 

osztAly sziimdra: A kath. liittan; III r6sz a Vll osztAly szamiii-a: 

Katli. erkolcstan; IV resz a VIII oszt. sz*inu\ra, egyhaztort6ncIem. 

Wappler konyve is nehezkes, rossz magyarsagii. M nthogy a 

magyarorszrigi viszonyoknak megfelelt s alapos volt, az6rt hasz-

1. Budapcsti cpyetemi kcinyvtar. 

2. Danielik i. m. II. 419. 
3. U. ott 1. 192. 



hditdk. — Epp az6rt, mivel Wappler is neh6zkes, R6zsa Jozsef 6s 

Makra imre ezen a bajon akartak segiteni, mid6n magyarra for 

ditottAk a bajororszdgi kozepiskoldk hittani kezikonyv6t, A „Lehr-

bueli der kathoi. Religion lnnachst fQr Gymnasien" a bajor ptis-

pOki kar j6vdhagyils&val jelent meg. Deharbe kdt6ja alapjan 

k6szttlt. A magyar forditAs eime: „A kath. valhls tankOnyve." 

1. r. a hitr61, 11. r. a parancsokr61, 111. r. a szents6gekr61 szol. 

IV. r6sz egyhdzt0rt6nelem. Nehdny kOzepiskol&ban elfogadtak 

k6zik0nyvttl, azonban ndlunk nagyobb elterjed6st nem nyert. Tul-

s&gosan rOvid. A forditds kttlOnben sikerttltnek mondhato. A pa-

naszokat teh&t R6zsa es Makra kOnyve sem volt k6pes orvosolni. 

Altaldnos v6lt a panasz hogy nincs oly hittani k6zik0nyv, a mely a 

k0z6piskoldk fels6 oszUllyai valldsi oktatcis&ra teljesen alkalmas 

volna. Javuldst jelentenek e t6ren Vincze Ambro hittani kOnyvei. 

Cimeik: Hittan I. r. Hittan II. r. Erk61cstan.EgyhAzt0rt6net.T0bb 

k0z6piskoldban haszmilt tankOnyvek. 

Hitelemzdink, latva a neh6zs6geket, melyeket a kedvezotlen 

korszellem a k0z6piskoldk valldsi oktat&sa ele gOrdit, ism6telve 

hangoztattak a reformok szttks6gesseg6t. Hitelemz6i 6rtekezlete-

ken, foly6iratokban s kttlOnOsen a „Kat. Hitoktatils"-ban feltar-

tAk a mostoha viszonyokbol szdrmazo neh6z helyzetet. Eloadtak 

a bajokat s azok orvosl&s&nak modjat. A pUspOki kar nem z*ir-

k6zott el a jogos panaszok el61. A pttspOki konferenciakon meg-

besz616s tdrgydt k6pezte a k0z6piskolai hitelemz6s javit&sa. A 

pttspOki konferencia egy bizottsdgot kttldOtt ki, a melynek fel-

adata volt » k0z6piskolai hitelemz6s egys6gesit6se. Erre a c61ra 

mindenek el6tt szttks6ges volt utasitdst k6sziteni a papsdg sza-

m.dra, a melynek szigoru szemmel tart&s&val kell a k0z6piskolai 

hitelemz6st kezelnie. Utasitdst kellett adni a hitelemz6knek. A 

vallds.ani orarendet megallapitani. A tananyagot s a vegzendo 

valhisos gyakorlatokat kijelOlni 6s a pUspOki biztosoknak az 

ellen6rz6sre utasitdst adni. A bizottsAg feladata volt toviibba j6 

k0z6piskolai valhistani kOnyvek szerkeszt6se. 
A magyar katolikus pUspOki kar Majl&th Gusztdv Karoly er-

d61yi pttspOkOt bizta meg a k0z6piskolai hitelemz6s reformjaval. 



Majldth pllspok tervezetet k6szittetett s azt elkuldotte az 8sszes 

koz6piskolai hittandroknak hozzdsz61ds v6gett. Miut&n a szakem-

herek v61em6ny6t dtolvasta s az ert6kesebbeket felhaszmVlta, el-

k6szitette azt a nagy fontossagu munkalatot, melynek e61ja ko-

z6piskolai hitelemz6sUnk gyokeres javitAsa. A munkillatot a plls-

poki kar 1900 jan. 29-iki tandeskozmAnydn elfogadta s az orszilg 

osszes k6z6piskolAira kotelez6v6 tette. Cime: „TanitAsi terv 6s 

utasitAsok a magyarorsz. valldstanitAs r6sz6re.u I. a t&rgy folosz-

t&s. I. oszt. katekizmus. II. o-szovetseg. 111. ujszovets6g. IV- szer-

tartAstan. V. hittan. VI. erk61estan. VII. egyh&ztort6nelem. VIII. 

apologia. II. pontja a tananyagot r6szletezi. III. utmutat&st ad a 

valhlstan m6dszertani kezel6s6re. IV. sz61 a vallasgyakorlatokrol 

(mise, szt. besz6d, gy6nds? lelkigyakorlatok, kormenetek, jArnbor 

tdrsulatok,) V. az ellenorzesrol. (UtasiWs a pttspoki biztosoknak.) 

VI. a mag&ntanul6kr61. 

Koz6piskolai hitelemz6sttnkben a pttspoki karnak ezen in-

t6zked6sei a legttdv6sebb vAltozdsok kiindul6 pontjai. \ hittani 

anyag beosztAs^ban, a vall&stanit&s ellen6rz6s6beii egys6ges rend-

szer 16pett 61etbe. Az utasitAs 6rtelm6ben k6szitett valMstani 

k6zikonyvek jobbak, tok61etesebbek a r6giekn61. A j6 k6zikony-

vek hathat6san el6segitik a vall&soktat&s eredmenyesseg6t. Ut6bbi 

id6ben a k6z6piskol&kban Mdria-kongregdci6k keletkeznek, me-

lyek az ifjusAg valldsossdgdnak fokozAsdra ttdv6s hat&st gyakorol-

nak. A mi a mozgalom siker6t biztositja, annak szdlait s a kon-

gregAcios zdszl6t a jezsuit&k tartjdk kezeikben. A pttsp6ki kar 

f0116p6se folytdn az iskolafentartok: az &llam es a vArosok gon-

doskodnak a hittandrok megfelel6bb dijaz&s&r61. Ambiir e t6ren 

m6g mindig sok a kivdnni val6; de a javulas k6tsegtelen. Sz6val 

k6z6piskoldink vaMsbeli oktatdsa ter6n ut6bbi id6ben hatdrozott 

lendttlet 6szlelheto. 

ROviden szolok m6g k6zepiskol4ink hittani k6zikonyveir61, 

melyek a legujabb id6ben megjelentek. 

Roder F16rant magyarra forditotta Schuszter bibltait. Ezzel hasz-

nos szolgdlatot tett koz6piskolai hitelemzesttnk ttgy6nek. — Egy 



ideig haszn&lt&k is k5z6piskol£inkban; azonban utobbi iddben 

hdtt6rbe szoritotta ezeket egy jeles biblia, mely magyar szerz6 

toMb61 jelent meg, Ez Pokorny Em&nuel bibliAja. Czime: „0-sz6 

vets6gi bibliai tort6net," a m&sik6: „Uj-sz6vets6gi bibliai tort6net." 

Pokorny Em&nuel egyike Magyarorsz&g legkiv&16bb katek6tikai 

iroinak. Muvei, melyek teljesen a biblikus tudom&ny 6s hitelera-

z6stan mai szinvonal&n Allanak, m61t6k arra, hogy az orsz^g Osz-

szes k0z6piskol&iban haszndlj&k azokat. Haszn&lj&k m6g n6mely 

k0z6piskoldban Dallos Parkas bibli&it. 

Hogy a felso oszt&lyok hittani kOnyvei ellen felhangzott pa-

naszok mepzUnjenek, a pUspoki kar p&ly&zatot hirdetett alkal-

mas tankOnyvekre. J6 r6szben ennek % pAly&zatnak eredmenye, 

hogy ut6bbi idoben tObb magyar hittanArt61 kituno hittani k6zi-

kOnyvek jelentek meg- Ilyenek: „R6m. kat. valHstan. Agazatos 

hittan. Irta Glasz Perenc." — „Kath. kereszt6ny hittan" 6s „Kat. 

erkolcstan." Irta Matuszka Mih&ly. — „Kath. hittan." Irta UhlyA-

rik Jen6. A p&ly&zattol fUggetlen, de szint6n k0z6piskolai hasz-

nAlatra k6szttlt Lang Iiice „Kath. hittanaa-a es „Erk01cstanatt 

melyet franciab61 forditott. — Meg a p&lyAzat el6tt megjelentek 6s 

nagy keletnek Orvendenek k0z6piskol&inkban Titz Antalnak „Alap-

hittana," „Agazatoshittana," „Erkolcstan"-a 6s „Egyh6zt0rt6nelme.u 

Mindezeket az uj tanterv szerint atdolgozta. Tovabbd Dem&ny 

Dezsotol: „Alapveto hittan", „Agazatos hittan", „ErkOlcstan", 

„Egyh<iztOrtenelem." Vargha Dezso: „Egyh&zt0rt6nelme,u N6meth 

Ambrus es Strommer Viktorin, Dallos Jozsef, Oerely Jozsef 

es Pokorny szertart&stan-a. Ha ezekgt a tankOnyveket vizs-

gAljuk, azt kell mondanunk, hogy kOzepiskolai hitelemz6sUnk 

utobbi idoben Orvcndetes lendUletet vett. Ezek a niflvek, a 

melyeket felsoroltam, egytol-egyig kituno hittani kezikOny-

vek. Hogy melyik jelesebb, az napi k£rd6s: nem tartozik a tOr-

tenetirora. Azert csak illtalanoss&gban hangoztatom, hogy ezek 

a jeles hittani k6zik0nyvek bdrmely nemzet hittaiulrainak becstt-

letere valnanak. 

Egyebb kozepiskolai kezikonyveink: Prenczl szertartastana, 

Terklan Dornuis Szertartastana, Supka Marton szertartcistana. 



Szulik szertart&stana, Iv&nkovics szertartAstana, Buday szertart&s-

tana, N6methy szertartastana, ^llles Kdroly „A ker. kath. vallds 

alaptanat" irta, Egyh&zt0rt6netet irtak: Buday Gergely, R6pAssy 

J&nos. 

A gorog szertartdsil katolikus ruth6nek Kutka kiiteit, Popo-

vics biblhtft, Duchnovics 6s Melles szertartAstandt, Homicsk6 hit-

tanAt, Czibik erkolcstanat 6s Bahgydn egyhiizt6rt6netet hasznil-

fkli. A gor. kat. romdnok az alsobb osztalyokban Deharbe kdt6it, 

Roder bibli&it, a felso osztAlyokban pedig Ratin hittani k6zik6ny-

veit haszndljak. 



Hitelemzesi irodalmunk a XIX szazad 

m&sodik felfeben. 

Hitelemz6sttnk Orvendetes fejiod6sei a XIX sz&zad miisodik 

fel6ben leginkdbb tanusitja azoknak a konyveknek szaporodasa, 

melyek a valldsi oktatdsra vonatkoznak. Hitelemzesi irodalmunk 

50 6v leforg&sa alatt oly muvekkei gyarapodott, melyek tudo-

manyos ert6k6k tekintet6ben a kttlfOld hasonnemii irodalmi ter-

m6keivel |)Atran kiAlljdk a versenyt. Nyilv&nvaJo jele ez anuak, 

hogy hitelemz6in^ feladatuk magaslatdn Allanak s teljes Ontuda-

t&ban vannak hivatdsuk magasztossdgdnak. A papsdg tev6keny-

s6g6nek 6s muvelts6g6nek zsin6rm6rt6ke annak irodalmi tev6-

kenys6ge. Ha ez igaz, akkor az utolso f61szdzad irodalmi tev6-

kenys6g6r61 igen kedvez6 v61em6nyt alkothatunk a magyar ka-

tolikus paps&g hitelemzoi buzg6sdgdra. N6zzttk tehAt a legutobbi 

korszak katek6tikai irodalmdt. Nem c61om azokr61 a hitelemz6si 

munk&kr61 tttzetes birAlatot irni. Csak rOviden, n6hAny sz6val 

ismertetve mutatpm be azokat. 

I. Elm61eti kOnyvek. R6szint olyanok, melyek a hittan eloadd-

sdt t&rgyalj&k; r6szint olyanok, melyek a k&t6-reformra vonat-

koznak. 

„Hitoktatdstan, vagyis a hitelemz6s elm61eti kezikOnyve. Ta-

lab6r JAnostol. Pest. Emich GusztAv saj&tja, 1865. XVIII. 286 

lap. A mtt Ranolder Janos veszpremi pttspoknek van ajdnlva. 

EloszavAban emliti, hogy mikor Gruber 6rsek gyakorlati hitelem-

zeseit magyar nyelvre dtttltette, elhatdrozta mag&t: irni egy k6zi-

kOnyvet, mely a hitelemz6s elmelet6t tdrgyalja. Ebben Lemhard. 

Weinkopf, Gruber, Print, Stapf, Hirscher, Schmidt, Milde, Link, 

Simmerdinger, Spreitzenbart hitelemzesi elveit kOveti. I. r6szben 

sz61 a gondoikodo tehetseg kimuveles6r61. II-ikban az erzo tehet-

seg fejleszteserol, Ill-ikban a vagyo tehetsegrol. Nagy pedagogiai 

tudissal irt szakmunka; mely a gondolkodo tehetseg fejleszteset, 



a fogalmak k6peztet6s6t, a k6pzetek 6rz6kit6set, it61etek alaki-

tdsAt, az okoskodds fejleszt6s6t, az 6rzelmek fejleszt6s6t, az osz-

tonok korlAtozAsat 6s t(ik61etesit6s6t, a szeretet ir&nyi-t&s&t, a 

lelkiismeret 6breszt6set, a rossz hajlamok elnyomAsAt 6s a jok 

folgerjeszt6s6t, a szenved61yek fegyelmez6set lelektani es tapasz-

talati alapon adja elo. Leirja: milyennek kell lenni a hitelem-

zonek? Milyen legyen a hitelemz6s m6dszere? Igen 6rt6kes hit-

elemz6si szakkonyv. 

Feltun6st keltett Fonyo Pal „Hitelemz6sttnk emel6se" cimu 

pAlyakoszorus miiv6vel, melyben azokat a reform k6rd6seket tAr-

gyalja. Ezt k6vette a „Nepiskolai hitelemzestan," melyet 1885 ben 

KalocsAn adott ki. Ez a konyv, melyet csaknem minden papne-

veloben 6s tanit6k6pz6ben haszmilnak, m6g a Talab6r hitelemzes-

tanAt is folUlmulja. Ket r6szre oszlik: iiltahinos 6s reszletes hit-

elemz6stanra. Az I r6szben tdrgyalja: a hitelemzes kezeloj6t, 

alany&t, anyagdt, kezel6si modjat. 11. r6szben sz61 a bibliai t6r-

t6netek kezel6s6r61, a katekizmus feldolgoz^sdr61, a kat. szer-

tarl&sok 6s ttnuepek ismertetes6rol, az egyhaztort6net tanitAsdrol, 

a hit61et gyakorldsdr61. V6gttl a fttggel6kben r6viden leirja a hit-

elemz6s t6rtenet6t, ad r6szletes hitelemzesi tanterveket 6s mod-

szertanilag kidolgozott hitelemz6seke*. A mtt 6rt6k6t legjobban 

tanusitja az, hogy elso kiaddsa egy 6v alatt teljesen elfogyott. 

,355 Iapra terjed. Ut6bb kivonatosan is kiadta tanit6k6pz6k szA-

mdra. Ugyau 6t61e: A kit6k6rd6s probl6mdi. Budapest. 1901. 

R6pdssy Jinos egri tanit6k6pzo tan&r is irt ily iranyu mttvet, 

cirae: „A n6piskolai hitoktatiis m6dszertana " Eger. 1873. mely 

azonban meg sem kOzeliti a k6t, fonnebb emlitett munkAt. Ilye-

nek meg Martinei „A katolikus katekizmus bolcseszete. Vesz-

pr6m." c. mttve — V6gh KAlnicin „A hittan tanitiisa hazcinkbau. 

Budapest. 1896." Gergely J6zset:„Az elemi iskohik bibliai tan-

konyveinek reformjArol. Budapest 1890.a Pokorny Enninuel: 

„(iyakorlati valhistanitas a kozepiskoldkban. Budapest. 1897." 

Ugyan otole: „A koz6piskolai vallastanitas. Esztergom 1901 " 

^elliger Vilmos: „Katekizmus-kerdes. Budapest. 1902." Ugy Vegh 



K&lm&n mint-Gerely, Pokorny 6s Zelliger miivei kiv<il6 6rt6kii 

szakmunkiik, a melyek a hitelemz6s fejleszt6s6t, az e t6ren ta-

tapasztalt bajokat s azok orvoshisiit adj&k el6nk. Lessenyei Pe-

rencz Ohler nyom&n irt „HitokfeitAstant," mely munka ugy kate-

k6tikai, mint nyelvi szempontbol egyarant kivdlo 6rt6kti. Sipos 

IstvAn dr. 1905-ben „A szeml61teto modszer a kath, hitoktatas-

ban" cim alatt 6rtekes konyvet irt, melyben utmutat&st ad a 

hittan szeml61tet6 el6ad&sdra Egyuttal ovja a hitelemzot a tiil-

z&st61. A kat. hitelemzes alapja az isteni tekint61y, teh&t helyte-

len a szemleltetes es okoskod&s tulhajtdsa a katek6zisben. A konyv 

igen tanulsAgos. L 

A hitqlemz6s elm61et6t tdrgyal6 cikkelyek 6s szakaszok van-

nak: a ,.N6pnevelesi kozlem6nyeku cimii foly6iratban. Radlinszky 

6s Schtich ,,LelkipdsztorkodAstanAban,u Menyei Jozsef, Bcirdny 

Ign&cz 6s Lubrich Agoston „Nevel6stan"-aban; a „Religi6u-ban, 

„Magyar Sion"-ban; „N6piskolai TanUgya-ben; „N6pneveloa-ben, 

„Nepiskolai Lapoku-ban, „H&zi K0zl6nyu-ben, „K6zmuvel6desu-ben^ 

„Tanitsatok"-ban, „Egyh&zi Kozlonyu-ben, „Papok Lapjdban." Mind-

ezekben a lapokban igen 6rt6kes szakszeru 6rtekez6seket olvasunk, 

melyek a hitelemz6sre, legink&bb annak, reformjAra vonatkoznak. 

Pony6 Pal 1886-ban lapot alapitott, melynek, cime: „Kato-

likus Hitoktatris" volt. Ez a lap tUzetesen a hitelemz6s 6rdekeit 

szolgdlta. Cikkei a hitelemz^s elmelet6t, a kiit6k6rd6st, a hit-

elemzok szakszerii k6pz6s6t 6s javadalmaz<is&t, a gyakorlati hit-

elemz6st, a hitelemz6s tort6net6t 6s irodalmiit t&rgyaltoik. Utobb 

Erdujhelyi Menyhert, majd Bogn&r Adam vette At a lap szerkesz-

t6s6t. Nagy k&r, hogy a lap 1896-ban piirtolis hiiin megsztlnt. 

A gyakorlati hitelemz6st t&rgyaz6 konyvek, melyek ebben a 

korbnn megjelentek kovetkezok : 

A pecsi novend6kpapok magyarra forditottdk Pra Secundo 

nevel6stani mflv6t. Cime: Gyakorlati utmutat&s a szUlok sziimdra 

gyermekeik kereszt6ny neveles6re.u A hitelemzonek is sok gya-

1. Mtivein mir megnyerte az imprimaturt. mid6n megjelent Sipos Antal osztorgomi 
liittan^r „Kath. hitoktatastan"-a. 15I6sz6r a hitelemzSs tort£net6t, azutiin annak elmelot£t, 
tirgyalja, harmadik r6sz6ben a hitelemz6s m6dszer6vol foglalkozik. 



korlati utmutatdst nyujt. — Sipos Istv&n dr.-t61: „A szeml61tet6 

m6dszer a kat. hitelemzesben." Ismerteti a szeml61tet6st a hit-

elemz6sben, melyet az egyh&z mindenkor haszn&lt. K&rhoztatga a 

tulz6 tort6neti hitelemz6st. Tothfalussy B61a magyarra forditotta 

Schoberlnek h&rom k6tetes katek6tikajdt, cime : „A kat. Hitokta-

t&s kezikonyve, Irta Schoberl X. Ferencz. PopAsztori jov&hagyds-

sal magyarul kiadta Tothfalussy B61a." I. kotet a hitoktat&s tffrt6-

net6t, II. a katekizmus szervezet6t, 111. a hitoktatAs modszer6t 

tdrgyalja. Igen 6rt6kes tudom&nyos munka. 

II. A gyakorlati hitelemz6st tdrgyaz6 konyvek, melyek ebben a 

korban megjelentek, kovetkez6k: 

Mayerhoffer J6zsef teol. tan&r, k6sobb gyori kanonok 6s 

nagypr6post „Vallasi el6adAsok a serdttlo kat. ifjusAgot oktatok 

szam&ra" cim alatt igen sz6p m6dszertani hitelemz6seket irt. Az 

elso kotet 1850-ben, a Il-ik 1853-ban jelent meg Gy6r6tt, A mu 

elejen a hitelemz6s modszertanjlra ad gyakorlati utbaigazit&st. 

AzutAn kovetkeznek a m6dszertani hitelemzesek applik&ci6kkal. 

Ugyan 0 tole jelent meg 1893-ban „A katholidizmus az 6 meg-

kUl6nboztet6 hitigazscigaiban, szembe dllitva mds valhisok tanai-

val" cimtt konyv, mely igen hasznos segedkonyv a polgAri 6s 

koz6piskoldk hittan&rainak. 

„A hitoktatds gyakorlati k6zikonyve. Gruber Agoston n6hai 

salzburgi herceg-6rsek ut&n Ranolder J&nos veszpr6mi pttspOk." 

1854. Az I. kOtet elej6n utmutat&st ad a hitelemzonek a kate-

k6zisre; azutan kOvetkeznek a gyakorlati hitelemzesek az I. 

oszt&ly szAmAra. A II. kOtetben: tanitAsok a k0z6posztiilybeliek 

szAnnira. Grubert L6nMrd Perenc 6s Bardocz JAnos erd61yi pa-

pok is leforditottAk. 

„A katekizmus magyanizata, vagyis az Osszes vall&si igaz-

s&goknak a bibMval egybekapcsolt mulattato, kOnnytt, n6pszertt 

fejteget6se, sz6p p61dakkal, t0rt6netek, hasonlatoss&gok, szertar-

t&sok magyar&zatiival felvildgositva, a szentir&s 6s a szentatvAk 

id6zeteivel megerositve, mindezekhez j&rul k6rd6sekben 6s fele-

letekbe foglalt egyh&zi t0rt6net 6s Palaestina leir&sa. Lelk6szek, 



tanitok, nevel6k, kttlonOsen vasdrnapi iskoldkban mttkodok sz&-

m&ra irta Mendlik Agoston. 1859. Pest." A mtt tartalmAt 6s c61-

)&t megmondja a cime. Vannak benne magyar&zatok, bibliai tor-

t6netek, a vilAg tort6nelemb61 vett p61dAk, id6zetek 6s hasonlatok. 

— Hasonlo p61ddkat 6s tort6neteket adott ki 1858-ban Alvinczy 

Ferencz. A mtt cime: „Erkolcsi p61dak. EgyhAzi es vildgi n6p-

tanitok sz^mAra." 

Miletics Jdnos gy6ri egyh. pap 1873-ban irta „E16k6szit6s az 

els6 szent 61doz£sra," cimtt gyakorlati hitelemz6si konyvet. — 

A csamidi novend6kpapok Piitz gyakorlati hitelemz6seit adtAk ki 

„Hitelemzo k6zikonyv" cimmel. 

Az esztergomi novendek papok 1873-ban magyar nyelvre 

forditott&k Schmidt Jakab gyakorlati hitelemz6seit. A konyv cime: 

„Az elemi katekizmus magyar&zata." 248 lapra terjed. Az esz-

tergomi kilt6hoz idomitott m6dszertani hitelemzesek. II. kiadas 

1878-ban. 

R6pdssy Jiinos 1885-ben magyarra forditotta Deharbe kdt6-

magyarAzaUt. A kOnyv cime: „A r6m. katolikus kAt6 alapos 6s 

kOnnyen felfoghato 6rtelmez6se. Seg6dk0nyv az iskolai 6s temp-

lomi hitelemz6shez. Porditotta R6pAssy JAnos, 1885 6s 188(5. Eger." 

Ugyanez a mtt 1901-ben Szatmdrott jelent meg IV-ik kiadasban. 

Deharbe maga magyanizza a sajAt k&t6j*lt. Egyike a legkitttnobb 

k4t6 magyanizatoknak. Tothfalussy DAniel szatmAri tanftr dolgozta 

cit. TObb mint 3000 p61danyban forog k0zk6zen. A mtt jelesseg6t 

ez el6g§6 tanusitja, — Roman nyelvre a szamosujviiri kispapok 

forditottAk Deharbe kiit6-magyar&zat&t. Cime: „Esplicare funda-

mentala si usora de priceputu a Catechismului catolicu. De Jozifu 

Deharbe. Gherla. 1893. 94 6s 95. 

Nagy Antal o-sz6nyi plebAnos, kes6bb gyori kanonok 1876-ban 

kezdte s 1887-ben bev6gezte nagyszabAsii munkiijiit, melyoek 

cime: rHitelemz6s Peldiikban, vagyis a kat. hit 6s erkOlestan 

rovid foglalata nagy v{ilaszt6kii id6zetek, — t0rt6netek, — el-

besz616sek, — p61d&k, — p61ddzatok s hasonlatokkal megvildgitva. 



Oyakorlati seg6dkonyv egyh&zi sz6nokok, hiteiemz6k, gyontat6k, 

tanitok s nevel6k szdmdra, nemkttlOnben 6pttletes olvasm&nyt&r 

kat. csalddok r6sz6re." HArom vaskos 2—2 r6szbol dllo kotet. 

Az esztergomi nagy katekizmus rendje szerint beosztott szent-

irAsi id6zetekbol, azok magyardzatAb6l, a szentaty&k monddsaib61, 

sz6p tort6netekbol, p61d^kb61 6s hasonlatokb61 all, melyek vild-

gosan &ttekintheto rendbe vannak foglalva. Van benne dogmatika, 

mor&lis, szertartdstan, egyhaztort6net. Ugyan 6t61e jelent meg 

1891-ben a „Katolikus hitoktatok seg6dkonyve." Melyben Deharbe 

kis katekizmus&t magyardzza. LeginkAbb Schmidt Jakab k&t6-

magyarAzatdt kOveti. TovAbbd „A katekizmus nefelejts-szirmai." 

A kalocsai n0vend6kpapsdg szent Agoston-egyesttlete 1887-ben 

magyarra forditotta Jocham Magnusnak „A biblia t0rt6net 6rt6-

kesit6se a hitoktatasn&l," k0vetkez6 6vekben pedig Knecht Pri-

gyes Jusztusznak: „A bibliai t0rt6nek gyakorlati magyanizata" 

cimtt mttveit. Mindket mfl kiv&16an 6rt6kes k6zik0nyv. 

Fony6 Pdl „Qyakorlati hitelemz6sek a rom. kat. n6piskolAk 

I. oszt. szam&ra" 6s tovdbbd „Magyariizott Elemi Katekizmus, 

vagy m6dszertanilag kidolgozott hitelemz6sek a r6m. kat. n6p-

iskola II. oszt. sz&m&ra," 6s „M6dszertani hitelemz6sek a III. oszt. 

szdmdra." Fony6 kOnyveinek gyakorlatiassdga el6gg6 ismeretes. 

Igen jeles konyvek. Nagy n6pszertts6gnek Orvendenek. KttlOnosen 

a kezd6 hitelemzok teljes mintdkat taldlnak azokban a gyakorlati 

hitelemz6sre. 

Szekr6nyi Lajos „A bibliai kOnyvek ismertet6se" cim alatt 

1888-ban k6z6piskol&k 6s tanit6k6pz6k szdmdra irt tankOnyvet; 

minthogy azonban tankOnyvnek tiilsagosan bo 6s nagyon tudo-

iminyos szinezetii; azt az iskoliikban nem fogadt&k el. Ellenben 

a hittanarok segedkonyvttl j6 eredmenynyel hasznAljdk. 

Kalocsay (Jyula Aldn ciszterci rendu fogimn&ziumi tan&r 

188&-ben irta a k0vetkez6 kOnyvet: „Szent besz6dek (exhortatiok) 

a tan6v minden vas&rnapj&ra, az elemi, ipar- 6s polgdri s kttlO-

nOsen a k0z6piskol&k hitoktat6inak haszndlatdra." Mint a szerzo 



mondja: besz6deit elm61ked6s szfllte. A besz6deket kOvetkezetes 

egys6g, eleven szinez6s, kello indulat-gerjeszt6s 6s akarat-hajlifals, 

diis alkalmazdsok 6s t6r0l metszett magyarsdg jellemzik. 

(jyori Parkas S&ndor magyarra forditotta Hucknak: „Elso 

szent gy6ndsi oktat&s hitelemzo tanit&sokban" cimtt mttv6t 1890-ben. 

Agoston K&roly eperjesi hittan^r MArk Ddvid brixeni szemin&riumi 

tanarnak „Szentbesz6dek kttlQnOsen tanul6 ifjus&g szdm&ra" c. 

exhortaci6it. Kiss Jdnos a Szent Istvdn-tArsulat igazgatoja pedig 

Melcher Alajos „Hitelemz6i besz6deit." 

Palkovics Viktor gutai esperes-plebdnos „Hittani 6ratervek" 

cim alatt jitmutatAst ad arra, mik6pp kell a pttspOki tanterv sze-

rint az 1—6 tanit6val biro elemi iskoUk vallAstani anyag&t be-

osztani s a szertart&stant, egyhdzt0rt6net 6s evang61iumi szaka-

szokat belesz6ni. Igen hasznos k6zikonyv. 

Rudnai Alajos Mnhidai pleb&nos „Vasirnapi hitelemz6seka 

cimU munkdjdban a serdUltebb ifjus&g vasdrnapi oktatAs&ra ad fel-f61 

6rai gyakorlati hitelemz6seket. 1. kotetben sz61 a hitrol. II-ban a 

parancsokr61. III-ban a malaszt eszkozeirol. 

„Iskolai hitelemz6sek. Irta dr. Dreher Todor sigmsringeni 

kir. kat. gimn&ziumi hittandr. A freiburgi 6rseki hat6s&g jovciha-
gydsdval. A nepiskol&k fels6bb oszt&lyaiban, polg&ri 6s felsobb 

n6piskolAkban, a koz6piskolAk als6 osztiilyaiban valo hagzndlatra. 

Forditotta Vegh K&lm&n egri f6sz6kesegyhAzi hitszonok, erseki 

tanitokepzo tan&r. Eger 1895. Modszertani hitelemzesek. Jo logi-

kdval 6s szivrehato szavakkal fordul a gyermeki indulathoz. 

Cgyesen szovi be a mindennapi 61et kazuisztikdjdt. 

„Dr. Schuster-Holzammer: Bibliai Tort6netek Magyarazata. 

Otodik n6met kiadAs utdn forditotta Vegh Kiilnnin egri foegy-

hazmegyei ildozopap. -4 kotet. Miskolcz." Schuster J. „Handbuch 

zur Biblischen Geschichte." c. mttvet Holzammer mainzi kanonok 

iitdolgozta. Az iitdolgozott kiadast a kozepiskolai hittainirok szA-

mara magyarra forditotta Vegh Kdlnuin. Az eloadAsok vih\gosak 



6s 6rdekesek, bds6gesek 6s kimeritok. Az ellenvet6seket nyo-

mos ervekkel donti le. A fordit&s nyelvezete magyaros. 

Fonyo lstv&nt61 megjelent legut6bb: „M6dszertani utmutatd-

sok 6s r6szletes tantervek a bibliai tortenet tanitasdhoz." Jo. gya-

korlati utmutat&sokat tartalmaz. 

„A kis katekizmus szent beszedekben." 1895. Fiincsy Antal-

t61. —Acsay Fcrencz benc6s igazgat6 1905-ben „Ifjusaigi szenlbe-

sz6deka cim alatt dogmatikus 6s morAlis tartalmu szentbesz6deit 

adta ki, Acsay m61yen behatol a koz6piskolai novend6kek lelek-

tan&ba. Nyelvezete magyaros. 

KUlon6s dics6rettel kell kiemelnem a „Szent Gell6rta ifju-

e&gi hitsz6noklati foly6iratot, melybe jobbdra a bences hittanarok 

irnak szebbn61 szebb ifjus«igi szentbeszedeket. 

Gosztonyi Jenotol: „Hitelemz6si vezerkonyv a n6piskoldk 

hitelemzoi sziimara. 2 kotet. P6cs, 1900." Egyike a legjelesebb 

ily iranyu munkciknak, melyet egy gyakorlott hitelemzo irt joina-

gyarsciggal. 

HauggLeotol. „A htizasscighcirmas Aldasa." K6zikonyv jegye 

sek elok6szit6sere. — Lakatos Ottotol. „Szentbeszedek (exhortatiok) 
r 

a tanev minden vascirnapjara.4' — Mendlik Agostontol: „Hazasu-

landok tanitasa." — Karoly Gy. Hugo: „R6vid hiterkolcsi besze-

dek a tanev minden vas&rnapjara." —Mey Gyorgytol: „Hitelemzo 

tanit&sok, Esztergom." — Jagicza Lajos bences pap magyarra for-

ditotta Zollner „Hitelemzo beszedei"-t. 

Ezek a szakmunkAk, melyek a hitelemzes teoriajat 6s gya-

korlati alkalmazasat t&rgyaljak, hathat6san hozzajarultak papsA-

gunk hitelemzoi buzgosaganak fejlesztesehez. Mert ezek a konyvek 

reszint a hitolemzoi tiszt m igasztossiigat ady\k elo es utmutatasookat 

tartalinaznak annak gyakorlasara; reszint vezerfonalat adnak a 

papnak a hitelemzesre. Ez okbol figyelemre meltok, azert tar-

tottam sziiksegesnek, azokat kitlon szakaszban targyalni. Egyebb 

1. Ez a nul mAr sajto alatt volt, mikor mo^joiont Ratkovszki Samu liittiimirnak 

„20 exhortatio"-ja. 



irdnt ha ezeket a szakkOnyveket Osszehasonlitjuk a kUlfOld ha-

sonnemu irodalmi term6keivel, Onerzettel mondhatjuk. hogy azok-

kal a mieink khilljiik a versenyt, A kulfold jelesebb term6kei, 

melyek a mi viszonyainkhoz alkalmazhat6k, &t vannak Ultetve 

nyelvUnkre. E mellett vannak nekUnk oly der6k eredeti szak-

kOnyveink is, a melyek m61tain sorakoznak azok mell6. Kivdlt 

ha figyelembe vesszUk azt akOrUlmenyt, hogy nalunk egy szak-

munka soha sem sz&mithat akkora olvas6k0z0ns6gre, mint a 

nyugati gazdag, nagy nemzetekn61. Mindezek a szakmunkak pap-

sdgunlinak hiteiemzoi k6szUlts6ge mellett taniiskodnak 

Ha mindezekhez hozza veszem azokat az iskolai k6zik0ny-

veket, mefyeket hitelemz6ink ut6bbi id6ben a nep- es k0z6piskohik 

sziimara irtak, a melyeket fOnnebb tObb szakaszban ismertettem, 

akkor a magyar katolikus papsAgnak a hitelemz6si irodaiom ter6n 

kifejtett tevekenyseg6rol elismer6ssel kell sz61anom. Az ugyan 

sajmilatos, hogy a „Kat. Hitoktatcis" eimu hitelemzoi szaklap 

megszttnt. Ennek okiit en azonban a hitelemz6k esek6Iy dijaza-

siiban s a paps&gnak sokf61e tArsadalmi megad6ztafaisjiban keresem. 

Egy6bbk6nt egyhAzi szaklapjaink a hitelemz6sre allando rovatot 

tartanak s ez potolja a hicinyt. — Papnevelo int6zeteinkben a 

hitelemz6s rendes tanfcirgy. Azt a n0vend6kpap^g szakkOnyvek-

bol rendszeresen tanulja, Ez a hitelemzesben kellokeppcn meg-

oktatott papsiig dicseretes buzg6sAgot fejt ki a katek6tikai mun-

kak inisaban. Ez az irodalom pedig garanciiija a hitelemzes vi-

ragzasanak Magyarorsziigon. 

Imniiir bemutattam azt a tevekenys6get, melyet a magyar 

katolikus papsag a magyar keresztenyseg kezdetetol fogva mai 

napig a hitelemz6s ter6n kifejtett. Hogy adataim itt-ott hianyo-

sak, annak okatabban kell keresnUnk, mivel aluiborukban, melyek 

annyiszor dultak szegeny haziinkat, foleg kultur-tOrteneti adata-

ink elveszelodtek. Amde a reszben hianyos adatokbol is elenk 

tiinik a magyar katolikus papsAg ezredeves hitelemzoi tevekeny-

s6genek kedves mozaik-kepe. Ennek a kepnek szemleletenel 

az a meggyozodes jegecedik lelkUnkben, hogy a hit virtiga, me-



lyet a hitelemzok gondos k6zzel ttltettek MagyarorszAg n6p6nek 

lelk6be, ezt a n6pet isteness6, erkolcs6ss6 tette. S ez az istenes-

s6g 6s erkolcs6ss6g volt oltalma MagyarorszAg n6p6nek viszon-

tagsagaiban. A multnak tanulsAga pedig szolg<iljon buzdiblsul ne-

kUnk, hogy szent lelkesed6ssel v6gezzttk a papnak legkitunobb 

munkAj&t: a hitelemz6st. 

trtelemzavaro sajtohibak. 
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