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1. Bevezetés. •
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W. Elért: Die Lehre des Luthertums im Abrisse c. művének magyar
fordítása elé írt bevezető szavaiban a következőket mondja: sA keresztyén
theologia a keresztyén egyházzal szoros összefüggésben v a n . . . A theologia
nem lehet önkényes, mert ebben megakadályozza az Isten igéjéhez és az igaz
sághoz való kötöttsége, kötelessége azonban, hogy az általános érvényű igaz
ságokhoz konkrét formákat találjon. Ezek a formák csak saját korából valók
lehetnek. Ezért változó a theologia, de mégis mindig olyannak kell lennie,
hogy azt mindenki megértse.« Elfogadjuk és munkánk minden fázisában
követni akarjuk ezt a megállapítást. Empirikus és tudományos tények iga
zolják, hogy a theologiai stúdiumok keretében vannak olyan igazságok, amelyek
már két évezred óta megváltozhatatlanok, de állítjuk azt is, hogy az egyház
életében jogos és szükségszerű új programmok születhetnek meg. Ezek megbírálása és értékelése legelsősorban a gyakorlati theologia munkája és ebben
a tevékenységében teljesen szabad kezet és intézkedési jogot kell néki biztosítani,
de ennek természetesen nem szabad önkényes törekvések forradalmi tevékeny
ségévé fajulnia.
A gyakorlati theologia az egyház érdekében végzett munkásság tudo
mánya lévén, állandóan figyelemmel van a kor speciális kívánságaira, köte
lességének érzi azonban azt is, hogy munkásságában csak komoly kívánságok
és megfontolások irányíthassák. Tehát az egyház érdekét soha szem előtt pem
tévesztheti s így munkájában két tényező gyakorol állandó irányító hatást:
az evangélium és a hitvallás.
Ez a két tényező, megadja a jellegét e munka egészének és részleteinek,
a gyakorlati kivitelben és a részletes feldolgozásban pedig az a cél lebeg
előttünk, hogy a gyakorlati theologia eddigi alkotásaitól eltérően nem rendszert
akarunk adni, mert ezt nézetünk szerint csak kevesek adhatnak tárgyunk iro
dalmi értékű munkásai közül, hanem igyekezünk lelkiismeretes adalegyűjtéssel
feltárni a magyar gyakorlati theologiai munkásságot, párhuzamba állítani azt
a külföldi hasonló jellegű munkássággal és az összegyűjtött anyagot ismer
tetve, bírálatot gyakorolni. Célunk az, hogy egyrészt preventív védekezésre fi
gyelmeztessük az egyházat a változó éi-tékű gondolatok és újíUisokkal szemben,
másrészt pedig az objektív kritika mérlegén minden tudományos termékben
megtaláljuk mindazt, amit úgy az egyház, mint annak munkásai felhasznál
hatnak a jövő érdekében.

Ezzel a megjegyzéssel rámutattunk arra is, hogy könyvünk kizárólag^
a magyar evangélikus egyház céljait kívánja szem előtt tartani. Természete*
azonban az, hogy tárgyalásunk folyamán éppen az állandó kölcsönhatás miatt
figyelemmel leszünk a magyar református egyház irodalmára is s nem hagy
hatjuk figyelmen kívül a hazai római katholikus gyakorlati theologiai munkásság
eredményeit sem.
A későbbiek folyamán az olvasó azt állapíthatja meg, hogy valójában
nincs olyan nagy magyar gyakorlati theologiai munkásság, amelyre olyan ko
molyan kell felkészülni, mmt ez a bevezetés sejtetné, de védelmét abban találja
e sorok írója, hogy a kevés anyag megbecsülése és közismertté tétele ma nagyobb
kötelesség, mint bármikor is volt.
A magyar anyag feldolgozásán kívül mint forrásanyagra csak a német
irodalmi eredményekre kívánunk kiterjeszkedni, nem azon meggyőződés hatása
alatt, hogy a német protestantizmus végez komoly munkát ezen a téren, hanem
azért, mert minden egyéb eredmény, amelyet más nemzetek gyakorlati theo
logiai munkássága mutat, tényleg kevés a németek munkásságához képest.
E bevezetés utolsó soraiban szeretnénk arra a kérdésre felelni,
hogy ki nyúlhat teljes lelkiismeretességgel egy ilyen nagyjelentőségű és nagy
fontosságú anyag megírásához? Az egyetemi katedra kötelez elsősorban erre.
Feljogosít ilyen müvek írására a korrapitáció vádja nélkül az az
egyházszeretet, amely a gyakorlati theologia komoly, és lelkiismeretes, t u 
dományos és eredményes gyakorlati müvelését egyházunk sorsdöntő kötelességé
nek érzi. Intenzívebb és sok ismereten alapuló egyházi munkásság emelheti csak
fel egyházunkat abba a magasságba, ahol hitünk szerint helye is van. Ha
pedig ezek a sorok csak néliány ember munkásságát eredményesebbé teszik,
akkor e kis könyv teljesíti feladatát.

2. A gyakorlati theologia Ivelye a theologiai stúdiumok sorában és mívelésének
röoid története.
Általánosan elfogadott felosztási tervezetek szerint a theologiai stú
diumokat a következő csoportokra lehet osztani: I. Történeti theologia, II.
Rendszeres theologia, III. Gyakorlati theologia. Ennek a nagyvonalú beosztási
tervezetnek alpontjai azután megmutatják, hogy minden ilyen nagy csoportnak
mennyi részletkérdése van. Wernle beosztása szerint a történeti theologia fog
lalkozik az általános vallástörténettel, az ótestamentumi vallással, a keresztyén
vallással, helyeseidben az őskeresztyénséggel, a dogma- és általános egyháztör
ténettel. De még ezen csoportokon belül is olyan részletezést találunk, amelyek
egészen új kérdésekre irányítják rá figyelmünket. Ugyanígy vagyunk a rend
szeres theologiával is.
A lelkésznevelés helyes pedagógiája szerint a gyakorlati theologiai mun
kásságot az ifjú nemzedék csak a történeti és rendszeres theologia részleges
megismerése után kezdi meg. Ezzel a szokással igazolja a theologiai prakszis
Schleiermaclier híressé vált mondását (A gyakorlati theologia a theologiai
tudományok koronája), illetőleg annak helyességét másfelől igazolja
Simkó
is, aki azt mondja némi elfogultsággal: »A gyakorlati hittan (theologia) ps
egyházi jog biztos vezérek a lelkészi pályán.« Üe bizonyára ő sem úgy gon
dolta, hogy kiváló lelkésszé csak a gyakorlati theologia művelése tesz alkalmassá.
Amennyire nagyfontosságú a lelkészi pályán a gyakorlati theologia
alapos ismerete, éppen annyira nélkülözhetetlen a történeti tudományok minden
egyes kérdése. Magában a gyakorlati theologia önálló művelésében egyenesen

kardinális kérdéssé nőtte ki magát az a probléma, hogy rendszerében mennyire
lehet és legyen történeti. Azok az összefoglaló nagy szakmunkák, amelyek
történelmi megalapozással s minden elmúlt kor egyházi, gyakorlati munkássá
gának pontos regisztrálásával bírtak, kiváló teljesítményt nyújtottak. De nél
külözhetetlen a történehni tudományok igénybevétele a gyakorlati theologia
oonfessionáüs vonatkozásai miatt is, hiszen az ősök egyházi munkásságának
ismerete nélkül egész munkálkodása sötétben való tapogatózáshoz hasonlítana.
De mindezeken felül a történettudományokat azért is nagyra becsüli a gya
korlati theologia, mert azoknak kutatási eredménye épen a mai időkben is
olyan értékes felfedezésekkel gazdagította tudományunkat, amelyeknek isme
rete nélkül útvesztőbe került volna egyházunk szempontjából sok fon
tos kérdés. Ez az összeköttetés és egymásrautaltság azután arra kötelezi a gya
korlati theologia munkásait, hogy a történelmi tudományok függetlenségét és
ei-edményességét is szolgálják a maguk függetlenségének hangoztatásával és
megőrzésével.
Még s/.orosabb az egymásrautaltság a rendszeres theologiai tudományok
kal. Jó gyakorlati theologus csak az lehet, aki e tudományokat úgy történeti
fejlődésében, mint eredeti okmányaiban és részleges fázisaiban alaposan ismeri.
Elhibázöttnak tartjuk azonban az utóbbi időben mindinkább törvénnyé fejlődő
szokást, hogy homiletikai szakkönyvekben úgvTievezett gyakorlati dogmatikai
kísérleteket mutatnak be. Ugyanilyen elhibázöttnak tartjuk az úgynevezett gya
korlati exegeziseket is. mert éppen az elválasztó határok tiszteletben tartása
esetén beszélhetünk csak arról, hogy a rendszeres theologia eredményei és
tanításai alkalmazhatók a gyakorlati theologia munkásságában. Külön hang
súlyozzuk a dogmalika és etika fontosságát tárgyimkra vonatkozólag, de nem
abban az értelemben, mint ahogy azt pl. K. Bartli tette, aki Dogmatikájának
bevezető könyvében inkább homiletikai elmefuttatást írt, mint dogmatikai meg
alapozást. Hangsúlyozzuk azt is, hogy etikai és gyakorlati theologia sohasem
lehetnek azonos és egymást helyettesítő stúdiumok, hanem a kettő tényleg két
külön tudomány.
A gyakorlati theologia önállósulása előtt, mint theologia pastoraUs
szerepelt s a római kath. egyház szívesen használja még ma is ezt a nevet.
Mi azonban a múlt számára múzeumba küldjük ezt a kifejezést s ezen név
mögött rejtőző tartalmat is. Nem tartjuk tehát helyesnek azt sem, hogy még
mindig vannak kísérletek úgynevezett pasloralis theologiákkal. Ezeknek ideje
már elmúlt. Ezért n<?m tudunk egyetérteni Simkó azon megjegyzésével sem,
hogy a lelkipásztori gondviselés alkalmazása szempontjából igen hasznosak híres
lelkészek életrajzai, amelyekből sokat hasznunkra fordíthatunk.* Bizonyáia
bölcs tanácsokat tartalmaziiatott Szeherényi: De praecipiis ideis Theologiae
pastoralis evangelica c. 1835-ben megjelent értekezése, de már e kis könyvet is
ísak úgy értékeljük, mint a gyakorlati theologiai munkálkodás kezdetét, anél
kül, hogy annak akár rendszerét, akár gondolkodását az újkorba, helyesebben
a mai időkbe átmenteni igyekeznénk.
Ezzel az elkülönítéssel és a múlttól való erőszakos elszakadással nem
követünk el senkivel és semmivel szemben tiszteletlenséget, hanem szigorú követ
kezetességgel rálépünk arra az útra, mely az egyház érdekeit szem előtt tartva,
csak arra lesz figjelemmel, hogy a többi theologiai stúdiumok rendszerével
és segítségével komoly és tudományos munkássággal szolgálja közvetve és
közvetlenül az egyház érdekeit.
Kitűzött feladatainknak megfelelően, amilyen röviden vettük az el
különülés és önállóság megszilárdítását kifejező megjegyzéseinket, ha lehet
és szabad ugyanolyan rövidre vesszük a történeti összefoglalást is. Ezt aimál
inkább is megtehetjük, mert a részletstudiumok tárgyalásánál sok itt ismer-

tetett és megemlített művet újra tárgyalás alá kell vennünk és kerülni igye
kezünk mindennemű ismétlést.
A gyakorlati theologia kezdetei adva vannak a Szentírásban. így a
missziói beszéd lényegét érintik I. Thess. 2. r. 1—4, I. Kor. 2, r. 1. v., 15.
r. 1—11., 2. Kor. 4. r. 1—6., 5. r. 18. A gyülekezeti beszédre vonatkozik I.
Kor. 14. r. 1—5., II. Tim. 4. r. 1—5. Az istentiszteletre vonatkozó rendről
intézkedik I. Kor. 10. 11. 14., Eph. 5. r. 19., Kol. .3. r. l6., I, Thim. 2. r.
3. és 3. r. Timotheus leveleiben találunk utalásokat a cura pastoralis személyen
kénti gyakorlására. Ezenkívül még számos helyen találunk utalásokat a gyüle
kezeti vagy egyházi alkalmazottak kötelességéről és szükséges munkájáról.
Az ősegyházban vagy az őskereszténység idejében tárgyunk körébe eső
kérdéseket neves püspökök, Cyprián, Nioeai Gergely és Basilius levelekben
tárgyalták, amelyeket a gyülekezetek vezetőihez küldtek szét okulásul, de e kér
dések a zsinatokon és egyházi gyűléseken is tárgyalásra kerültek, hiszen az
akkor már meglévő egyházi cselekmények elvégzése máskülönben
egészen
elgondolhatatlan. Ez a megjegyzés azonban csak az első három századra vonatkozhatik csupán, mert a negyedik századtól kezdve mindinkább előnyomul a
lelkész személye, alkalmazása, munkája s így természetszerűleg nemcsak az a
változás következik be, hogy az egyházi cselekményeket hivatásos emberek töl
tik be, hanem az is, hogy szükségessé válnak olyan rendszabályok, amelyek
mindenkiben, hívőben és hitetlenben egyaránt meggyőzővé teszik az egyház
egységét és hatalmas erejét.
Ezzel a változással bővül a püspöki munkakör is. Nemcsak vezetői ők
már a rájukbízottaknak, hanem tudományos téren is a jogszabályok ősforrásai,
akik tekintélyekké növelik ki magukat nemcsak kortársaik, hanem még a nap
jainkig tartó késő utókorban is.
Chrysostomos Peri hieixDSünés c. munkájában a papi állás hivatalos mél
tóságáról és felelősségteljes hivatásáról ad intelmeket, Ambrosius De officüs
clericorum c. munkájában a klerikusok erkölcsi kötelezettségéről ír. Legfonto
sabb mű a Nagy Gergely: liber curae pastoralis (592) c. értekezése, amely
ben a lelkészi hivatal komolyságáról, a lelkésznek a gyülekezetben való életéről,
hitéről, tanításáról ad hasznos útbaigazításokat s általában művét a lelki gondo
zást megalapozó első kísérletnek tekinthetjük.
Nem állíthatjuk azt, hogy ezzel e kor irodalmát teljesen kimerítettük.
Későbbi idézeteinkben is láthatóvá és bizonyossá válik az, hogy még ezeken
kívül is volt irodalmi és jelentős alkotás kérdésünkre vonatkozólag s elegendőnek
tartjuk utalni arra, hogy Burdenhewer összefoglaló munkája sok olyan részleges
momentumot említ meg ezekben a kérdésekben, amelyek szintén a mi felfogá
sunkat igazolják.
A középkori vallásos hanyatlás, amely az őskeresztyénség vallásos érté
keinek elfecsérlésében nyilvánult meg, nem tudván általában az ősök nyomában
haladni, az elmélet kifejlesztése helyett rideg formalizmusok kiépítésén munkád
kodott. A belső kegyesség helyébe a formák és gépies szokások léptek. Ez mu
tatkozik a tanítási eljárásban épjien úgy, mint az igehirdetés területén s a tét
lenségre legjellemzőbb az a tény, hogy közkézen forogtak lelkészek között egyes
kiválónak bizonyult igehiidj'ök beszédei, és azokat mondották el minden egyéb
egyéni megjegyzés nélkül. Így az igehirdetés nehéz és fáradságos munka lett
6 az egyház lelkészei az istentiszteletnek ebben való hiányát olyan elemek beépí
tésével igyekeztek pótolni, amelyek az áldozati jellegű misének ma is lényeges
alkatrészei. Természetesen általánosítani ebben a korban sem lehet s meg kell
állapítanunk azt, hogy Walafried Starbo, Rhabanus Maurus, Clairvauxi Bernát
a pastoralis theologia egyes problémáit megszólaltatják ugyan, de kevés ered
ménnyel. Az egyház ebben a tétlenségében, mint jogi szervezet, igyekszik jól

megalapozni jövőjét 6 mint jogi közösség, annyira meg is szilárdul, hogy fel
veheti a harcot mindenfajta haerézissel szemben s ebben az ellenálló erejében az
ősök szellemi kincseiben elege'ndő arzenált talál. Mi azonban, mivel az egyházjog
működési területét teljesen elkülönítjük a gyakorlati theologiától, ezekre az
eseményekre csak nagyon kis mértékl>en lehetünk tekintettel s e kor ismereté
nek befejezéséül az előreformátorok idejét is idesorozva, azt mondhatjuk, hogy
ez a korszak a gyakorlati theologia szempontjából sok tekintetben teljesen
meddő volt.
Luther valláspedagógiai és az istentiszteleti rendre vonatkozó könyveinek
hatásaképpen egyszerre bizalom és megértés fogadta az egyház intézményét,
do éppenilyen mértékben kedvesi-n fogadottá lett az evangélikus lelkész {sze
mélye is. Ez a gyors és eredményes változás csak úgy következhetett be, hogy
a hívek olyan, érettük való új munkatevékenységeket ismertek meg, amelyek
alapján jogosan formulázták meg azt a tételt, hogy az evangéliumi egyház
értük él és egyetlen célja az ő üdvösségük munkálása. Luther világos programmja következetes végrehajtásának ez az első eredménye, de ebben a meg
állapításban benne foglaltatik az az igazság is, hogy a gyakorlati theologiai
tudatos munkásság is úgy kezdődött meg, ahogy az egyház érdekében leg
helyesebbnek és leghasznosabbnak mutatkozhatott.
Luthert tekinthetjük a protestáns gyakorlati theologiai munkásság meg
kezdőjének, ha nem is írt összefüggő és rendszeres munkát. .\z első gyakorlati
thcologiát Andreas Hyperiiis: De recte formando theologiae studio (1556)
címen írta s műve nem avulhat el sohasem, bár benne egy szó sincsen a missziói
munkásságról. Lényege ennek a könyvnek az, hogy ő elkülönítette a gyakorlati
thcologiát a többi theologiai stúdiumoktól s ezzel meg is alapította ^ gyakpi^
lati theologiát, mint külön tudományt. Tehát, amíg az egész középkor az egész
tlieologiát gya!;orlati theologiának tekintette, addig ő az egyház érdekében
végzett speciális munkásságokat, — ahogy azt később látni fogjuk — elvá
lasztotta a rendszeres és történelmi tudományoktól.
Hyperius nyomán és hatása alatt indult meg a fejlődés. A protestáns
orthodoxia azután visszaesést mutat, amikor a lelkészre vonatkoztatva építi ki
a gyakorlati theologiát és felveti azt a váratlan kérdést is, hogy vájjon tényleg
használ-e az egyháznak a gyakorlati theologia? A pietizmus hozza létre, az úgy
nevezett pastoraLis thcologiát, abban az elgondolásban, ahogy azt még ma Í8
ismerjük, de fejlődés van ebben a beállításban annyiban, hogy a katechetika
és a homilelika alapelveit lerakta. A racionalizmus eredményessége abban a
tényben állapítható meg, hogy bevezeti a művészies katechezist és a lelkészi
munka egyes ágaiban a moralizáló hatások elérésére törekszik. Ebből az időből
való s nagyobb jelentőségre emelkedett művek közül B. Deyling: Prudentia
pastoralis 1734. és Spalding: Nutzbarkeit des Predigtamtcs 1791. Azonban
«zek a művek már azt az átmenetet jelzik, amely azután a g^^akorlati theologia
legkiválóbb művelőjének hatása alatt bekövetkezik..
Schleiermaclier választotta el végérvényesen a gyakorlati theologiát a
többi theologiai tudományoktól. Kimondta azt a tételt, amely utána teljesen ér
vényre jutott, hogy a gyakorlati theologiában azok az elvek foglaltatnak, amelyek
az egyház vezetéséhez szükségesek. Ez a gj^akorlati theologia azonban tudomány,
még pedig olyan, amely az egyház tevékenységére vonatkozik és ennyiben nevezi
tudományunkat technikainak. Ezzel a meghatározásával sok tehertől szabadí
totta meg tudományunkat, főként a pastoralis theologia nem mindig logikus
indítványaitól. Érdeme azután az is, hogy a még ma is használatos rendszerb©
szedte a tudományt. Tökéletesítette pedig annyiban, hogy a herrnhutiakkal való
érintkezés hatásaképpen besorozta a gyakorlati theologia tudományai közé a
missziói tudományokat is.

10
Tekintélye óriásivá nőtt s azóta nincs gyakorlati theologiai rendszer,
amely valamilyen formában ne állna vonatkozásban az ö rendszerével. így ért
hető az is, hogy bizonyos túlzások is észrevehetők ezen a téren. Ö a jogforrás
s sok gyakorlati theologiai történetíró elegendőnek tartja azt, ha vele kezdi meg
történelmi ismertetését.
A magunk részéről éppen olyan jeleaitősnek minősítjük Nitzsch műkö
dését a gyakorlati theologia elméletében, llatí'isa szintén nagy s sajnálattal álla
pítjuk meg azt, hogy általános erejűvé nem vált az a követelése, hogy minden
gyakorlati theologiai munkásság visszavezetendő az őskeresztyénség idejére.
A 19. és 20. század e két nagyjelentőségű alapító után valósi'iggal ontja
a gyakorlati theologiai műveket. Itt elegendőnek tartjuk azt, hogy csak a neve
ket említsük meg. Zezschwitz, Th. Harnack, Knoke, J. Boehmer és legutóbb
Steinbeck voltak azok, akik egyházunk elméletének megfelelően ápolták tudományimkat. Unionáltnak tekinthető Achelis, Xiebergall és 3. Mcyer. Református
teljesen Oosterzee, A. Krauss és sok tekintetben Schian is.
A gondolatsor egysége kedvéért csak ezeket a neveket említhetjük, nem
állítva azt, hogy ezzel a teljes irodalmat megadtuk volna, s a jövőben az lesz a
célunk, hogy a közös gondolatokat kiemelve, a lényeges dolgokra kitérve, az itt
tényleg nagyon vázlatosan megadott adatok pontosan kiegészíttissentk.

3. Az egyház.
Egyház alatt a mai kor olyan közösséget ért, anielyne'k alapja a Szent
írás és a hitvallás. Ilyen közösségről beszél az Újszövetség is. A hit és vallásos
éleinek közösségi jellege van, az emberek személyes meggyőződése és bizonyság
tétel után való vágyódása teszi szükségessé azt, hogy tömegesen, gyülekezetszerűen
csoportosuljanak. Ebben a szándékban a közös lelkiségen kívül a szeretet és a
testvéri együttérzés a mozgató erő. Az Újszövetség ennek a lelki közösségnek
gyülekezet, ekklesia nevet adta. Ahogy ez a gyülekezet él, úgy él az egyház is.
A tömegek közös élete rendet kíván. Így alakult meg azután már a második szá
zadban a papi rend és a püspökség, mint intézmény. Ettől kezdve a közös erő
kifejtés és szeretettevékenységek programmja átmagasztosult az igazi egyházi
céllá: az egyház programmja és mindenkori kötelessége: Isten országának meg
valósítása a földön.
Hogy idők folyamán a szervezetét jogilag hatalmassá tevő római egyház
ettől az ideális célkitűzéstől eltért, a gyakorlati theologia nem foglalkozhatik
hosszasabban s csak arra utal, hogy a reformációval megalakult lutheri egyház
az eredeti célkitűzés állapotára akart \isszatérni. Amint egyházunk mmd jobban
és jobban függetleníteni tudta magát a római hatásoktól, programmja szerint az
egyház: »congregaüo sanctorum, in qua evaiigeliom recte docetur et recte administrantur sacramenta«. A jogi szervezkedés tekintetében a városok és tartományi
fejedelmek fennhatósága alá rendelte magát. Ebben a cselekedetében független
ségét azonban nem veszítette el annyira, mint ahogy azt az utóbbi időkben állí
tották, mert ezen átalakulás után következő fejlődésében megalakítja belső ügyei
nek vitelére a consistoriális rendszert, amelynek az lett volna a hivatása, hogy
az egyházi önállóságot minden áron megvédelmezze.
linnek a hivatásának és kötelezettségének azonban nem felelt meg ez a
rendszer és így az egyház éleiében az állammal szemben való függetlenségnek
szószólói azok az egyház körén belül megalakult belmissziói és egyháztársadalmi
szervezetek voltak, amelyek a belső kiépítést els5 célkitűzéseikkel is szolgálták.
Ha nem is állíthatjuk azt, hogy ezzel a presbiteriális rendszer is gyökeret vert

11

a német evangélikus egyházban, annyit mégis hangsúlyoznunk kell, hogy ezek
az egy&sü'ések voltak az egyház élő lelkiismerete, amelyek állandóan harcoltak a
népegyház ideáljaiért. Ha történetileg ezt nem is tudjuk igazolni, azt a ténj-t
mégis konstatálhatjuk, hogy a német evangélikus egyház nem nagyon szerencsés
jogi szervezkedése a lutheránizmus egészségére mégis azt a jó hatást gyakorolta,
hogy a többi európai és Európán kívüli egyházakban igyekeztek a német consisloriális rendszerrel szakítani.
A magyar evangélikus egyház fejlődésében jogi szempontból öt kor
szakot különböztet meg Dr. Mikler Károly egyházjogi kézikönyvében s ha mi
most az ő felosztása szerint röviden nyomon követjük ezt a fejlődést, sok dolgot
egész más megvilágításban látván, rcszl>en másként is adjuk elő a fejleménye
ket. Az első korszak a bécsi békéig tart s ebben az időszakban a Confessio Peniapolitana elismertetése, amelyet egyformán fogad el az állam és az esztergomi
érsek, azt a pozíciót éri el egyházunk, hogy nem soroltatunk az eretnekek közé
s az 1548-iki decretum módot ad arra is, hogy egész községek áttérésével, egy
házközségek legyenek szervezhetők, amelyeknek kezébe tétetik le, zsinat-presbiteri
elgondolással minden hatalom.. A falvak adózás útján fedezik az egyházközség
szükségleteit, a városok, mint patronusok és kegyurak pedig fizetik lelkészeiket
és fedezik egyházi közszükségleteikel. Az esperesi intézmény kialakulásával és a
fraternitások elismerésével az állami és vármegyei életben közjogi funkcionáriu
sokat megillető megtiszteltetésben részesülnek a lelkészek és az egyház is.
Az egyház ügyeinek intézésében egyforma szerep jut az egyház lelkészi és világi
tagjainak, annyira, hogy a legelső időktől kezdve a német mintíinak a meg
tagadását állapíthatjuk meg.
A második korszaji a bécsi békétől III. Károly rendeletének kibocsátásáig
tart s a felvidéki zsinatok megtartása jelentős eseménysorozat azzal az ered
ménnyel, hogy teljesen kiépül a superintendencia intézménye. A különböző
líékekötések eredményei és egyháztagjaink politikai hatalomhoz jutása dacára
ugyan folynak az üldözések, de már az evangélikus rendek az országgyűlésen til
takoznak ez ellen. Az első kerületi felügyelő: Szirmay Miklós óta a világi elem
sorozatos áldást jelentett egyházunknak. A rózsahegyi zsinat értékelése tárgyunk
szempontjából különösen azért fontos, mert itt igyekeztek egységesen rendezni
az agenda, az istentisztelet és a liturgiák kérdéseit. Ugyanebben az időben lépett
érintkezésbe a hazai református egyház a külfölddel s átvéve annak puritán gon
dolkodását, egyházunk is megérezte abban a tekintetben, hogy a kultusz elemei
nálunk is a legminimálisabbra redukáltattak.
A harmadik korszak III. Károlytól az 1848-as időkig tart. Legjelen
tősebb eseménye az 1773-iki ácsai találkozás, ameljiiek hatásaként 1774-ben
egyetemes gyűlést tartottak Pesten, a világiak részvételével. Ezen a gyűlésen
állapították meg azt, hogy ezután évenként egyetemes gyűléseket tartanak s elren
delték egyben azt is, hogy a kerületek és az esperességek is kötelesek évenként
közgyűléseket tartani. Határozatilag kimondották, hogy az egyetemes felügyelőt
a superintendencii'ik választják. Majd az 1790-iki egyetemes gyűlés határozatilag
kimondja, hogy a hivatalból jelenlévőkön kívül ennek a gyűlésnek 48 tagja
közül fele egyházi és fele világi. Az 1791-iki X W I . te. értelmében pedig
egyházunk fűggetlenítteteít a róm. kath. egyháztól és ügyeinek felülbírálása és
ellenőrzése tekintetében az uralkodó és az országgyűlés fennhatósága alá ren
deltetett.
A harmadik korszak nagy eredménye az 1848-iki XX. te. A negyedik kor
pátens küzdelmei és egyházunk erélyes és sikeres küzdelme, majd pedig az
1891-iki zsinat, megszilárdították egyházunk egyetemét úgy jogilag, mmt belső
szervezettség és kiépítés tekintetében, s a többi magyarországi keresztyén egyhá
zakkal egyszintre emelték. Az eredményességhez segédkezet nyújtott az ötödik
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korszak liberalizmusa, amely nem emelt gátakat cgyházimk érvényesülése elé.
A hatodik korszak, amelyet némi önkényességgel vehetünk fel s amely
a háború utáni évekkel kezdődik, tudja, hogy múltjának mit köszönhet, de azt
is kell látnia, hogy a politikai helyzet teljes megváltozásával a régi alkotások
hatásai a mai időkben alig kamatoztathatók. Az egyház kilépett abból a szűk
keretből, amelyben a háború előtt élt, világviszonylatokba jutott, a stockholmi,
lausannei, eisenachi stb. gyűlések a különböző protestáns szervezetek: life and
work, ökonomikus mozgalmak, az evangélikus katholicitásnak kérdései, a
panchristianizmus és ezekkel kapcsolatban a confessionalizmus kérdései mindmind annjd problémát vetettek fel, amelyeknek ügyes megoldása elöl talán ideigóráig ki lehet térni, de amelyeket megoldani a külföldre való tekintettel és teikintet nélkül, közegyházi kötelesség. S amikor ezek a nagy gondok igy súlyosodnak,
akkor felvetődik a jövő egyházának gondolata (Erich Süinge: Die werdene
Kirche), s a Hochkirche és Una Sancta híveinek apostoli successivitás gondo
lata, amelyek talán nagy egységesítési törekvések első kérdései. Az európai egy
házak közötti feszültség bizonyos új segítségek keresésében is megnyilvánul:
megereszkedik az egyházi dogmatika bordazata, hogy a görög-keleti keresztyénség
idetaláljon s az európai protestantizmus jobban összeölelkezzék. Ez a modem
kor, amely nagy nyilvánossági szócsöve, a sajtó útján mindezekről a dolgok
ról tudomást szerzett, belevitte ezeket a gondolatokat az egyház minden rétegébe
s a hívek is eltöprengenek már ezeken a kérdéseken. így érthető, hogy ezek a
kérdések a gyakorlati theologia minden ágában megoldandó kérdésekként szorepelnek.
Másfelöl az egyház tekintélyének a lejáratásán is sok tényező munkál
kodik. Tudományos cxegetikai müvek nemcsak az egyház szükségeiről, hanem
annak bűneiről is beszélnek (Barlh: Römerbrief) s az amerikai egyházi élet kép
viselőiről olyan regények jelennek meg, mint Lewis Sinclaire: Elmer Gantry
6 a napilapok közlik azt, hogy a Sing-Sing lakói között mennyi a prédikátor,
akik erkölcsi vétségekért kerültek oda (P. H. 1928. XII. 9. sz.), vagy ami
kor a legbuzgóbb egyházi munkások támadják az egyházat hátba, annak el
hagyása után (Rittelmeyer) és az ébredési mozgalmak és diákszövetséges mvmkák vezérei, egyházunk ellenségei lesznek Grisár és Deniffle szellemében (Stutt
gart: Evangelisches Kirchenblatt für Württemberg 1930. február, Dr. v.
Gerdtell), akkor a Kirchenkunde adatain kívül ezeknek a jelenségeknek figye
lemmel kisérése olyan dolgokra mutat, amelyek az egyház élete, problémái és jö
vője szempontjából rendkívül fontosak.
Mindezekből az a jogosan levonható követelmény kötelezi az egyház mun
kásait, hogy a múltnak minden részletére kiterjedő, alapos ismerete egészíttessek
ki ezeknek a mozgalmaknak ismeretével s mivel semmi ilyen előbb ismertetett
jelenség elszigetelt és ismeretlen a ml egyházunk előtt nem maradhat, igye
keznünk kell egyfelől prevenliv intézkedéseket tenni, másfelől a meglévő ée
jelentkező bajokkal szemben a legügyesebb apológiával védekezni. S ez azért
sem lehetetlen, mert az egyliáz küzdelmei sohasem voltak kisebbek s kevésbbé
veszélyesek, mint éppen napjainkban.

4. A lelkész.
A lelkészi állás a reformáció előtti katholicizmusban teljesen alkalmaz
kodott a négy világi rendhez: az arisztokrácia adta az egyházfejedelmeket, a
nemesség és a polgárság a klérus zömét, a parasztság a gyarmatosító szerzete
seket és a proletariátus a kolduló szerzeteseket. A reformáció kora előtti lelkészi

13
állás nyugodt megélhetést nyújtott s ha ebből az értékéből vesztett Ls a protestáns
lelkészi állás, erkölcsi megitélés tekintetében sokat nyert. Annyira megnőtt ezen
állások erkölcsi megbecsülése, hogy római katholikus lelkészek éppen ezen
okoknál fogva léptek át egyházunkba s ez a bizonyosság kötelezte el a fiatal
egyetemi jxjlgárságot is arra, hogy a lelkészi pályára készüljön. Történelmi
tény az is, hogy amig a reformáció előtti időkben a papi házat minden család
elkerülte, addig a reformáció után a cölibátus terhe alól felszabadult papi
házak lettek a városi ós falusi élet szellemi központjai.
Nagy különbség volt a két lelkészi státus között képzettség tekinte
tében is. A reformáció előtti római katholikus lelkésztől azt kívánta egyháza,
hogy ne menjen mezítláb az oltár elé és hogy legalább a felolvasandókat
fel tudja olvasni, ezzel szemben Luther követelései a következők: A jó lelkész
rendesen és tökéletesen tanítson, müveit fő legyen, ékesszóló legyen, kellemes
hangja s jó emlékezete legyen, tudjon hallgaíni, hivatalos kötelességeit szorgal
masan lássa el, életét, becsületét, vagyonát állítsa bele hivatásába, tűrjön el min
den kellemetlenséget, sőt örüljön annak. Egjik beszédében pedig azt mondja:
»Aki lelkészi hivatalt visel, az jól gondolja meg, hogy Isten orcája előtt ül
és áll és jegyezze meg, hogy ő statua mercuriális, útmutató kéz, aki az utazóknak
az utat mutatja.« Luther beszédeiben általában sokat foglalkozik a lelkészi
állás kérdéseivel, egyfelől azért, hogy a lelkészjelölteket a gyakorlati theologiai
stúdiumok hiányában ebben a formában is kioktassa, másfelől a lelkészi állás
tekintélyét igyekezett a gyülekezetben is megalapozni. A lelkészképzés szem
pontjából rövidesen szükségessé vált a theologiai fakultások kiépítése, ame
lyek az első időkben két évfolyamúak voltak s néhány évtized múlva fejlődtek
négyéves tanfolyamokká, de ezenfelül már a 16. században törvénnyé fejlődött a
felavatással járó az a kézfogásban megpecsételt szokás, amely elkötelezte a
fiatal lelkészeket arra, hogy gyakorlati működésükben to\ább folytatják tudo
mányos ós theologiai önművelésüket. Az első magyar evangélikus lelkészi gárda
ennek a szellemi követelésnek hatásában és tudatában kezdhette meg működését
s hogy milyen kiváló eredménnyel dolgoztak fiatal theologusaink, arra Stöckel
kiváló példa, aki tanári meghívásban részesült a reformáció földjén. Hazai
munkálkodásuk áldásos hatása látható és felismerhető abban a ragaszkodásban,
amely Cordatus és Greisling börtönükből való kiszabadításában nyilvánult meg.
Ha istentiszteleteiket még részben a római egyház liturgiájával végezték is,
úgy látszik, az a lélek, amely erejét és táplálkozását állandóan Luther és Wit
tenberg szellemétől vette, megteremte a maga gyümölcseit.
Tudományos és értékes munkálkodás tekintetében elegendő Hontérusra
utalnunk, aki De doctrina (Homiletika). De reliquiis ceremonlis "(amelyben a
perikopa-rendszer megszüntetését követeli és egy teljes újszövetségi perikopát
állított össze) és a De officiis ministrorum c. munkákra utalunk, de megemlít
jük Wagner Bálint: Praeoepta vitae christianae vallásos tárgyú színművét s utal
nunk Kell Magyary István, Szláray 'Mihály, Gerengel Simon és a Zvonaricsok
jelentőségére, úgyszintén azokra a kiváló férfiakra, akiket Payr Dunántúli egy
háztörténete feljegyzett az utókor számára. Itt olvasunk arról is, hogy a lelkészi
képesítéseknek milyen fokozatait kívánta meg az egyház. Hogy azonban addig,
amig Krman Dániel, Teschedik, Wimmer, Bél, Székács, Györy, Gyurátz mun
kásságáig eljutott egyházunk, kik pastoralizálták híveinket és milyen ered
ménnyel, azt az a tény igazolja, hogy az üldöztetések évszázados ideje alatt az
ismert gályarabokon kívül is voltak nemcsak bátor, hanem a szó komoly értel
mében vett kiváló és jólképzett lelkészeink, akik a pastorálls minden fegyverét
igénybevéve meg tudták tartani gyülekezeteinket.
A régmúlt idők érdekes és kedves lelkésztypusai is alá voltak vetve
olyan fejlődésnek és olyan korkövctelményeknek, amelyeknek éppen tisztükből
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kifolyólag engedelmeskedni tartoztak s így akár az
ortodoxia, akár
a pietizmus, akár a racionalizmus, akár a hazai sjjecdális jxjlitlkai, sociologiai
vagy nemzetgazdasági körülmények nemcsak külön követelményekkel léptek
fel a lelkésszel szemben, hanem ezek a tények a lelkészi állás tartalmának és
lényegének formálói lettek s sokkal nagyobb mértékben hozzájárultak a lelkészi
állás szükségének a megállapításihoz, mint esetleg egyéb egyházi követelések,
A régmúlt idők tanító lelkészétől hosszú volt az út. Ma mindenfelé
specializálódtak a lelkészek, nem az egyéni lelki ajándékok és a belső elhivatás,
hanem inkább az egyház szükségletei szerint. Ma már a Socialpfarrer, Jugendpfarrer, Weekendpfarrer, kórházi lelkész, belmissziói lelkész, rádió-igehirdető
(Cadman: Amerika) és fegyintézeti lelkészek és lelkészi állások nemcsak mind
külön lelkészi állásokat jelentenek, hanem egyházjogi tekintetben is érdekes
eltolódásokat idéznek elő és éppen ez okoknál fogva az úgynevezett és eddig
integer parochusi jogok közegyházunk életében bizonyos revízió alá kerülnek.
S mivel joggal állapíthatjuk meg ezen lelkészi állások szükségességét s ezen
állásoknak jogosultsága és munkaprogrammja mi már az élet által is helyes
nek Ítéltetett, azt hisszük, hogy a lelkészi munkának a legmodernebb jövőben
is lesz megbecsültetése.
A protestantizmus első napjaitól mind a mai napig és az eljövendő
időkben is a gyülekezetek összessége és az élet maga is a lelkészektől azt kí
vánja meg, hogy legelsők legyenek az Írás ismeretében és szeretetében, az egy
házi hűség tekintetében mindig szilárdak, magán- és családi erkölcsi életíijc
pedig mintakép legyen minden ember számára. Kell, hogy tudják megbírálni
az életet minden vonatkozásban s a problémákon törődő lelkeknek tudjanak
utat mutatni. A gyülekezet és a világ pedig apostoli és prófétai vonásokat
kíván tőlük.

5. A keresztyénség és a kultúrü

krízise.

A gyakorlati theologia szorosabb érintkezést tart az élettel, mint a
többi theologiai tudomány s mivel az egyház érdekében való minden irányú
munkásság irányítója akar lenni, az élet öss:ws körülményeit maga elé veszi.
Az élet értékeit az egyház számára akarja érvényesítbetni s az élet negatívumait
gyógyíttatni akarja munkássága által. Ahogy a ma már egyházi életimkben
alig müveit Apológia volna hivatva feltárni a bajokat és ezekkel szemben vé
delmezni egyházi életünket, úgy a gyakorlati theologia mai kötelessége meg
állapítani a mai élet betegségének diagnózisát és azonfelül éppen az egyház
érdekében gondoskodnia kell a gyógyítás módozatairól és módszereiről is.
Csak vázlatosan s nagyon részleges utalásokkal vegyük a mai kor és
szellemi élet analyzisét. A kulturpessimizmus szédítő hatása, a nyugati kultú
rából való kiábrándulás sokszor erőszakos hirdetése (Spengler) az exakt tudománwk megfutamodása az okkultizmus propagandája elől s ennek a gondolat
körnek a tiszta vallásos régiókba való betörése, ahogy az az antroposofia rend
szerében és Rittelmeyerék tálx>rában és munkásságában látható, milyen más szel
lemi atmoszféra ez ahhoz a régi időhöz képest, amikor theologusaink meg
elégedhettek azzal, hogy a Haeckel-féle materializmussal szemben két-három
dörgedelmes ellenérvet elmondhassanak. A legújabb apológiái müvek, ame
lyek már a sj-nkretizmus beteg Ijélyegzőjét hordják magukon (Jellinek: Das
Weltengeheininis) a negativizmus és a buddhizmus nihiliznmsába vezetnek
be. Mily nagy a fejlődés Pfennicjsdorf és Niebergall két azonos jellegű és tar
talmú könyve között. Szinte ráolvassa az élet minden körülménye az egyházra:
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több szellemi érdeklődést minden jelenséggel szemben s gyors és ügyesen alkal
mazott preventív védekezést a szellemi jelenségekkel szemben éppen a gyakorlati
theologia eszközeivel végzett munkásság terén. Ma nem azt az időt éljük, ami
kor évek vagy évtizedek állansik rendelkezésünkre egy-egy nagy kérdés meg
értéséhez, hanem rögtön kell cselekednie az e^yliáz legelső és legutolsó mun
kásának is.
Hunzinger, Tillich, Keyserling mind nagyon érdekes apológiái és problé
mákat felvető művei, vagy a vallás és egyház krízisét tárgyaló Süddeutsche
Monatshefte propagandamunkássága, amelyben Unamuno spanyol professzor
már a keresztyénség agóniájáról is beszél, mind olyan kérdések, amelyeket nem
csak a gyakorlati theologusnak, hanem minden egyházáért dolgozó lelkésznek
ismernie kell s minden pillanatban látnia kell a helyzetet világosan abban a te
kintetben is, hogy milyen mértékben és milyen okok miatt elválaszthatatlan
egymástól a keresztyénség és a kultúra krízise. Gondolni kell Alfréd Wien mun
kájára, gondolkodásmódjára és Entchristlichung bedeutet Entsittlichung elmé
letére, hogy ebből milyen következtetéseket és hasznot vonhat le a maga szá
mára speciális vagy gyülekezeti lelkészí munkájában. Izgatóan érdekes kérdésiek
ezek a keresztyénség és egyházunk szemjK>ntjából is. E problémák megismerése
közben nem azt a tételt kell megállapítani, hogy a gyakorlati theologus mai
kötelessége az, hogy az Apológia szorgalm .s művelője legyen, hanem azt a
lelkiismereti tételt és személyes paranc-solalo' keli levonni belőle: olyan
speciális és eddig nem tapasztalt szellemi életet él ma az egyház és a keresz
tyénség, amikor a gyorsan működő és változó jelenségeknek nem szabad az
egyház és lelkészek konzervativizmusába ütközniök, úgy, hogy annak a hívek és
az egyházi élet kárát lássák, hanem ebből az életkörülményből egyházunknak a
maga hasznát kell kiaknáznia.
De nemcsak erre a szellemi jelenségre kell figyelemmel lennünk, hanem
állandóan szem előtt kell tartanunk a keresztyén egyesülési mozgalmakat, ar:i?lyeknek legelső hatása talán épj)en a modern homiletikai és líturgikaí kísérle
tekben nyilvánul meg. de a helyzet máso.iík fázisában érinteni fogja az egyház
szervezeti és fontos dogmatikai tételeit is. Éppen az egyesülési mozgalmakban
önfeledten elmerült ökonomikus törekvések idején állapították meg az arra csak
részben hivatottak, hogy a protestantizmus krizisÍTÖl komolyan lehet beszélni,
míg a római katliolicizmus úgy áll a világ élőt', mint ami hatalmasabb, mint
volt valaha. A római egyház életének megfigyelése, akár a mexikói küzdelmek
alatt és után, akár a Vatikán és a Quirinál megbékülése közben, a római katholikus gondolat és a fascizmus élet-halál küzdelmei között, a katholíkus akció gon
dolatának fejlődése még Franciaországban is s a nunciaturák rengeteg és ügyes
adatgyűjtése a világ minden részén, úgy tüntetik fel a római kúriát, mintha
majdnem mindentudó volna. Ezek a kérdések már nemcsak az adatgyűjtés és
az ismeretszerzés szempontjából érdekelnek minket, hanem az egyházi munkás
ság módszerei miatt is: hogy opportunus-o még ma ezzel a tekintélyben tény
leg megnöveke<lett római hatalommal szembeszállni a gyakorlati theologia bár
melyik munkaágában is? Végtelenül érdekes és felelősségteljes kérdések ezek,
amelyeknek nemismerése gyülekezeteinknek és egyházunk erejének gyöngülése
közben semmi mentséget nem nyújthat a számunkra.
A harmadik gondolatkör, amely kérdésünk szempontjából nagyon fon
tos: a pauperizmus, kollektivizmus és socializmus térhódításai miatt érdekelnek
minket. Ma már nem "lehet elmenni a Lenin vagy Krisztus otromba kifeje
zések mellett komoly utángondolás nélkül s nem lehet a problémába való be
hatolás nélkül ítéletet mondani e jelenségekről; különösen pedig az egyetemre
papság elvének tiszta megőrzése s a felebaráti szeretet és egymás üdvösségre
juttatásának állandó gondolata kötelezi úgy az egyházat, mint az egyes hívő-
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ket arra, hogy itt mindent meglássanak. Csak ezekben a mozgalmakban van-o a
hiba, vagy eljut-e az egyház lelkiismerete arra a beismerésre: sokat mulasztottam
testemből sok lelket kitaszítottam. Ezeknek a mozgalmaknak a megítélésében van
ma az egyház problémája.
Az egyház küzdelmet kénytelen VÍ\TIÍ ennek a kérdéskomplexumnak
legszélsőségesebb formájával is, de sem ebben a küzdehnében, sem a szelídebb
gondolkodásunkkal folytatott térítési társalgásában nem szabad szem elől té
vesztenie, hogy a stockholmi konferencián nagyraértékelt lélek megbecsülésével
kell ezt a harcot is megvívTiia s a magyar evangélikus diaspora egyház gya
korlati theologiai munkássága célkitűzésének nem szabad ezt soha szem elöl
tévesztenie, hiszen gyengeségét ezzel a harcmodorral saját maga tenné még
Ezembeötlöbbé. Szokatlan a gyakorlati theologiai kézi könyvekben egy ilyen
fejezet felvétele, de úgy hisszük, hogy a mai időkben teljesen indokolt. Egyhá
zunknak nemcsak múltjában kell gyönyörködnie és jelenjén keseregnie, hanem
rendelkeznie is kell annyi belső erővel és charizmávai, hogy figyelme mindenre
kiterjedvén, mindeneket megtapasztalva s minden jelenséget kellően értékelve,
vonatkozásba hozza életével és jövő programmjával, mert az ilyen dolgokban
való gyors tisztánlátás olyan előnyöket adhat a jövőben, amilyenekre ezek is
merete nélkül gondolni sem lehet. Épen az itt vázlatosan felsorolt tények mu
tatják azt, hogy új missziói lehetőségek jelentkeztek világszerte s az egyház
aktivitása nem tűrheti el, hogy egyháztagjait misszionálják el. hanem az a
kötelessége, hogy minden lelkét megtartva és megőrizve, a megtévelyedettek
között hirdesse az evsmgéliumot.

6. .1 módszer cs a rendszer kérdése.
Még a gyakorlati theologia vázlatát adó könyv szerzője is kötelezve érzi
magát arra, hogy a rendszer és a módszer kéi-désében világosan megjelölje
elveit s a részleges tárgyalás megkezdése előtt néhány mondatban programmot
adjon a következő részek menetéről és szelleméről.
Természetes volna, ha egyszerűen és hosszabb meggondolás nélkül a
valláslélektani irányzat ma különösen hódító csoportjába sorolná be magát,
de ez meggyőződése ellen volna. Készséggel el kell ismerni azt, hogy a gya
korlati theologiai mmikásság értékben sokat nyert a valláslélektani mozgalommal
B jóindulatú ajánlásnak vesszük e tekintetben Vasady ajánlását is s ha a rész
tudományok egyikében vagy másikában lehet is alkalmazni a vallásléloktan elveit
vagy kívánságait, de az egész gyakorlati theologiát erre felépíteni nem kívánatos
és nem is ajánlható. Ila érdekes is a James-féla először és másodszor szüle
tettek theoriája, néhány ilyen szellemes megjegyzés még nem ad alapot arra,
hogy ilyen úton induljunk. Sokkal szimpatikusabb Girgensolm kísérletezése,
de az ö eljárásában is oly sok még a subjektivizmus, hogy be kell vámunk
azt az időt, amíg e kérdés minden részletében megérik a gyakorlat számára
való átvételre. Amikor még csak arra utalunk, hogy eddig Niebergall volt az,
aki gyakorlati theologiai könyveiben ezt az elvet juttatta diadalra, ezzel egyben
azt is megállapíthattuk, hogy még tényleg korai a valláslélektani irány állandó
diadaláról beszélni. Utalhatunk azonban ezzel kapcsolatban arra, hogy az első
magyar evangélikus gyakorlati theologiai kézikönyvben, Sirnkó: Gyakorlati Hit
tan 0. művében már megemlíti azt s lehetőleg alkalmazkodik ehhez a megálla
pításhoz, hogy a lélektan figyelembevétele e tudomány területén nélkülözhetetlen.
Felmerült már a gyakorlati theologia irodalmában az a kísérlet, hogy
a megszokott csoportosítások, amelyek eddig általános jellegüeknek tekinthetők,
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csoportosíttassanak át. Elegendő ebben a tekintetben Steinbeck és Pfennigsdorf
legújabban megjelent müveire mutatni, amelyekből szintén azt látjuk, hogy e
tervezgetések nem vétettek figyelembe.
(
Moll, Lautenberg, V. d. Gollz és nálunk Budai Gergely a charizma
elmélet bevezetését ajánlották a gyakorlati theologia csoportosításában és e kí
sérletek között talán legjelesebbnek éppen a magj^ar javaslatot tartva, olyan
mértékben nem véljük alkalmasnak, hogy ez a szempont lehetne az egyedüli
irányadó a gyakorlati theologiai munkásság rendszerében és rendszerezésében.
Ebből a javaslatból csak annyit tartunk helyesnek, amennyire a továbbiakban
bemutatandó gyakorlati lelkészi munkákban jogosultan szükségünk lehet.
Nem állítjuk azt, hogy a módszer és a rendszer kérdésében ezzel a
multat teljesen idéztük volna s azt sem állítjuk, hogy e könyv módszer és
rendszer tekintetében való összeállítása teljesen önálló s ezektől a hatásoktól
teljesen mentes volna, de arra törekszünk mégis, hogy az ilyen műveknél
jogosult és szoki'isos válogatás lehetőségeit igénybe véve az egyéni felfogásnak
megfelelően állíthassuk össze a gyakorlati theologia kérdéseit. Ezért az eddig
megírtakat az egyházjog függetlenségének hangsúlyozásával, az úgynevezett
bevezető első résznek tekintjük, a második rész tartalma a valláspedagógia, a
harmadik az istentiszteleti szolgálat és a negyedik a gyülekezet lelkigondozásának
ma különösen sokoldalú kérdései. Tárgyalási eljárásunkban pedig a fő elvünk
az lesz, hogy a mai idők speciáUs indokaiból kiindulva, az egyház nagyobb
felelősségére utalva, igyekezni akarunk arra, hogy az egyházi munkásság min
den á^át a lüktető élet közvetlen sodrába állítsuk és úgy mutassunk meg
mindent s úgy tárgyalhassuk szóba kerülő kérdéseinket, hogy a gyakorlati
theologia az egyház lelkiismeretének bizonyuljon.
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II. RÉSZ.

A valláspedagógia.
7. A valláspedagógia fogalma,

helyzete és értéke.

!

'

Valamikor e kérdés etymologiai megtárgyalása annyi problémát adott
és annyi válaszfalat képezett, hogy azok legyőzése felesleges energiákat fo
gyasztott eL A múltból csak annyit közlünk a fogalmi meghatározás tekinteté
ben, amennjáre szükségünk van. A katéchein szóból származtatjuk a katechetika
fogalmát, s így az lényegében tanítás. Ha arra gondolunk, hogy az első evang.
gyakorlati theologia enneíc a tudománynak a Kérdezötan nevet adta (SimJcó) 6 &.
hitujonc kifejezéseket is használta, amelyet missziói könyvében WoUtenherg
még ma is használ, akkor megértjük azt, hogy a mai kor mindazt a tevékeny
séget, amelyet egyházunk mint tanitóegyház végez, a valláspedagógia felügye
lete és hatalma alá helyezi. Ez a tudományág hivatott arra, hogy egyházi peda
gógiai vonatkozású dolgokban megadja és előírja a normákat.
Az egyház nem mondhat le soha arról a jogáról, hogy az egyházba
belépő, vagy oeleszületö tagok nevelési munkáját a kezéből kiadja. Ebben a
munkájában kettős törekvés vezeti. Egyfelől evangéliumi megalapozást kíván
adni a mindenkori emberiségnek, másfelől kötelességének érzi, hogy minden
nemű más tanításra állandóan figyelvén, az ezekből származható káros hatá
sokat legyöngítse. Ez a tanítási jog teszi állandóan fontosa az állammal
szemben ennek a jogi ténj-nek a hangsúlyozását. Az egyház mint evangéliumi
közösség köteles az evangéliumra a tanítás eszközeivel mindenkit megtanítani
B ez a joga régibb keletű, mint sok államban általában az iskolakérdés és a
tanítás szabadsága kérdésének szabályozása. Az államhatalmak ereje sokszor a
modem periódusok idején igyekszik gátat is vetni különböző egyházak vallás
pedagógiai lehetőségeinek, de ebben az intézkedésében sohasem támaszkodik
az államhatalmat alkotó nemzet összeségének erejére vagy kívánságára. Éppen
a háború utáni idők mutatták azt, hogy ott, ahol a nemzet egészének meg
kérdezése nélkül a vallástanítás megszűnését megkísérelték, maga a nemzet
összesége kívánta a régi rend visszaállítását, vagyis a vallástanítás szabad gya
korlását. Ainire a XVII. vagy XVIII. század katechetikája nem lett volna
képes, azt elérhette sokkal nehezebb körülmények között a háború utáni kor
*) Valláspedagógiai értekezésemben sok részletkérdést oly híven tárgjaltam
meg, hogy e könyvemben ettől el kellett tekintenem. Különösen vonatkoztatom
ezt a megjegyzést a magyar ev. 16. és 17-ik század káté irodalmának elJiagyására.
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valláspedagógiája. Ezzel a címben való változással azonban nem változott meg a
valláspedagógia helyzete a gyakorlati theologiában. Ha a gyakorlati thcologiai
kézikönyveket végigtekintjük abból a szempontból, hojy melyikben hányadik
helyre került a valláspedagógia s látjuk a sokféleséget ebben a tekintetben, a
különböző elsorolásban nem látunk értékelést is egyúttal. Abban sincs szándékos
különbségtétel, hogy mi legelső helyre állítjuk a valláspedagógiát, legfeljebb
annyiban lehetne ennek a gondolati kiépítését általánosan bevezetni egyházi éle
tünkben, hogy a lelkészi kar fiataljai és magukat a fiatalsággal örökké együttérző lelkei legyenek elsősorban ennek a tudománjTiak ismerői és továbbvivői,.
meft ennek a müveléséhez és gyakorlati eredményes munkálásához rengeteg olyan
energia szükséges, ami leginkább a fiatal egyházi munkásoknál tételezhető fel.
Viszont az egyház mimkaprogrammja és a világgal széniben lefolytatandó programmja másképpen nem gondolható el, csak úgy, ha van eszköze és módja arra,
hogy igazi evangéliumi munkákat végezzen. Már fiatal koruktól a templom szent
ségével és annak áldásaival teljesen tisztában levő fiatalságból kell nevelni gyüle^
kezeteink istentiszteleti közönségét, akiknek minden egyházi szükségletét meg
adhatja az egyház valláspedagógiai és istentiszteleti működését kiegészítő har
madik tevékenység: a gyülekezeti munka. így alapoztatik meg pedagógiailag
is a valláspedagógia a gyakorlati theologia összességében s ezzel válik érthetővé
az, hogy szükséges a gyakorlati theologiai új discipUnának az élettel szem
ben más követelésekkel is fellépni és annak minden területén dolgozni. Az egy
ház is, de az élet és a vallásosság speciális helyzete is többet követel a vallás
pedagógiától, ezek a tagadhatatlanul fontos tények a mai időkben a valláspeda
gógia egész területét különösen nagyjelentőségűvé teszik.

8. Történelmi áttekintés.
(Vázlatos.)
Ebben az áttekintésben, ha a legnagyobb rövidségre törekszünk is, mégis
kénytelenek vagyunk legalább egyházi és pedagógiai szempontokból olyan jelen
ségekre is kitérni, amelyek később sem, de itt sem maradhatnak megemlítés
nélkül.
A :sidó nép vallásos életében a papok mellett szép szerep jutott a taní
tóknak. A hagyományok istápolói voltak s jelentőségük nagy volt Palesztinábim
6 növekedett a diasporában, ahol ők voltak a tradíciók ápolói. Kiegészítői a
zsidó családi nevelésnek s bizonyosan ők nyújtották az első ismereteket az Ószö
vetség megtanítandó anyagáról is az ifjúságnak s ezekhez az alapismeretekhez
tartozott még Jákob áldásai, és a Két Ut c. művek megtanulása, amely köte
lező volt úgy a zsidó vallásban növekedőre, mint a zsidó egyházba betérni
akaróra nézve.
Az öskeresztyénség ezen alapismereteken kívül elsősorban Jézus tanítá
sainak és élményszerű példázatainak és hasonlatainak meghallgatásában lett
tanítvány és Krisztus követője s valószínű az is, amit A. Seeberg állít, hogy az
őskeresztAénség mégis hitvallás formájában is összefoglaltatta az egyházba
belépni akarók számára a keresztyén hit alapelemeit egy ma már, vagy még
ismeretlen kátéban. Történelmi hitelességét e ténynek csak abban látjuk, hogy
a Kol. 3. r. 18. v. és Tit. 2. r. 1—8. v., I. Péter 2. r. 13—3. r. 1. v.
és I. Tim. 2—6. részek verseiben vehetők észra ennek a gondolatnak alapjai.
Amellett ez a tanítási munka már a kezdet kezdetén két ágra szakad:
a zsidó keresztyén és a po,^ány keresztyén ágra s amíg az első typus főleg a
keresztyén ismeretek megtanítására kényszerül csupán, addig utóbbinak az üdv-
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történeti fejlődés egyes fázisait is végig kellett tanulmányoznia ahhoz, hogy a
megkeresztelést elnyerhesse.
A második század vége felé, 180-ban, megvan n^iár az úgynevezett
katechetikai iskola Pantaenus, Philippus Sidetes és Athanagoras vezetésével,
alexandriai Kelemen pedig három pedagógiai művel: Protreptikos, Paedagogos
és Stromata, már lerakja az előbbi iskola gyakorlati katechéta képzése mellett
a keresztyén pedagógia alapelemeit s tőle maradt az utókor számára az a tétel:
>>A testté lett Ige a legjobb pedagógus*. A fejlődési ív csúcspontján Origenes
áll, akinek pedagógiai szabályai a következők: cél: a tananyag megszeretése, a
megtanítandó anyag: a Szentírás, az eljárásban a gyermek értelmi képessége az
irányadó, és a legjobb eredményt a betaníttatás által lehet elérni. Ennek a
katechetikai szempontból így összefoglalt korszaknak ma már neliéz pedagógiai
értékét méltányolni, de megállapítható az, hogy a lelkiismeretes jószándékok
ezidőben kevésbbé hiányoztak, mint azóta sokszor.
Augustinus »De catechizandis rubidus« c. könyvecskéje folytatja az
«ddigi pedagógiai folyamatot s mert ebben az írásban már mintatanításokat is
találunk, megállapíthatjuk, hogy éppen a katechetikai egyházi szükségességek
miatt ez a tárgykör lép előtérbe. Augustinus pedagógiai szabályai: keveset
taníts, de azt szemléltetve végezd; céltudatosan, egységre törekvőén rendezd az
anyagot és egyénileg taníts. Nyugat e papi nagysága mellett Kelet nagysága:
Chrysostomos főként a gyakorlati theologiai vonatkozásokban semmivel sem ma
radt cl mögötte., ö volt az, aki a családra felhívta a figyelmet éppen e munka
terén. Rámutatott a házi istentiszteletek tartásának szükségére, amikor is a gyer
mekek felolvasott és elmagyarázott történetekkel ismerkedhetnek meg. E törté
netek illusztrálására pedig nagyon ajánlja szentéletü férfiak és nők életének
ismertetését. A gyermeknevelésről írott munkájában ott találjuk ezeket a ma is
teljes egészükben elfogadható szabályokat. A tanítás célja: az emberek megjobbítása. A helyes tanítás szükségessé teszi a tanterv megkészítését és a tan
anyag ügyes összeválogatását. Nem sokat akar tanítani, hanem csak annyit,
amennyi a gyermek értelmi befogadásához van mérve. A tanításnak rövid sum
mája pedig ez: nyerd meg a hallgatóság szeretetét, ébreszd fel a hallgatóság
érdeklődését, semmi valótlant ne taníts, egyénileg oktass. Megállapíthatjuk,
hogy Chrysostomos korának kiváló pedagógusa s jó szolgálatot tett életrajzának
megírásával s pedagógiájának ismertetésével Dr. Budai G. (Joannes Chrysos
tomos) úgy a magyar protestáns valláspedagógia, mint az általános nevelés
tudományok szempontjából. A katechetika, most már valláspedagógia történeté
ben ez az időszak az, amelynél hosszasabban lehetne elidőzni, mert e kor foly
tatása tudományunk teldntetében teljesen meddő volt. Alkuin, Hrabanus Maurus
igyekeztek még Augustinus szellemét feléleszteni, de vállalkozásuk nem járt
sikerrel és a valláspedagógiai összmunkásság arra a minimumra zsugorodott
össze, amelj-nél szomorúbb mélypont szinte már elgondolhatatlan is. Ami még
a reformáció koráig a katechetika céljait szolgálta, az a keresztyén építő és
festőművészetben keresendő. Ha hivatkozik is a római egyház arra, hogy ren
delkezések adattak ki az ifjúság nevelése érdekében, mint amilyenekre hazánkban
is hivatkozik Erdujhelyi (a veszprémi, budai, esztergomi zsinatok), ezeknek a j ó
szándékú terveknek már nem volt végrehajtója. Hazánkban is azok az egyszerű
képek és szobrok emlékeztették az ifjúságot a vallásra, amelyekhez hasonló vagy
azonos bibliai tárgyú régi képeink ma is megvannak a kassai és beszterce
bányai templonipkban. A reformáció előtti egyéb irodahni megemlékezésre való
hivatkozás már erőszakolt volna s módszertani fejtegetések is csak azt a tényt
konstatálják, hogy az akroamatikus rendszer volt használatban, amelynél ered
ményesebbet nem is gondolhattak volna el.
A reformáció valláspedagógiai munkásságában az első hely kétségte-
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lenül Luthert illeti meg, aki a Kis Káté, Passiónál© és Nagy Káté c. műveivel
irányt és elveket adott a jövő munkásságához. Ha az a vád is érte öt éppen
valláspedagógiai munkássága miatt, hogy nem volt önálló, hanem a már meg
lévő róm. kath. káték szelleme szerint járt el, a mi szemünkben s a,protestáns
valláspedagógia megítélése szerint is óriási jelentőségű ezirányú működése.
Bár a protestantizmus többi vezérei: Kálvin, Zwingli, Leo Jud, Lasco stb.
valláspedagógiai tekintetben is rendkívülit alkottak, de sem a tudomány, sem a
történelem megitélése szerint nem jutottak el abba a magasságba,ahová Luther
e munkáival feljutott. S ha arra gondolunk, hogy éppen az európai kátéirodalom
elterjedése Luther hatására vezethető vissza s ha azt látjuk, hogy a protestantiz
mus első századában ez a kátéirodalom az igehirdetés mellett megőrizte és
fejlesztette a protestantizmust Európaszerte, Luther értéke mindnyájunk előtt
megnövekszik. Viszont ha arra gondolunk, hogy a protestantizmus kátéirodalma
maga után vonta az európai katolicizmus kátéirodalmi munkásságát, akkor azt
kell megállapítani, hogy a hatásos protestáns kátéirodalom az ellenreformáció
mozgalomnak kiváltója és megindítója lett. Vonatkozik ez a megállapítás első
sorban hazánkra. Mert amíg az első évtizedekben szerzőink kizárólag csak
Luther Kis Kátéját fordították le, a későbbi időkben mindinkább elszaporodtak
az úgjTievezett apologetilcus káték, amelyek valósággal kiprovokálták a katholicizmus ellenakcióit.
Nagy lépéssel
vitte előre a valláspedagógia
ügyét a pietizmus. Spenner: Tabulae catecheticae, Francke: Kurzer und einfáltiger Unterricht, majd később Hübner közismert kétszer 52 bibUai történeti kézikönyve
olyan indítást adtak a valláspedagógiának, hogy sikerét már semmi sem akadá
lyozhatta meg. örömmel mutathatunk arra, hogy a magyar kátéfordításokon
kívül a magyar pietizmus valláspedagógiai munkássága korszakalkotó volt.
Simonides: Stúdium catecheticum, biblicum et logicum, majd Bárány: Katechetikája és Hübner könyvének hihetetlen gyors felkarolása egjiszerre nagyvonalúvá
építették ki a valláspedagógiát s megállapíthatjuk azt is, hogy hazánk első
helyen állt Európában azon országok között, ahol helyes pedagógiával közösen
tanították a kátét és a bibliai történeteket. A pietizmust felváltó racionalismus
eok tekintetben igyekezett gazdagítani a valláspedagó^iai munkásságot. Legelsőbb
is rendszer tekintetében a bibliai történetteket helyezte előtérbe. Azok az értékek,
amiket Mosheim, Basedow, Pestalozzi, majd a filantrópinisták jelentenek a
valláspedagógiára, nem maradhattak hatás nélkül, annál kevésbbé, mert ebben
az időben a valláspedagógiai kísérletek eredményezhettek legelsösorban rendszer
változást jelentő újításokat. S ha a racionalizmus értelmi nevelési törekvésrit a
valláspedagógia területén éppen Schleiemiacher akarta teljesen visszautasítani
6 az érzelmi nevelési elveket diadalra juttatni, a siker ezen a téren, olyan kiváló
utódok dacára is, mint Palmer és Zezschwilz, csak addig tartott, amíg Herbari
pedagógiai munkásságát ezekre a széles munkamezőkre is ki nem terjesztette.
Azóta a herbarti pedagógia uralkodik elgondolásaival az egyházi nevelés terén
mindaddig, amíg az általános és a valláspedagógia szoros összetartozandóságáról
beszélünk.
A történelmi teljesség kedvéért megemlítjük az 1842, 1846, 1900,
1904, 1910. évi egyetemes gyűlések jegyzökönyveit, amelyekben egyházunk vallás
pedagógiai megállapításai és kívánságai is bennfoglaltatnak, de nem hagyhatjuk
említés nélkül Pálfy József (1864), Raffay Sándor (1906), Bancsó Antal
(1910), idevonatkozó műveit, összefoglaló műveikben foglalkoztak e kérdéssel
Simkó Vilmos és Hőrk József. A legutóbbi kérdésünket tárgyaló mű: Gaudy
László: A bibliai történetek tanításának valláspedagógiai módszertana. Értékben
és a rendszerezés tekintetében jelentős: Helvényí Lajos: A középiskolai vallás
tanítás módszertana.
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Nem fejezhetjük be a történelmi áttekintést anélkül, hogy rá ne mutas
sunk a valláspedagógia helyzetképére. Különböző irányok, de azonos lelkesedés
és jószándék vezeti a valláspedagógusok nagy táborát abban a tekintetben, hogy
a gyermekeket minél jobb módszerrel, minél jobb tananyagbeosztással s minél
ügyesebb és hatásosabb technikával vezessék be a vallásosságba. Első állomásai
ennek az iránynak a katechumenok intézménye, majd a szigorú üdvtörténeti
rend megtartói és a mintakatechizmusok. Ebbe a csoportba sorolhatók a régieket
is számítva: Palmer, Zezschwitz, Th. Harnack Steinmetz, Steinbeck, Knoke,
Eckert, Bürckstümmer és Reu. A herbartíánusok azonosnak vallván a múltban
is és ma is az általános pedagógiát, a valláspedagógiával, nem írtak önálló mód
szertani könyveket, hanem csak inkább gyakorlati példákat és preparátumokat
készítettek s így a nevek felsorolásában elegendő, ha a két Staiide és Trandorf
neveire utalunk. A valláslélektani iskola a ma divatos és érdemek szerint is a leg
jelentősebb csoport, amelynek munkájából éppúgy hasznot húzhat az egyház,
mint a dogmatikai irány munkájábóL Hogy csak néhány nevet említsünk:
Kabisch, Tögel, Pfennigsdorf, Niebergall, Reukauf munkásságára utalunk. Ma
már majdnem azonos célokkal küzd az úgynevezett munkaiskolái módszer nagy
tábora, amelynek képviselői épp oly sok hatást vesznek át az előbbi iskola kép
viselőitől, mint amennyit ők maguk is gyakorolnak reájuk. Ennek az iskolának
feje: Eberhard, egymaga elegendő e rendszer fenntartására és ápolására s ter
mékeny irodalmi munkássága nem hagyja soha kétségben sem híveit, sem isko
láját afelől, hogy mit és hogyan keU végezni a vallástanítás terén a munka
iskolái módszerreL Kisebb jelentőségű az úgynevezett vallástörténeti iskola, amely
azt követelné, hogy az elemi iskolai felsötagozaton már tanítsanak úgynevezett
vallástörténeti anyagot. Jelentőségében csak időleges értékű a művésziesen el
beszélők csoportja: Zarhellen, S. Tank s némileg idesorozható Fankhauser is,
aki oly kiváló müveket alkotott önálló rendszer nélkül, de részben a valláslélektani és munkaiskolái módszerek igénybevételével, hogy müvei és személyes
hatása hosszú életű lesz. Az egészen modem irány iskolájában kiváló neveket
említhetünk: Baumgarten, Werdermann, Dőrries, de kísérletezéseik és indít
ványaik komolyan eddig nem vétettek figyelembe. Az utóbbi évek legérdekesebb
kísérlete az, amelyet a budapesti közönség is hallhatott: Ferriere ugyanis
(1928. X.) legutóbb azt az elméletét hirdette nálunk, hogy nem fontos az előre
megállapított tanterv és tananyag, hanem minden órán a pedagógiai eljárást
a gyermekek érdeklődése irányítsa és befolyásolja Hogy hova vezetne ez la
kísérlet éppen a vallástanítás területén, arra nem jó gondolni sem. Ha nem is
mondjuk azt, hogy az üdvtörténet szigorú követésében nem lehet engedmé
nyeket tenni, ilyen új gondolatok jelentkezésekor a régi rendszerek hatásos kon
zervativizmusa és szigorúsága az, amely ilyen kísérletezésekkel szemben, mint im
ponáló egység és komoly alkotás jelenik meg a szemünkben. Befejezésül, ha
a magyar evangélikus valláspedagógusok munkásságát igyekezünk vonatkozásba
hozni az itt felsorolt elvekkel és enaberekkel, a következő megállapításokat tehet
jük: A dogmatikai és konfessionális irány képviselői, Pálfy és Hetvényi, a.
herbarti iskola híve egész szokatlan és modem követelésekkel Hörk. E sorok
írója pedig helyes iránynak tartja a valláslélektani és munkaiskolái módszer
összekapcsolását, úgy, ahogy az a gyakorlatban már sok helyen látható, de
ezt az álláspontját nem a confessionális szempontok feladásában gondolja el,
hanem a bevett és kötelező magyar tananyag és kötelező confessionális szem
pontok teljes figyelembevételével.

24
9. Tantervek

és tantervi indítványok.
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A ma érvényben lévő s egyetemes egyházunk fennhatósága alatt álló
iskolák tanterve még a háború előtti 1910. és 1911-es évekből való. Azóta
történtek kísérletek a tantervek korszerű megváltoztatására 6 említhetnénk neve
ket, akik hosszú éveken keresztül jobb sorsra érdemes terveiket addig javítgatták,
míg alkalmatlanok lettek az általános elfogadásra.
Nem hibáztathatja senki sem azt, ha kiváló valláspedagógusok a kor
kényszerítő hatása alatt újításokat vezetnek be. Ezzel gyakran kiváló eredménye
ket érnek el. Az egyház csak egy dologban követeli jogainak tiszteletbentartását,
hogy a vallástanítás confessionális szempontból ne legyen kifogásolható. Ennek
tudatában is van minden vallástanár s a történelem számára is örömmel jegyez
zük fel, hogy hazánkban evangélikus vallástanár a confessionális hűség és dog
matikai megbízhatóság tekintetében soha semmi váddal nem illettetett.
Nem akarunk hosszas bírálatot gyakoroLni az érvényben lévő tanterveken
és tananyagon, csak megállapítjuk azt, hogy középiskolai tantervünk a háború előtti
években európai viszonylatban is sikerült volt. Viszont a háború utáni időkben
erős konzervativizmus védte a tanterveket, éppen akkor, amikor a modem
valláspedagógiai megállapítások, mint egyházi közszűkségletek követelték az
egészséges változtatásokat. Elegendő még arra is utalnunk, hogy a magyar
iskolapolitika sokszoros változásai szükségessé teszik az újító törekvésekkel
Bzemben a tartózkodást. Feltételezve érvényben lévő elemi és középiskolai tíinterveink ismeretét, közöljük tantervi indítványainkat, amelyeket meghatározott
és befolyásolt a sok új iskolatypus keletkezése és ezekben a vallástanítás kötelező
elrendelése. Ezenkívül a főszempont a koncentrikus körök lehető kikerülése
volt s célunk volt a mai idők követeléseit figyelembe véve úgy meghatározni,
vagy kijelölni a tantervi minimumot, hogy azt minden fokozaton meg lehessen
tanítani s minden tananyag elvégezhető legyen a 'legnehezebb körülmények
között is.
/. elemi osztály- Imádságok, versecskék, mesék, amelyek a gyermek lelkét
a vallásos életbe bevezetik. Az eljárás faja: beszélgető és állandóan ismételgető
tanítás, amely arra törekszik, hogy a gyermek érzésvilága hozzászokjon a hit
kifejezéseihez és fogalmaihoz. Az úgynevezett bibliai történetek a minimumra
korlátozandók s így csak a következő történetek kerülnének sorra: A világ
teremtése. Az első emberpár. Jézus születése. A napkeleti bölcsek. A 12 éves
Jézus. Jézus lecsendesíti a tengert.
//. elemi osztály. Valamivel többet mondó és nyújtó versek és mesék,
majd az első évi anyag rövid átismétlése után sorra következnének az Ószövetség
ből József egész története, az Újszövetségből az irgalmas szamaritánus, a kánai
menyegző, ötezer ember megelégítése, a naini ifjú, Lázár feltámasztása.
I
///. elemi osztály. Jézus tanító és megváltói működése (passió) teljes
egészében, leegyszerűsített formában s olyan anyag összeválogatásával, amelyek
mint úgynevezett gyűjtöesemények (gondoljunk Márk evangéliumára), röviden
megadják Krisztus szükséges és megismerendő tudományát.
1
IV. elemi osztály. A Í i'iaövetségi történetek válogatott részeinek megtaní
tása. Elérendő és magvalósítan Jó cél itt is csak a tiszta és fehér történetek meg
tanítása, amelyek nem az úgynevezett taszító példákkal nevelnek, hanem próbál
juk meg az abszolút éi-tékű történetek hatásával a követendő jót és nemes
tetteket megmutatni.
!
V. elemi osztály. A lutheri kis káté teljes megtanítása. A betanítás és
szemléltetés megmagyarázása egészüljön ki azzal az eredménnyel, hogy a gyer
mekek ezen anyag megismerése közben lelkileg kapcsoltassanak abba a nagy

25

cjonfessionalis és ökonomikus közösségbe, amely ezen a hitvallási iraton építtetett
fel és tartotta meg egyházát.
VI. elemi osztály. Biblia-ismertetés, Szentírás olvastatás úgy, hogy az
ifjúság a tanítási órákra kiválogatott, szebb részek hatása alapján egyénileg is
kedvet kapjon az olvasáshoz. Pozitív tanítási tevékenység csak annyiban gondol
ható el, hogy a megismert anyag és a megtanult részek állandó kikérdezésével
elfelejthetetlen tudás maradjon a gyermekek lelkében.
VII. osztály. Rövid egyháztörténet. A középiskolai hasonló fokú egyház
történet leegyszerűsítésével, de azért olyan fontos részek ne maradjanak ki,
mint pl. a régi tantervből Thököly Imre. A tanítási mód és cél ezen a fokon
a minél élvezetesebb és nagy érdeklődést kiváltó élmények összessége legyen.
VIII. osztály. A konfirmációi tananyag és vizsga letételéhez szükséges
ismeretek. Nagyon ajánlatos, hogy különösen kisebb városok és általában falvak
gyülekezeti életében ezt a tanítást maga a lelkész végezze s ezáltal elérjük azt,
hogy időben és tartalomban is sokkal komolyabbá s hatályosabbá tesszük a
konfirmációi oktatást.
Vonatkozik ez a tantervi megállapítás elsősorban az elemi iskolákra, de
vonatkozik az úgynevezett háztartási, vagy különösebb képzettséget nem nyújtó
gazdasági ismétlő és vidéki iparos iskolákra, ahol a növendékanyag a beiskolá
zási törvény alapján 14 éves koráig köteles iskolába járni s csak a legszüksége
sebb ismeretek elsajátítása lehetséges. Az énektanítás azonban ezen a fokozaton,
báiinilyen növendékanyaggal is legyen dolgunk, legyen a lehető legintenzívebb,
mert ez sok esetben több segítséget nyújt a vallástanításhoz, mint azt még ma is
általában hiszik, azonfelül pedig egyházi énekeinket mind ismerő és azokat
szerető egyháztagjaink valójában szegeletkövei gyülekezeteinknek s támaszai az
egyház fejlődésének.
Középiskolai tanterv:
/. osztály. Izrael vallási élete fejlődésének bemutatása. Vallástörténeti
alapon és eljárással ugyan, de olyan egyszerű formában, hogy az megérthető
legyen. A kitűzött és elérendő cél: Jézus Krisztus eljövetelének szükségessége.
//. osztály. Jézus élete és tanítása. Összefüggő Jézus-kép, figyelemmel az
I. osztály anyagára. Jézus tanításának hatása korára, ősegyház.
/ / / . osztály. Egyháztörténet rö\idített formában a pápaság intézményé
nek kialakulásától európai hatalmáig. Magyar és rövid egyetemes egyháztörténet
adandó úgy, hogy az eleven és sikeres apológia terén is elvégezze a maga mun
káját. S mivel éppen történelmi kérdésekkel harcolja meg a magyar protestan
tizmus a maga nagy harcát, fontos kérdésekben a részletekig menő alapossággal
kell megtárgyalnunk sok olyan dolgot, amit a régi tanterv csak egész felületesen
kezelt.
' •
IV. osztály. Hit és Erkölcstan, vagy mint Konfirmációi Káté, vagv
pedig, mint egyházi hitvallási irataink kivonatolt tartalmi összeállítása. Mindkét
szempont nagyon helyes s a gyakorlati tankönyvkérdés szempontjából az volna
az ideális, ha a két lehetőség valamilyenképpen összekapcsolható volna.
V. osztály. A keresztyén egyház megalapításának története vallástörténeti
alapon. Kísérlet erre 1928-ban megjelent hasonló című tankönyvem, amely el
gondolásban és módszerben úttörő akar lenni ezen a téren.
VI. osztály. Egyetemes egyháztörténet. Részletesebb történelmi áttekin
téssel, mint azt eddigi tankönyveink tették s az elérendő cél nem kevesebb, mint
éppen ezen egyháztörténeti ismeretek nyújtásával megelőzni és felülmúlni a
világtörténelem azonos idejű tanításának érdekességét s lehetőleg új szem
pontok figyelembevételével többet is adni.
VII. osztály. Magyar protestáns s speciálisan evangélikus egyháztörténeti
emlékeink pontos felkutatása után az egyház leendő művelt közönségének hitét
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a muilt tanításaival megalapozni, s úgy vezetni a tankönyv szellemét s magát &
tanítást is, hogy bár históriáról van mindezekben szó, ez a tantárgy teljesen az
Apológia eszközeivel és módszereivel dolgozzon.
A VIII. osztály hit- és erkölcstan-anyagának teljesen kor- és világ
nézetszerű tanítása immár nélkülözhetetlen. A régi tankönyvek naiv problémáit
váltsíi fel a modern kor kérdéseinek tudományos megismertetése; egészséges
polémia és apológiával pedig az egyházi öntudat megerősítésén kell munkál
kodni e fokon.
A tanítóképzöintézetekre, akár felekezetiek, akár államiak, teljes egészé
ben vonatkoztatható ez a tanterv, főképpen a tankönyvi nehézségek miatt mindaddiij, amíg diaspora egyház vagyimk, azzal a megtoldással, hogy az ötödik
évfolyam tananyaga kizárólag módszertani ismeretek nyújtása volna, minta é»
gyakorlati tanításokkal kiegészítve.
Ugyancsak a középiskolai tanterv vonatkoztatandó a felsőbb gazdasági
szakiskolákra s általában szabályul azt lehetne megállapítani, hogy mindazon
iskolákban, amelyek akármilyen célok szolgálatában is születnek meg, de az a
rendeltetésük, hogy az elemi iskolák négy évének elvégzése után nyolcéves egységcfí neveltetésben részeltessék az ifjúságot, vagy pedig az úgynevezett négy
középiskolai fokozatra ráépített szakiskolai továbbképzést végzik, tananyagként
más nem választható, csak az itt megjelölt tananyagösszeállítás. A tipikus iskolá
ban szükségessé váló kérdéseket úgyis a tananyagtól függetlenül és különválasztotlan kell megtárgyalni. Ugyanez a megállapítás vonatkoztatható a minden
typusú leányiskolákra is. Nem reménykedhetünk abban, hogy a leányok részére
külön könyveket adjon ki egyházunk. Elegendőnek tartjuk azt, ha a közös tan
könyvek használatán kívül a lelkipásztori gondozás •eszközeivel olyan kérdések
is niegtárgyaltatnak, amelyek tényleg szükségesek és kikerülhetetlenek.
Az iparostanonc- vagy ipari szakiskolákról régi tanterveink egyáltalán
nem is intézkedhettek, s ebben a kérdésben nem tekinthető megoldásnak akár
a Hartos-féle e tárgyra vonatkozó s némely helyen életbeléptetett bányakerületi
javaslat, akár a Pap Ferenc-féle Ut, igazság, élet című hasonló célokat szolgáló
tankönyv. Az iparostanonciskolai vallásoktatás szervi hibája az, hogy a növendékanyjig a legellentétesebb végletek között mozog. Egy része az elemi iskolával ia
alig ismerős, másik része pedig a középiskola néhány felsőbb évfolyamát is kiiártft. Hogyan lehet ilyen körülmények között olyan vallástanítási anyagot találni,
am^Iy mindkét typust ki tudja békíteni, vajy le_galább is közel tudja hozni
e^yináshoz? Arra nézve is történtek kisérlelek, hogy az evangélium szociális
voniitkozásait tárják itt az ifjúság elé s olyan szerzők műveit igyekeznek ezen
a tóren j^yümölcsöztetni, mint Piechowszky, Keeble, Mahling és Emiéin; ők
tényleg foglalkoznak az evangélium és a szocializmus kérdéseivel, de nem
kizárólag csak valláspedagógiai vonatkozásban, ilyennek talán csak Emiéin munkásíiága nevezhető. Problematikus az, hogy helyes-e az ilyen kiindulás s indo
kolt-e az, hogy a valláspedagógia munkája arról a szellemi s politikai vagy
társadalmi területről induljon el, ajiieljákről azt véK, hogy ott az ifjúság egé
szeit otthon van. Nem kell elfelejteni azt, hogy az ifjúság erről az oldalról
igeii nagy kísértéseknek van kitéve.
Hosszas töprengések után oda kell megérkezni minden valláspedagógusnaL hogy a végzettség figyelembevételével állapítható meg a tanterv. Hogy
azután a kötött tanterv mellett lesznek ennek az iskolatypusnak olyan megolfiAndó kérdései, amelyek a legkiválóbb tankönyv esetén is mint egész nóvumok
jelentkeznének, az magától értetődő. A magyar evangélikus vallástanításnak mesf
kell oldania ezt a problémát is. A lelkészjellegü vallástanári kar a tapasztalat
és a gyermekek tanulmányozása és megfigyelése alapján meg fogja találni,^
hofy az egyház érdekében melyik hittani vagy erkölcsi igazságnál lehet az
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itt fontos kérdéseket ugy megtárgyalni, hogy egészen jó eredményeket lehessai
elérnL
Ezen elvi megfontolások alapján mellőzzük a többi iskolák tantervi
problémáit, bár elismerjük, hogy pl. az egyéves női kereskedelmi szaktanfolyam
növendékeinek nem megfelelő a középiskolai 5. osztály tananyaga, de ilyen
cetekben is akad olyan kivezető út, amely a növendékek műveltségének meg
állapítása után természetszerűen adódik.
A tantervi és tananyag kérdések folytatólagos problémája a tankönyvkérdés. Monopolizálni a tankönyvirodalmat nem lehet s a magyar evang. egy
ház mai helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy a tankönyvírók úgynevezett
irodalmi versenyben döntsék el azt, hogy mit és hogyan kell megírni a növendéksereg szempontjából. Annyit azonban a jövővel szemben meg kell követelnünk,
hogy általában jónak nevezhető elemi és középiskolai vallástanítási kézikönyve
ink ne legyenek új kiadások esetén változatlan új lenyomatok, hanem olyan bő
vített kiadások, amelyek figyelembe veszik az új tantervi kísérleteket s tudomást
vesznek arról is, hogy egyházmik mai helyzetében vagy a keresztyénség mai krí
zisében még talán a legkisebb gyermeknél is másképpen kell sokszor hirdetni
az evangéliumot, mint a háború előtti időkben.

10. A valláspedagógia személyi

kérdései.

A legszebb elméletek és legügyesebb gyakorlati tanácsok akkor hoztak
sikert és eredményt, amikor kiváló elmélet és kiváló vezetés irányította a vallás
pedagógia közkatonáit, s amikor a valláspedagógia minden személyi tényezője
közösen megérezve e munkaág nagy fontosságát, egyforma s odaadó lelkese
déssel igyekezett ezen állandó vállalkozás sok problémáját megoldani.
ű) Az egyház, mint nagy közösség, hogyan ítéli meg a valláspedagógia
munkáját? A magyar római katholikus egyház nagyon sok alkalmas helyen és
könyvében olvastatja Pázmány eme mondását: »Amint éjjel nappal gondolkodám, hogyan lehetne a katholikus vallást előmozdítani, semmi alkalmasabbnak
és eredményesebbnek nem tűnt fel előttem, mint az ifjúság nevelése. ..« S ha
arra gondolunk, hogy a Ratio Educationis kiadásáig a protestáns magyar vallás
pedagógiai munkásság nem volt közegyházi ügy, hanem nemeslelkű egyházi
férfiak önálló lelkesedése csupán, akkor tudjuk igazán értékelni régi felekezeti
iskoláink egyházias nevelését és nagyrabecsülni templomaink azon munkáját,
amely lehetővé tette mégis azt, hogy a nem felekezeti iskolába járó vagy diaspó
rákban élő testvéreink megtarthatták és megőrizhették hitüket. S ha arra gon
dolunk, hogy hazai protestí'ms theologiai akadémiáinkon csak a 19. század
eleje óta tanítják rendszeresen a gyakorlati theologiát, megállapíthatjuk azt,
hogy hazai protestáns egyházaink intézményesen és egységes programmal csak
ezidő óta intézik a vallástanítás nagy munkáit.
Csak ettől az időtől beszélhetünk hazánkban hivatalos és kötelező egy
séges vallástanítási tantervekről s ezóta fejlődött ki hivatalos egyházimkban
a valláspedagógiai egyházi felelősségérzés. De még hosszú volt az út addig az
intézkedésig, amíg a községi és állami iskolák részére is létesítettek vallástanári
állásokat. Ez az eredmény a múlt század nyolcvanas éveitől számítható csupán
s így értjük meg azt, hogy azóta mennyi komoly intézkedést tett egyetemes
egyházunk, hogy az egyházi közvélemény s a hazai közoktatás szervezetében
és gépezetében jelentős szerepe lett a vallásoktatásnak.
Nem hivatkozhatunk olyan idézetre, amely valamelyik közegyházi veze-
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tőnk*) meggyőződését és a valláspedagógia különleges nagy értékét hangsúlyoita
volna, avagy arról sem beszélhetünk, hogy többször csináltak volna ebből nagy
lelkiismereti kérdést, azt azonban az eddig bemutatott valláspedagógiai emlékeink
igazolják, hogy a felekezetközi helyzettel éppen valláspedagógiai tekintetben
meg lehetünk elégedve.
b) Az egyház közönsége hogyan ítéli meg a valláspedagógiai munkás^
Bágot? Összetett kérdés, amelyre különböző és sokféle lehet a válasz. Ha vol
tak is a múltnak zökkenései ebben a tekintetben, mint külföldön, úgy hazánkban
is mind jobban érzi egymásrautaltságát a családi és az egyházi nevelés s ezáltal
a vallásos nevelés olyan erkölcsi s állandó megújhodásokban részesül, amelyek
jövőjét mindig biztosabbá teszik.
Jellemző a magyar viszonyok mellett a valláspedagógiára éppen a
szülők részéről gyakorolt hatás, amely abban nyilvánul, hogy a túlzó, vagy
erösebben felekezetieskedő szellemet igyekeznek letompítani. Ez még vagy a
régi magyar liberalizmusnak megújuló hatása, vagy pedig a vegyesházasságok
következménye. Mindenesetre nagy mértékben meggondolandó probléma, amely
nek komoly megbeszélésétől nagyon sok függ az egyház jövője szempontjából is.
A'an olyan közegyházi törekvés is, mely az egyháztagok valláspedagógiai
érdeklődését azáltal akarja elősegíteni, hogy nem az egyház által fentartott
iskolákban végzett vallástanítás ellenőrzésére úgynevezett laikus tagjait küldi ki.
Kimutatható ennek a gondolatnak amerikai iz<! és tudjuk, hogy a magyar
evang. egyháznak is voltak olyan gyülekezetei, amelyek megpróbálták e kísér
letezést. A pesti ref. egyház még ma is megtartja ezt a szokást. Elvileg nem
lehet kifogást emelni az ellen, ha egyháztagjaink ebben a formában is akarnak
érdeklődni a valláspedagógiai munka iránt, de az ellen minden komoly vallás
pedagógusnak tiltakozni kell, hogy nem szakképzett és nem hozzáértő emberek
irányítást akarjanak gyakorolni olyan munkára, amelyet az egyház élő lelkiisme
rete sok konzervativizmussal s nagy megfontoltsággal vezet már hosszú idő óta.
N« feledjék el ezen elmélet hívei, hogy a valláspedagógia laikus ellenőrzése
és irányítása után következik az igehirdetésre gyakorlandó hasonló törekvés,
amelynek szent szabadságát bizonyára minden egyházi tényező örökre megakarja
őrizni. Ez elvi kérdés tiszta megvilágítása egy soldcal fontosabb kérdés preventív
megvédése is egyúttal.
c) A vallásoktatást végző vallástanárral szemben egyházunk számtalan
követelést állított már fel külföldi és hazai iniciativára. Simkó a következőket
írja: Megkívántatik a jó katechétától jeles lelki és testi tehetség és széles tudo
mány. A mi lelki tehetségét illeti: éles elmével, itélőtchetséggel, igaznak és
jónak gyengéd érzetével és az ifjúsághoz szeretetteljes hatalommal bírjon. Ter
mészeti alkotásra nézve: egészséges teste, erős mellje, kellemes hangja és éles
látása és hallása legyen, hogy könnyen észrevehosse, mit müveinek az ifjak és
hogy a feleleteket, valamint a zörgést is meghallja. Ábrázatján és testmozgásán
Bemmise találtassék, ami össze ne férne az illendőséggel. Tudományát tekintve,
megkívántatik, hogy necsak a tan szabályait, a lélektant, a vallástannak mind
elméleti, mind gyakorlati részét és a jelesebb szentírási mondásokat jól tudja,
shanem ezeken kívül még a történetben, a polgári alkotmányban, a természeti
dolgokban is jártas legyen«.
Ma sem kíván sokkal kevesebbet az egyház a vallástanítást végző szervek
től s bizton reméljük, hogy elérkezik az az idő, mikor azoktól, akikre az
ifjúság és az egyház jövője rábízatott, megfogja kérdezni az egyház, hogy
*) Örömmel állapiljuk meg azt, hogy Dr. Pesthy Pál bányakerületi
telügyelő beiktatási beszédében méltatta a vallástanárt, mint az egyház pionír
jainak felelősségteljes munkáját.
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ők niit kívánnak tőle a korpótlek, egyházi kongrua és fizetés kiegészítés tekin
tetében. Addig az egyház e munkásai a vallástanítási kötelességérzet és tudás
eszköz<!Ível és lelkével kell hogy végezzék azt a munkát, amelyet csak hivatottak
és hivatalosak kezébe lehet úgy letenni, hogy a munka eredményeivel szemben
senki pessimista ne lehessen. így alakul e személyi kérdés jogi kérdéssé s nem
csak az kívánható meg a valláspedagógustól, hogy ismeretek és confessionalis
kérdések tekintetében megbízható legyen, hanem ez a szerv is kérheti és el
várhatja egyházától azt, hogy bajaiban és problémáiban ugyanolyan jóakarattal
meghallgattassék, mint a clerus maior másik typusa. Az egyház jövője szem
pontjából egyforma fontosságú és jelentőségű a két munka. Ebből a néző
szögből vizsgálva a kérdést, nemcsak az megoldatlan kérdése egyházunknak,
hogy alapos gyakorlati kiképzést adjon leendő és állásban levő vallástanáraink
nak, akár szemináriumi alapon, vagy időközi tanfolyamok szakszerű rendezé
sével, hanem ezenfelül olyan vallástanári vizsga bevezetése is szükséges, amely
jobb felkészülésre kényszeríti a jövő valláspedagógus nemzedékét. Ha már
beszélhetünk a gyakorlati theologia területén vagy az egyház munkaágaiban a
charizma elméletről, akkor ezzel a kérdéssel kapcsolatban szerveztessenek meg
az úgynevezett ifjúsági lelkészi állások, amelyekbe olyan lelkészek helyezendők
el, akik hosszú és komoly kipróbálások ut;ui alkalmasnak bizonyultak arra, hogy
az egyház virágoskertjében kertészkedjenek s mindig újabb és újabb életerőt
vigyenek a felnőttek egyházába.
d) A legnehezebb kérdés a gyermek és az ifjú viszonya az egyházhoz.
Nem elégedhetünk meg ezen a téren azzal, ha külföldi psychologusok adatgyűj
tésére támaszkodva, próbálunk új meg új kísérletezésekbe fogni. Be kell már
végre látnunk azt, hogy amennyire más lélek az elemi vagy közép, vagy ipar
iskolába járó tanköteles gyermek vagy ifjú, éppen annyira más a magyar gyer
mek lelke, mint a német vagy az amerikai gyermek és ifjú lelke. Azzal sem
elégedhetünk meg, ha a legutóbbi magyar i)sychologusok hasonló adatgyűjtésének
vagy annak eredményeinek figyelembevételével igyekeznénk a jövőben gyerme
keinkkel foglalkozni. Nem lehet ezen a területen apriori hipothezisekkel munkát
kezdeni, hanem tényleg legelsőrendű egyházi és valláspedagógiai kötelesség
megkezdeni már ezen a téren az adatgyűjtést, amely vagy a tanteremben me
hetne végbe vagy a gyermek otthonának socialpolitikai felfektetésével s lé
nyegtelen is a kivitel módja annak a fontossága mellett, hogy e téren többé nem
tűrhetünk üres és ismeretlen sötétséget.
Ha ez az alapismeret lenne kiinduló pontja minden valláspedagógiai
mimkásságnak, akkor elmondhatnók, hogy a vallásórák nemcsak hittani isme
retek közléséből állanak, hanem a vallástanár minden gyermek lelkét alaposan
ismerve, állandó és személyes lelkipásztori gondozást is végez óráin, ami a
valláspedagógiának értékes és határozott kötelessége minden nemzet életében.
Miért ne tehetné éppen a magyar evang. egyház e téren a kezdeményező lépé
seket?

11. A valláspedagúgia tárgyi

kérdései.

Az evangeUkus egyház elfogadott és gyakorlatban levő tanítási anyaga
a bibliai történetek (Ó és Ujszöv.), a Kis Káté, az egyházi ének, egyháztörténet.
Hit és Erkölcstan. Tehát a teljes iskolaprogrammot tekintve öt olyan tananyag,
amelynek kérdéseire a valláspedagógiának állandóan kell gondolnia didaktikai és
metodikai tekintetben. A német tananyag még felöleli az úgynevezett Spruchgyűjteményt s a pcrikopák megismertetését is, de helyes intézkedése volt egy-
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házunknak, mikor ezeket már mint részben emiitett kérdéseket a mi tananyagunk
ból törölte.
Szokásos volt régi katechetikai könyvekben a vallástanítási tananyag
kérdéseinek felsorolásánál felvetni azt a sokszor hallott kérdést: tanítható-e a
vallás? A felelet már abban a pillanatban megadatott, amikor a valláspedagógia
Bzó először leiratott, mert csak annak lehet pedagógiája, ami szabályok által tény
leg megtanítható. Valójában úgy van, hogy a vallás taníthatóságának kérdés©
is csak a múlt egy olyan emléke, amelyet csak azért nehéz elfelejteni, mert
valamikor sokat beszéltek róla. A megadott tananyag hitünk szerint, éppen a
valláspedagógia eszközeivel mind megtanítható s abban a tekintetben nem
tehetünk sorrendbeli értékelést, hogy melyiket milyen megbecsülés illeti meg
a többi között.
a) A bibliai történetek.
Ugy Németországban, mint hazánkban is
többször felmerült az a meggondolás, hogy az elemi iskola legalsóbb osztályai
ban még a bibüai történetek értelmi foka is magas a kis gyermekeknek s ezért
e történetek kiveendők a tanításból s helyükbe az úgynevezett Robinzon vagy
mesefokozatot kívánták beiktatni. Úgyszintén kifogás tárgyává tétetett maga az
Ószövetség is, vagy részben vagy pedig teljes egészében. Mindezekre a kíván
ságokra akár az egyéni meggyőződés, akár pedig a közegyházi meggyőződés
azt válaszolja, hogy a mesefokozattal való kísérletezés csak abban az esetben
helyes, ha a mesék a gyermekeket lelkileg teljesen előkészítik a bibliai törté
netekre vagy pedig előképzést jelentenek, egyáltalán a bibliai történetek mese és
mondaszerű feldolgozásához és elbeszéléséhez. Ezekben az esetekben minden
vélemény helyesnek ítéli a mesék beiktatását, de nem tudjuk azt elképzelni,
hogy az úgynevezett Robinzon-fokozat még a mese leegyszerűsített tartalmánál
és formájánál is hatásosabb és a képzeletet ügyesebben foglalkoztató formában
jelenne meg.
Az Ószövetség kérdésében már az előbbiekben volt alkalmunk vélemé
nyünket elmondani s itt sem szükséges revizió alá fogni az ott elmondottakat.
Szigorú rostálást kell véghez vinni s csak azt kell adni, ami a vallási fejlődés
és ismeretek szempontjából feltétlenül szükséges.
Azt azonban hangsúlyoznunk kell éppen krizis theoriánk megemlítése
után, hogy nincsen a vallásos nevelés és a hitélet állandósítása érdekében jobb
és hatásosabb, főként a megalapozás tekintetében szerencsésebb tananyag, mint
a bibliai történetek.
b) A Káté. A valláspedagógia folyamán úgy váltogatták e tananyagok
egymást sokszor, mintha nem lennének egymás kiegészítői. S tényleg a hitbeli
meggyőződés sokszor csinált már kabinetkérdést abból, hogy melyiknek a
tanítása üdvözítő jellegű. Állapítsuk meg mindjárt azt, hogy akik a bibliai
történetek mellett törtek lándzsát, azok pedagógusok voltak s akik a káté taní
tása mellett kardoskodtak, azok inkább theologusok voltak. A pietizmus
örökkévaló érdeme marad az, hogy a két tárgyat egymás mellé állította s úgy
kapcsolta őket össze, ahogy a legutóbbi időkben a népiskolai magyar evangélikus
vallástani könyvekben is egymás mellett foglal helyet e két tananyag.
A káté megtanítása sok gondot adván, ellenzői minden időben abból
n táborból kerültek ki, ameljdk a beemlékeltetést ellenzi s minden tananyagot
a legkönnyebb megtanítás eszközeivel akar a gyermek lelkébe belecsepegtetai.
Ez a tábor a káténál állandóan azt állapította meg, hogy eredmény elérése
csak a legszigorúbb betaníttatás mellett gondolható el. Éppen ezért állandóan
tiltakoztak az ellen, hogy egészen kis gyermekek betanulják a káté kifejezéseit,
anélkül, hogy abból a leggondosabb magyarázat mellett is valamit megértsenek.
Ha e teljes egészében jogosult pedagógiai törekvést a Tiivatalos egyház orthodox
vezetői nem tudták és nem akarták megérteni, akkor a pedagógusok tábora
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állandóan arra hivatkozott, hogy a hitvallás tisztelete nem követelhet pedagógiai
lehetetlenségeket. E nagy kérdés megoldása szerintünk abban az új elgondolásban
van, még a békés elintézés keretein belül, hogy a káté tanítása kiveendő az
egészen kis gyermekek tananyagából és átteendő olyan csoportokba, ahol a
Berdülö gyermeksereg hittani órákon is inkább értelmi munkát végez. Ilyen
fokozaton a káté anyagának tanítása ad módot és alkalmat arra, hogy a
nyíló gyermeki lélekre minden oldalról érkező hatásokat úgy vehesse fel,
hogy a káténak ellenmondást nem ismerő igazságai harmonizálják s békéssé te
gyék a sokszor nyugtalanító Ígéreteket és indításokat.
Rendkívül fontosnak tartjuk ezeket a megállapításokat éppen a confessionális hűség ezen éveiben, amikor minden európai egyház a kis káté
jubileumával kapcsolatban ezekhez a tételekhez kötelezte magát. Figyelemre
méltó, hogy az orosz ukrajnai és galíciai területeken megindult reformációs
mozgalom leghathatósabb támogatója a frissen lefordított s a nép kezébe
adott lutheri kis káté. Megértjük ezt a tényt teljes egészében, mert feldúlt
leUcű emberek békességet és megnyugvást csak abban a népbibliában találhatnak,
amely hatalmas erővel tanít meg mindenkit arra, hogy mit hogyan kell és le
het hinni.
c) Az egyházi ének. A vallásos nevelés nélkülözhetetlen része az egy
házi ének megtanulása és jó szívből való éno'ilése. Általában azonban az a baj,
hogy kevés a hymnologiai érdeklődésünk 8 idegen nyelvű hittestvéreinktől át
vett énekeink lassankint egészen kiveszik a forgalomból azokat az eredeti és
szép magyar dallamokat, amelyek talán nagyobb nevelőhatást is gyakorolnának
gyermekeinkre.
Nagyon fontos éppen e tárgyunkat érintve, végre véglegcsen és egy
ségesen megoldani az énekeskönyv kérdését úgy az ifjúság, mint a felnőttek
gyülekezetében. Az így megjavított és sokat érő új énekeskönyv bizonyára jó
hatásokat érne el a gyermeksereg körében is, de ezenfelül egy ilyen jól meg
szerkesztett énekeskönyv felvehetne a verseiig a közösségi mozgalmak friss
pielódiáiú és dallamos énekeivel, amelyek eddig kétsé^elenül jelentős hatást
gyakoroltak ifjúságunkra. Természetesen a növekedő zenei fejlődés megköveteli
az énektanítást végző vallástanártól azt, hogy e tárgyat is korszerűen tanítsa.
d) Egyháztörténet.
Utaltunk már arra, hogy az egyháztörténet tanítá
sának miért van a legutóbbi idők óta apologetikai vonatkozású és fontosságú
^ientősége a vallástanítás terén. Itt most arra utalunk, hogy az egyháztörténet
rmelyik kijelölt fokozatán sok érdekesség és sok vonzó és megkapó esemény
állítható az ifjúság elé, amelyek nem téveszthetik el hatásukat. Szomorúan ér
dekes azonban az, hogy van már magyajr evang., ref. és róm. kath. egyháztörté
net, amelyek mind külön-külön
módszerekkel 03 célkitűzésekkel
azt
akarják igazolni, úgy a kultúk-a, mint a nacionalizmus nevében, hogy ő volt
a leghatásosabb a haza és az állam életében. Ennek megállapításához rendszerint
úgy jutnak el, hogy történelmi nagyjainkat felekezetük szerint osztályozva, olyan
"i«ggyőződéscket imputálhatnak nekik, amelyektől az illetők esetleg távol áll
hattak. Mindegyik felekezet azzal védekezik, hogy ez reá kényszerített harc s
a szükséges önvédelem és a létfenntartás kötelezettsége. Valószínűleg ez is olyan
kérdés, amely a felekezetközi helyzet lehiggadása után magától rendeződik,
azonban akkor is és most is egyházunk csak arra az álláspontra helyezkedhetik, hogy be kell mutatnia hűségesen és a gyermekek műveltségéhez mérten
a magyar protestantizmus és katholicizmus azon küzdelmeit, melyeket világ
történelmi tankönyveink ifjúságimknak immár tíz év óta elferdítve mutatnak
meg s minden körülmények között kötelessége az evangehkus vallástanításnak,
éppen az ősök iránti kegyeletből és tiszteletből, hogy a múlt protestantizmusának
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alkotó szabadelvüségét s a jieinzeti és függetlenségi gondolat kitermelésében
való szerepét az igazsághoz híven mutassa meg.
Nem elégedhetik meg csak a történeti események ilyen regisztrálásával,
hanem szellemtörténeti okfejtésekkel ki kell mutatni a protestantizmus szellemé
nek demokratikus s általános emberies jó hatásait, s rá kell mutatni minden
olyan magyar történeti eseményre, amely megdöntetlenül bizonyítja azt, hogy
a magyar protestantizmus mindig eleget tett a gyakorlati keresztyénség szent s
felebaráti szeretettől áthatott parancsolatainak. Ugyanezen okból bemutatandó
az is, hogy az egyházi szervezetünk fejlődése az absolutizmus időiben is
tisztára s komolyan demokratikus Aolt éppen azért, mert egyházunk keresztyénsége csak ezt a gyakorlatot tartotta egyedül helyesnek.
e) Hit és erkölcslan. Minden egyház ragaszkodik hitvallási iratainak
teljes szövegében való megtanításához, s ebben csak az az elitélendő túlzás,
hogy azt kívánják meg az ifjúságtól, amire egyéb meglévő eszközökkel a
fehiőtteket nem akarják kötelezni. Természetesnek tartjuk azt, hogy a Kis Káté
mellett az Ágostai hitvallás is szerepeljen valamilyen formában a középiskolai
vallásoktatás anyagában, de ne úgy, mmt a német valláspedagógia még ma
is teszi, hogy a hit és erkölcstani könyveket teljesen megtöltik ennek a két
hitvallási iratnak idézésével.
A magyar protestáns diák vitatkozó typus lévén, olyan ismeretanyaggal
gazdagítandó meg eppcn apológiái tekintetben, amely képessé teszi Öt arra,
hogy egyházunk tanításait bárkivel szemben is megvédelmezhesse. Már gyermeklcorban úgy készítendő elő a nagy vallási összeütközésekre és állandóan
jelentkező vitákra, hogy benne senki semmi kárt ne tehessen.
Ez természetesen nem jelentlieti azt s ez soha sem lehet célja a hit és
erkölcstani nevelésnek, hogy a művelt fiatalságot agresszívnek nevelje fel, ha
nem az az előnye ennek a nevelésnek, hogy a protestáns öntudat hitünk sze
rint éppen az ilyen felkészítéssel lesz megbízhatóvá. Ha e tananyag problémáit
egymás mellé sorakoztatjuk, azt a benyomást kelthetik úgy a laikus, mint a
szakemberben, hogy egyházimk tananyagválogatásával minden olyan kérdést
igyekezett felölelni, ami az iskola szellemével nejn ellenkezik s ami külön is
és összefoglalva is azt az általános célt szolgálja, hogy építse és egyházilag'
értékessé tegye az ifjúságot.
Ha arra gondolunk, hogy tantervek kialakulása és azoknak megváltoz
tatása mily hosszú munkát vesz igénybe s mennyi lelkiismeretes munkának az
eredménye, akkor azt is meg kell állapítanunk, hogy a tanterveken és tananyag
összeállításokban észrevehető konzervativizmus arra kényszeríti a valláspedagógia
katonáit, hogy igyekezzenek ezen a konzervativizmuson valahogy változtatni.
Ez a változtatás véleményünk szerint csak úgy gondolható el, hogy az egyes
megállapított tételek modernebb értelmezésében a mai tankönyvírók vesznek
maguknak bizonyos szabadságot, ott pecüg, ahol a kor kívánsága szerint vala
melyik kérdés kiegészítésre szorul, saját lelkiismeretüket és az egyház lelkiis
meretét azonosítják az elérendő célok érdekében. Minden újítás és változtatás
természetesen csupán az egyház érdekében történhet.

12. A valláspedagúgia módszertani

kérdései.

A vallástanár mint pedagógus a tanító és tanár közötti pozíciót tölti be,
nem az állam, vagy az egyház megítélése és rangsorolása szerint, hanem abban
a tekintetben, hogy nevelői készsége ne legyen kevesebb, mint a hosszú gya
korlati kiképzésben részesült tanítóé s legyen olyan jó filozófiai megalapozású.

33

mint a középiskolai tanár pedagógiai tudása. S ha az általános megítélés
szerint az alsó fokon túlteng a módszeresség s a herbarti szollem, ugyan
úgy a felsőbb fokon ma a sokszor szabadosságig menő rendszertelenség között
megtalálható középútnak a pedagógusi, mondjuk a protestáns magyar vallás
tanári gárda pedagógiai telantetben is nagy fontosságú hivatást tölthetne be.
Ebből a gondolatból s Nalószerü helyzetből kiindulva, igyekezünk bemutatni
a módszertani törekvéseket, javaslatokat és olyan szempontokat, amelyek már
nemcsak az elmélet számára valók, hanem, amelyek már a gyakorlatban ia
megmérettek és kipróbáltattak.
A) Általános módszertani szabál}X>k.
a) A szemléltében. A hit hallásból van, a tanulás hallás s a tanítás R
beszéd által ^•égzi munkáját. De milyen száraz és élvezhetetlen, vagy hatásnélküü
lehet minden tevékenység, ha a szavak úgy hangzanak el, hogy a hallgató nem
látja azt, amit hall. Szemléltetett és jó tanításnak azt tartjuk, amikor a hall
gató nemcsak hallja, hanem látja is az elmondottakat. Olyanná kell tenni a
vallástanítás minden anyagát tanítás közben, hogy aimalc szemléletes tanítása
mindig esemény legyen.
Lehet szemléletessé tenni a tanítást az úgynevezett kepeiekéi való külső
illusztrálás állal, amikor az clmjondott igazságok vagy esemény megrögzítését
egy képnek a vonalai és összbenyomása írják be az emlékezetbe. A vallástaní
tásnak különösen az alsó fokozatokon van erre nagy szüksége s a múltban
ennél a kérdésnél a nehézségeket úgy próbálták megoldani, hogy a vallás
tanító minden tanítását képekkel felszerelten kezde meg. A mai tanítás a
szemléltetésnek azt a fajtáját ])róbálja. hogy alaj)os és hatásos belső illusztrá
lással annyi képet adjon a gyermek lelkében, hogy az az anyag megtanulása
után, maga rajzolja meg az elmondottakat és megtanulandókat. A német katli.
vallásoktatás ezen az úton halad ma s az egyik ilyen gyűjteményes kiadásában,
amely a gyermekek ilyen rajzprodukcióit kötötte koszorúba, ha sok is az
oda nem való, mint pedagógiai kísérlet, mégsem ítélendő el, mert azt a célt
bizonyosan elérte, amelyet ez a tanítás maga elé tűzött.
A belső illusztrálásnak ilyenek lehelnek a hatásai, de nem minden val
lástanítási anyag alkalmas arra, hogy abból ennyi eredményt lehessen elérni.
Szükséges és pótolhatatlan éppen a szemléltetés és a
megérthetcs
kedvéért az, hogy a legegyszerűbb vallástanítási tananyagnál épp úgy, mint a
legnehezebbnél a hasonlatok, megkapó és színes képek, a megértetést elő
mozdító és siettető metaforák felhasználtassanak.
b) A képzelet foglalkoztatása. A szemléltető oktatásnak igazi célja az,
hogy a képzeletet állandóan foglalkoztassa, még pedig úgy, hogy annaJk új
ra és újra ingereket adva, a tanítást kettőssé, a tanító és a növendék közös
munkájává tegye. így nemcsak a tanító élménye termi meg a közlés után la
maga gyümölcseit, hanem a képzelet foglalkoztatásával a gyermek vagy az
ifjú magában tovább szövi, vagy egyénileg építi ki az egész történetet s az
ilyen esetekre való tekintettel vigyázni kell arra, hogy a képzelet foglalkoz
tatása ne legyen túlzott, s ne terhelje agyon a gyermeket, mert akkor olyan
ismeretanyagoktól vonhatjuk el őt, amelynek megakadályozásához nincs jogunL Addig azonban, míg a vallástanítási ó n tart, kötelességünk a képzelő
erőt mindenfele megfelelő anyaggal olyan mértékben táplálni, hogy a gyer
mek egészen bevonassák a tanításíja, még annyira is, hogy beleszól s egyéni el
képzelésének megfelelően az egész tanítást más irányba akarja befolyásolni. Az
ilyen intermezzo a tanítást változatossá s a szentséges kérdések tárgyalása
közben is áhítatossá teszi.
A valláspedagógia keretében vagy módszerében semmi olyan jelen
ségnek vagy vonatkozásnak nem szabad lennie, amely szigorú s objektív megítélés
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Kzerint a vallástanítás komoljTságának rovására menne. A képzelet foglalkoztatása
sokszor olyan eszközök igénybevételére is kényszeríti a valláspcdagógust, me
lyek használata előtt jól meg kell gondolni, hogy alkalmazható-e tényleg éppen
a vallástanítás területén. Minden tartózkodásra késztető ok esetén is határozottan
állíthatjuk azt, hogy a tanítás bármely vallástanítási anyagról legyen is szó,
állandóai; intenzíven foglalkoztassa a gyermekek képzelőerejét. Ebben az eset
ben remélhetjük azt, hogy a gyermek önmaga alkotja meg etikai alapelveit
a tanítás hatásával, de egyéni kidolgozásban s ha egyirányú és tartalmú hatá
sok érik a gyermeket, a retusálásra és javításra bőven lesz alkalom. Ezzel a
pedagógiai munkával a gyermek lelki életének fejlődésére annyiban gyako
rolunk közvetlen hatást, hogy gondolkodásában s a problémák megítélésében
az útmutatáson kívül elegendő önállóságot is adunk neki B így alapozódik meg
az egyéniség és személyiség pedagógiája az evangélikus valláspedagógia ve
zetésével. Természetesen, mivel ez is komoly célja nevelési célkitűzésünknek,
a legegyszerűbb anyagnál is nagyon kell vigyáznunk arra, hggy a képzelet fog
lalkoztatása közben necsak érzelmi hatásokra törekedjünk s a képzelet foglal
koztatását necsak a kedélyhullámzás magasságaiba és mélységeibe vezessük el,
hanem a lelki tényezők mindegyike lehetőleg egyformán adagolva s azonos
irányítással kerüljön a gyermeki lélek fantázia központjába. Tehát ebben is
harmóniára kell törekedni, mert éppen a képzelet foglalkoztatása közben kell
arra gondolnunk, hogy aberrációk következnek be nemcsak beteges gyerme
keknél, hanem egészségeseknél is.
c) Az érdeklődés ébrentartása. A koncentrikus körök kérdése éppen
ebből a szempontból nagyon fontos. A tananyagnak magának olyannak kell
lennie, hogy abban lehetőleg semmi ismétlődés elő ne forduljon 6 minden
tanítási óra anyaga az újság ingerével hatván, az előző didaktikai szabályok
alkalmazásával a tanulók azt tapasztalják, hogy számukra mindig érdekes
dolgokat ad a vallásóra.
Az örökélet szempontjából kétségtelenül végtelenül értékes a vallás
tanítása, s bár a gyermek, még ilyen problémákkal lüktető energia miatt nem
foglalkozik, mégis tapasztalnia kell azt, hogy a vallásórák anyaga és tanítási
célja: a szentséges Isten nem hétköznapi és nem kis fontosságú dolgainak
megismertetése. S ebből az okból kiindulóan a vallásórákon az érdeklődés
felkeltése és ébrentartása úgy is elgondolható, hogy Isten nem racionális,
hanem félelmetes hatalmára is ráirányítom az ifjúság figyelmét, ahogy ezekre
a dolgokra a figyelmet R. Ottó (Das Heilige) közismert munkájában fel
hívta. A gyermeklélektan tapasztalati adatai arra mutatnak, hogy a gyermek
részére látszólag teljesen érdektelen nagj'fontosságú s nagyvonalú theologiai
kérdések leegyszerűsített formában igen vonzóak és általános érdeklődéstkeltőek
6 a tananyag ilyen beállításában kapják meg a növendékek azt a vallástanítási
nóvumot a többi egyházak vallástanítási anyagával szemben, amely úgy foglal
koztathatja őket, hogy ennek a hatását már többé semmi sem tudja naegszüntetni. így is értelmezhető a vaUáspedagógia területén az érdeklődés fel
keltése, hogy az örökkétartó hatásokat adjon.
d) Az emlékezet. A sok vallástanítási anyag, amelynek megtanítására
az egyház kötelezi a vallástanítókat és a gyermekeket, éppen úgy nem íródik
be kitörülhetetlenül a gyermekek és az ifjúság lelkébe, mint bármely más taní
tási anyag. Amerikai statisztikák számolnak be arról, hogy milyen kevés az
odaátvaló müveit közönségnek bibliai ismerete. Nem azt mondjuk, hogy ez a
vasárnapi iskolai vallásos nevelés következménye, hanem az evangéliumi lélek
őszinteségével állapítjuk meg, hogy ugyanilyen vallási ismerethiányról mi is
beszélhetnénk még a legjobb növendékeknél is. Mi lehet ennek az oka? Segí1^-e
ezen a bajon a koncentrikus körök tananyagismétlése? Az előzőkben már más
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okok miatt clmoiKlottuk véleményünket erről a tervről. Az emlékezet negatívumai
és hiányai arra kötelezik a vallástanítókat, hogy sakkal kevesebb, tehát álta
lában minimális tananyaggal dolgozzanak s inkább a tanórák így szabaddá
váló részeiben az énektanítás és a lelkipásztori beszélgetve való tudatos nevelés
sel igyekezzenek az ilyen anyagot észrevétlen hatásokkal még egyszer a gyermek
lelkéhez közel vinni. Az ilyen nevelés s az ilyen lelkipásztori beszélgetés azután
az élet sok esetének sajátosságaira és érdekességeire vonatkozzék annyira, hogy
& megtanított vallási igazság valójában az élethez kapcsoltassák. Ezek a hitbeli
tények, vagy élménnyé váló tanítások azután örökké az emlékezeté maradnak,
amelyeket sem elfeledni, sem elfelejtetni nem lehet
e) Az elbeszélés. Régi vallástanítási szalckönyvek tele vannak azokkal a
fontoskodó és aprólékos gondokkal, hogy mikép fogalmazandó meg a gyer
mekekhez intézendő kérdés. Ezért volt indokolt valaha a Simkó-féle kifejezés:
Kéidezőtan.
A később bemutatandó rendszerekkel szemben néhány komoly vallás
pedagógus arra hivatkozik, hogy nem engedi szóhoz jutni növendékeit olyan
kor, amikor mondanivalóinak komolysága dissonanciákat szenvedne a közbe
szólások miatt. Az ilyen pedagógusok a szép elbeszélésre építik fel a valláspeda
gógia sikerét, s ha teljes egészében nem is tudjuk ezt a véleményt aláírni,
mi is sokban helyesnek tartjuL A valláspodagógus biblikus, plasztikus, építő,
hatásos és lelkeket megmozgató, sziveket magával ragadó elbeszélése mind olyan
valláspedagógiai charizmák, amelyeknek értékesítése és haszna teljesen kézen
fekvő. Az ilyen tanításon nem érzik az iskolaszag, amit rögtön észrevesz a gyer
meksereg s áhítatosan is hallgatja a tanítást. De mit csináljon az, aki nem ren
delkezik ilyen szenzóriumokkal, ezzel szemben azonban az ószövetségi történeteik,
dialógusok szereplőinek beszédét olyan pompás színészi készséggel szólaltatja
meg, hogy tanításában feltartóztathatatlanul hatísos. A két képességgel ritkán
rendelkezik ugyanaz a valláspedagógus s aki egyik ilyen erénnyel sem rendel
kezik, annak éppen e képességek fontossága miatt meg kell ismerkedni a ma
gyar gyermekek nyelvén pompásan beszélők és írók műveivel, hogy ezekből,
ha későn is, de nem elkésve, meg'tanulja azt, hogy mit és hogyan kell el
beszélni a gyermekeknek.
Az elbeszélésnek, akár a régi kérdve kifejtő módszernél, akár a beszél
getve tanításnál és a később megbeszélendő terveknél, mindenütt egyforma
jelentősége van s bizonyos az is, hogy az előbb megállapított szabályok hatá
sáról is csak ebben az esetben beszélhetünk.
B) Különleges módszertani szabályok.
Ezen alapvető didaktikai megállapítások és megbeszélések után még
meg kell tárgyalnunk néhány olyan módszertani kérdést, amelyet, vagy ame
lyeket csak a különleges tananyagokkal kapcsolatban végezhetünk el. S mielőtt
erre rátérnénk, szükségét érezzük egy kérdés feltételének. Mire legyen alkalmas
és hivatott a valláspedagógia minden munkássága? Röviden: élő keresztym
jellemek neveltessenek a valláspedagógia által, akikben a hit megszakíthatatlan
s állandóan Istenben élő élet. Mi hisszük, hogy e cél elérésére elegendő lehető
séget nyújt a valláspedagógia s az itt következő megjegyzéseket főként ennek
a figyelembevételével tesszük meg, s ilyen szándéltkal tárgyaljuk meg mégegyszer a különböző vallástanítási tananyagok megtanításánaik kérdését.
a) A bibliai történetek. A mai valláspedagógia a bibliai történetek taní
tására három rendszert tart kiválóan alkalmasnak s ezek: a herbarti, a vallás
lélektani és a munkaiskolái módszerek. Nevek szerint: 1. Herbart, 2. Kabisch
és Pfennigsdorf, 3. Eberhard neveit említhetjük.
Herbart az első rendszeres pedagógus, akinek hatása a valláspedagógia
területén hamarosan és általánosan érezhető lesz s megállapíthatjuk azt, hogy
3,
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voltak évtizedek, amelyek alatt megtámadni sem merte senki a herbarti peda
gógia mindenható hatalmát. S mégis, amikor a század eleje óta Kabisch
teljes komolysággal látott a vallástani kérdések rejtélyeinek megoldásához, sze
mélyes hatása és tárgyszeretete az egyházi közvélemény előtt is őt állította az
első helyre s az ö valláspedagógiai utasításai és indítványai szélesebb körök
figyelmét irányították rá s munkásságára s az ő működése óta kezdődik a
valláspedagógia különleges s független fejlődésének fejezete. Az ö munkáját
fejlesztette s építette ki ma tökéletesnek mondható rendszerré: Pfennigsdorf,
mint valláslélektani irányt s ennek a fejlődési folyamainak nevezetes betetőződése a munkaiskolái módszernek Eberhard által a valláspedagógiára való alkal
mazása.
A herbarti pedagógia méltatását és szerepét még ma is sokan olyan
nak látják, hogy a valláspedagógia területén nélkülözhetetlen. Vannak még sokan,
akik a herbarti pedagógia öt fokozata nélkül: célkitűzés, az anyag közlése, en
nek előbbi ismeretekhez való kapcsolása, rendszerbe foglalás és alkalmazás,
nem tudnának hittani órát elgondolni. E meggyőződés hívei vagy nem ismerik
az újabb rendszereket, vagy pedig nem akarják belátni azt, hogy ez a meg
lehetősen egyoldalú, és intellektuális nevelésre törekvő szellem, ma már a vallás
pedagógia terén nem hasznosítható. Nem látja be ez az irányzat azt, hogy egy
bibliai történet megtanítása ugy evangéliiumi, mint egyházi szempontból a leg
fontosabb, s egészen néUtűlözhetetlen, hiszen a minimális vallási ismeretelckel
rendelkezők is legalább ezeknek a megismerésére neveüietök, olyan segítséggel
és célzattal kell e történeteket megtanítani, hogy azoknak úgy a tartalma, mint
az erkölcsi követelése és a hatása, ha nem is állandó, do minél hosszabb
életű legyen. S azt éppen a herbarti rendszer elméleti és gyakorlati ismerete
alapján állíthatjuk, hogy ma már valláspedagógiai célok szolgálatára nem
alkalmas.
Pfennigsdorf valláslélektani irányának öt fokozata: előkészítés és cél
kitűzés, az anyag szemléltető ismertetése, személyek szerinti értékesítése, a leUcijsmerctbo való beleolSás, tettekre való felhívás, már az első látásra annyira
hatásos és valláspedagógiai szempontból előnyös, hogy ennek pártolása és min
den egyházi tényező részéről való elfogadása egészen természetes. Nem is kell
hosszabban időznünk az egyes tételeknél, csak egyszerűen rámutatunk arra,
hogy az itt és így figyelembe vett lélektani lehetőségek kihasználtafcísa min
den vallástanítási órát Isten országa terjesztése érdekében való kitűnő alkalommá
avat és minden valláspedagógus, aki ezeket a tételeket ismeri, charizmák nélkül
is az úgynevezett vallástanítási kötelességérzet segítségével, óráin és tanításai alatt
sokat tehet.
A munkaiskolái módszer, különösen a legutóbbi években mind szo
rosabb barátságot tart az előbbi rendszerrel s kis jóakarattal azt is lehetne
mondani, hogy kettőjük között már csak a továbbfejlesztés egj'cs érdekessé
geiben van különbség. Ezek a különbségek a történetek el- és megjátszatásában jelentkeznek, vagy ez az iskola, araennyiben csak lehetséges, megrajzol
tatja a hallott történetet, illetve tanítást s ezzel akarja ellenőrizni a gyermekek
nek a tanításban való aktiv részvételét. Érdeme és jelentősége ennek az iskolának
mindig az lesz, hogy szeme előtt állandóan a gyermek áll, annak leUd tehetsé
geit s esetleg szimnyadó öserőit mindenképpen akarja megszólaltatni, s minden
programmjáixm vezető gondolata az lesz: felhasználni a múlt eredményeit
és tapasztalatait.
A gyermeki lélek vallásosságának aktívvá tételével pedig egyenesen
olyan tervet akar megvalósítani, amelyről egyetlen egyház sem mondhat le
sohasem s ezért lesz ez a rendszer is integráns része a mindenkori valláspedagógiának.
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Talán e megjegyzésekben tükrösen szólalt meg a szerző subjektivitása,
de más meggyőződése, éppen e kérdésekben szerzett tapasztalatai alapján
nem leheL
b) A Káté. Az előbbi pontokban már többszörösen beszéltünk a kátéról
6 a megtanítási nehézségekről. A vallástanítás ellenségei bizonyára mind olyan
iskolákból kerültek ki, ahol a káték nehezen tanítható anyagának a gyermek
nívójához mért megértető magyarázó tanítása helyett, az értelem nélküü beemlékeltetés sivárságát szenvedhették végig.
Ha a gyakorlatban sikerül a káté tanítását a felsőbb osztályokba át
tétetni, akkor a múlt ilyennemű nehézségeit könnyebb lesz legyőzni s a na
gyobb értelmi képességű gyermekeknél analytikus magyarázatokkal, összefoglaló
s szemléltető frappáns illusztrálásokkal, a múlt anyagának természetes igénybe
vételével élénkséget s érdekességet tudunk belevinni a káté tanításába is.
Ebben az esetben módszertani szempontból mégis igen ajánlatos volna
a herbarti és pfennigsdorfi fokozatok összekapcsolása a következőképpen: elő
készítés és célkitűzés, az anyag szemléltető és illusztrált közlése, ennek az előbb
tanult igazsággal való kapcsolása, rendszerbefoglalás és a lelkiismeretbe
való beoltás..
c) Imádság és egyházi ének. A legkisebb iskolás gyermeknek is meg
kell tanulnia imádkozni s mily nehéz, míg a kis gyermekelcet hosszú órákon
át visszatérően kell a legrövidebb imákra is szótagonkint megtanítani s mennyi
és milyen intenzív vallásos nevelésnek kell folynia az iskolában és a szülői
házban is, míg az ifjú hozzászokik az imádkozáshoz és megszereti azt. Vannak
kísérletek (Vidovszky), amelyek minták megadásával szeretnék az ifjúságot
imádkozóvá tenni, s lehet ezzel szemben amiak a véleménynek igaza, amely azt
állítja, hogy a példaadás s az igazi kegyes életri való elkötelezés minden más
egyébnél többet ér.
Mindenesetre az úgynevezett könyvnélkül imádkozok és Stossgebet hívei
revizió alá kell, hogy vegyék imádkozási megjegyzéseiket a gyermekekkel kap
csolatban s ennél a kérdésnél meg kell mindenkinek állapodnia a betanítás és
betaníttatás igazságainál. Magasabb fokon az a lényeg, hogy minden lélek
érezze szükségét, belső élete állapotát és hangulatát minden napon Teremtőjével
imádságban közölni s az erre való nevelés legpompásabb támogatója a vallás
lélektani irány tettekre felhívó nevelése.
Az énektanítás a múltban sem és a jelenben sem elégedhetett meg azzal
a sokszor igazán buzgó és minden ehsmerést megillető, fáradhatatlan sok ének
dallam megtanítással, amelyek a kívülről megfigyelőben a lehető legjobb benyo
mást teszik. Kétségtelen, hogy egyházi énekeink szépsége sok esetben különleges
magyarázatok nélkül is hatást gyakorol gyermekeinkre. Szükség van azonban
arra, hogy minden ének keletkeaésének, bizonyságtételének és szerzőjének éle
tére való utalással olyan egyéni kapcsoló pontokat kapjanak a gyermekek, ame
lyek az énektanulás szempontjából csak haszonnal járnak.
Szomorú eset és elég gyakran fordul elő egyházi életünkben az, hogy
vallástanítással foglalkozó lelkészeink sem hangszer kiséretével, illetve használatá
val, sem pedig előéneklésükkel nem tudják az énektanítást elvégezni, s ilyen eset
ben megelégszenek a szövegek betanításával a dallam megtanítása nélkül. Vannak
ugyan olyan egyházi közösségek, amejyek az egyházi énekben csak a szövegnek
tulajdonítanak jelentőséget s a dallam jelentősége náluk semmivé zsugorodik,
de ezek elfelejtik azt, hogy Istennek grózával való dicsérésére van más elegendő
eszköze a vallásos életnek s az éneklést magát mellőzni nem lehet. Ilyen ese
tekben nyílik alkalom a munkaiskolái rendszer értékének bemutatására, u. i,
minden osztályban akad mindig egy-két olyan növendék, aki a legritkább éneket
is ismeri s sem a tanításnak, sem ijedig a vallástanító személyének nem árt az,
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ha a kis gyermekek felügyelet mellett egymást tanítják. Ha meg lehet és meg
is kell temii időnként azt, hogy az egész osztály egymás kezét megfogva, Jcöii
alkotnak s tanítójukkal, vagy tanárukkal így imádkoznak, akkor ugyanezen az
alapon az énektanítás keretében is örülni kell annak az alkalomnak, ha a közös
és aktív munkásságnak ilyen lehetőségei vannak. Természetesen ez abban az
esetben is megvalósítható, ha a vallástanár rendelkezik az egyházi ének meg
tanítása céljából szükséges minden képességgel, sőt ebben az esetben az ilyen
kedves közös munkák hatása talán még fokozottabb.
d) Egyháztörténet. A legelső feltétel a tananyag tökéletes és pontos
ismerete a vallástanár részéről. Vád nélkül állapíthatjuk meg azt, hogy aktiv
vallástanáraink iskoláik elvégzése után, hosszú és sokszor akadályokba ütköző
utánjárásokkal tudtak csak annji egyháztörténeti ismeretet összegyűjteni, amem"nyivel megjelenhettek olyan diákság előtt, aki a világi történelmi tanulmán^-aiban
éppen ezen a téren szerzett aránytalanul sok ismeretet.
Meg kell azt is állapítanunk, hogy az a nagy véglet, ami az egyház
történet két csoportjának tanítása között a növendékek szellemi műveltsége tekin
tetében kétségkívül megvan, e;gymással téliesen ellentétes pedagógiai eljárást
követel a ma vallástanárától. A háború utáni középiskolákban még műidig
olyan alsóbb osztályú növendékek vannak, aldk egyháztörténeti tananyagukat
csak a tanár jelenlétében való többszörös elolvasás után értik meg. Ezen a fokon
nem lehet pragmatikus eljárással, szellemtörténeti alapon eljárni, hanem a lehető
legjobban leegyszerűsített formákkal arra törekedni, hogy a megértetés akadá
lyait legyőzve, minél alaposabb és sikeresebb betaníttatást érjünk el. Nagyon
fontos és elengedhetetlen követelés az, hogy az egyháztörténet tanítása közben
mindig a múlt hőseit és eszméit helyezzük előtérbe. Itt minden más egyéb
subjeküvizmusnak háttérbe kell szorulnia.
A felsőbb tagozatú egyháztörténeti tanításnál, ahogy már jeleztük, az
apologetikai szempont lehet csak az irányadó, de ennek az eljárási vagy köve
tendő módja olyan ahg észrevehető aüjressivitásban kell megnyilvánulni, h ^ y
sem az órák alatt, sem azután senki abból semmi keserűséget ki ne érezzen.
Itt már úgyne>ezett tudós munka folyik s felsőbb osztályokra való tanításra ma
csak az jogosult, aki igazolni tudja nemcsak növendékei, hanem szakszerű 'és
komoly egyházi közvéleményünk előtt is azt, hogy rendelkezik annyi ismerettel,
mint ameimyinek birtokában egyházunk jövő intelUgenciáját nevelni képes.
e) Hit és erkölcstan. Sokszorosan vonatkozik e megjegyzésünk ennél a
tárgykörnél úgy a tananyagra, mint a tanárra.
Az alsófokon levő liit és erkölcstan tanításának fontossága abban a tény
ben van adva, hogy ezek a növendékek konfirmáció előtt állanak s a felsőfokon
levők pedig e tananyag elvégzése után mint utolsó vallástanítási útravalóval lép
nek az életbe.
Mindkét fokon különleges nehézségekkel kell megküzdenünk. A legfon
tosabb az, hogy a mai ifjúság elsőrendű fogékonyságot a technika iránt
mutat és ez a rokonszenv épp ezeken a fokozatokon vehető észre. Erkölcsi itekintetben pedig azért állunk sok nehézség előtt, mert amíg az alsófokon ekkor
folyik a mutálás processusa, addig a felsőbb fokon levők előtt most nyílik meg
az élet teljes szabadsága.
Problematikus az, hogy vájjon apodiktiv és erősen fegyelmező és
semmi különvéleményt el nem ismerő lélekkel álljunk szemben az ifjúsággal,
vagy pedig tegyünk látszólagos engedményeket, amellyel a hitbeli dolgok érdek
lődési szféráiba vonjuk be őket s akkor apológiánk szellemi felsőbbségével
fegyverezzük le az ifjúság lázongásából származó ellenérveket. Bühler Sarolta,
Spranger könyvei s a magyar kegycsrendű tanárok 1929. évvégi g}'ülései
rámutattak arra, hogy mi éí voltaképpen az ifjúság lelkében? Ezektől függet-
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lenül megállapíthatjuk azt, hogy a valláspedagógia története folyamán sokszor
éppen ezt az ifjúságot becsülték le, ebből a szempontból, de a rossz eredmények
a valláspedagógiai közvélemények még mindig nem jelentettek elegendő
tanulságot.
Minden arra utal, hogy a preventív védekezés szempontjából a lehető
legőszintébb helyzetkép felvázolása lehet a hit és erkölcstan tanításának kiinduló
pontja. E helyzetkép alatt csak azt érthetjük, hogy bemutatjuk a mai élet kul
turális, erkölcsi és társadalmi krizisét, s elismerjük azt, hogy sokan beszélnek a
kei^esztyénség és az erkölcsi élet agóniájáról. Éppen az ifjúság igazságszeretete
6 még ma is élő ideálizmusa lesz az, amely ebben a kataklizmában magától
találja meg azt az utat, amely az egyházhoz vezet, s a keresztyénség megbecsü
léséért akar élni. Természetesen ilyen nagy kérdések tárgyalását csak az meré
szelje, aki a müveit ifjú lelki finomsága és tudása felett az orvos pontos
diagnózisával tudja őket pásztorizálni s ebben a munkájában egy személyben
pap, orvos (psychiater) és tudós. Megoldható és elvégezhető gondok azonban
ezek, íunelyek enn\i lelkiismereti gond után gyönyörűségessé teszik a vallás
tanítás munkálat.
13. A valláspedagógia jövője

és

problémái.

A múlt és jelen valláspedagógiai tevékenységét a megszabott keretekhez
mérten bemutattuk s anélkül nem végezhetünk a gyakorlati theologia e hosszú
és fontos fejezetével, míg a jövő lehetőségeit nem érintjük arra nézve, hogy
milyen fejlődés vagy kedvező változás várható még ezen a téren.
Elsőben állapítsuk meg azt, hogy a valláspedagógia értékének és fon
tosságának szabályozója az állam és egyház viszonyában van adva. Ha olyan
állampolitikai átalakulások nem következnek be, amelyek mindenféle vallás
tanítást betiltanak, a magyar evangélikus valláspedagógia jelentősége és fon
tossága mindig csak növekedni fog, s úgy gyakorlati, mint elméleti munkájában
meghozza majd a maga gyümölcseit.
Vájjon tökéletesedhetnek-e a már megadott rendszerek, vagy egészen
új kisérleltízések látszólagos jobb eredményei fogják irányítani a jövő valláspedagógiáját, mind olyan kérdések, amelyekre könnyű a felelet. Hitünk sze
rint a tökéletesedés hosszú időn keresztül csak az itt is lefektetett elvek mentén
gondolható el. S ha Európában mindinkább meghonosodik az a szokás, amely
a legutóbbi időben Olasz- és Németországban máris bevezettetett a vallásos nev^
lés egyelőre a pubUce előadások szabadegyetem jellegű alakjában s ha hozzá
vesszük azt, hogy a bolsevizmus kivételével Európa valamennyi állama kívánja
a keresztyénség jellemnevelő pedagógiai munkásságát, akkor kétségtelen, h^gy
egyházunknak is erre a gondolatra kell berendezkednie. Az újkor szükségessé
vált új és második krisztláaizáló missziója a vallástanítás pedagógiájával végez
hető el legjobban, nem azért, mert így confessionális tényezők kezébe kerül ez
a fontos kérdés, hanem azért, mert a mai társadalmi életben ennek a lelkészi
typusnak mindinkább növekszik a létjogosultsága. Elegendő utalnunk arra,
hogy a jövő szocializmusának vezéreit ifjúi forrongó éveiben éppen ilyen lelké
szek formálhatják vagy irányíthatják, akiknek szavára talán később is hall
gatni fog.
Meg fog növekedni a munkaprogramm s ebből az is következik, hogy
ki fog épülni a valláspedagógia segédtudományainak a rendszere is. Nemcsak
a gyermek és valláslélektan, vagy a szociológia segítségét fogja majd igénybe
yenm a valláspedagógia, hanem minden olyan tudományét is, mel^ a jövőben
irányítja vagy irányítani akarja az államok életét.
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Nemcsak kulturális magasságokba fog beleavatkozni az evangélikus
valláspedagógia, hanem bizonyára részt fog kérni az iskolánkívüli népműve
léstől a levente intézmények szellemi és erkölcsi neveléséig s meg kell tanulnia
ezenfelül az úgynevezett szellemileg fogyatékos, vagy testileg korlátolt betegek
vallásos nevelését, amelyre eddig egyházunkban senld sem gondolt. Általában ki
fog szélesedni a munkamező s így értékeiben és tekintélyében megnövekedve,
mint egyházi érdekből igen szükséges tudomány, nagyobb jelentőségűvé fog válni
az az állás is, amely e mimka végzését vállalta. Még abból a szempontból is emel
kedni fog a valláspedagógia jelentősége, hogy ez természeténél békés és a világ
elöl elrejtett munka lévén, a mái felekezetek közötti 'barátságtalanság állapotát
hivatva van megszüntetni, hiszen az iskolában való azonos, keresztyén szellemben
való nevelés a tapasztalatok felhalmozódása után mindjobbem mindenkit arról
győz meg, éppen pedagógiai okokból, hogy nagy kár a békételenseg és azon
lehetőleg segíteni kell. Az is tény, hogy a különijöző iskolákb£m működő külön
böző vallástanárok, mint későbbi lelkészek, békés munkájukban állandóan újra
élik régi valláspedagógiai munkásságukat.
így növekedik meg a valláspedagógia jelentősége s ezek a tények nem
csak kijelölik a gyakorlati theologia egészében liivatását és betöltendő fontos
pozícióját, hanem az egész valláspedagógia jelentőségét nemzeti és általános ke
resztyén szempontból.
Mivel a gyakorlati theologiai munkásságnak éppen a valláspedagógia a
legjobb és leghűségesebb megalapozója s mivel az ifjúság dolgaira figyel,
leíkiismeretbeli kötelességének ismerte és fogja ismerni minden időben azt,
hogy olyan gyermekeket, ifjúságot és felnőtteket vezessen és készítsen az egyház
templomába, akiken fog az igehirdetés, akik ünne{>elni akarnak az istentisztelet
szépségei és mélységei között, akiknek életszükséglet az egyház és annak ev£mgéliumi igazságai. így szerény eszközökkel, de törhetetlen szorgalommal küzd
a valláspedagógia Isten országa terjesztéséért a földön.
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III. RÉSZ.

Az egyház istentiszteleti tevékenysége.
'

'

14. Bevezetés.

A gyakorlati theologia harmadik részének általunk megadott címe bi
zonyos mértékig hasonlít a legújabb gyakorlati theologiai kézikönyvek beosztá
sához s általában azt a modern gondolatot követi, hogy nem célszerű a homiletika elválasztása a hturgikától. Ezen az elgondoláson építette fel egész rend
szerét Niebergall s ha vele gyakorlati theologiai kérdésekben nem mindig is
érthetünk egyet, ebben az elgondolásban hűségesen követhetjük őt.
Nemcsak a mai kézikönyvekben látjuk e két tárgynak ilyen együttes
feldolgozását. Elegendő utalnunk arra, hogy Ritschel kétkötetes s még ma is
kiválóan értékes liturgikája nemcsak liturgika, hanem homiletika is. Azt is
megállapíthatjuk, hogy mig Tóth Ferenc a 19. század elején megjelent gya
korlati theologiai könyveiben egészen külön tárgyként kezelte a homiletikát
és a liturgikát, addig már Simkó köny\ében alig indokolt a néhány oldalra
terjedő külön választás. Ha Hörk József liturgikája, mint legjobban sikerült
gyakorlati theologiai müve, nem szigeteltetett volna el annjara többi mű
veitől, akkor munkásságának megítélése éppen az egészre való tekintettel sok
kal kedvezőbb lett volna. Végül Raixisz homiletikája, bár teljesen kimeríti a
homiletika összes megbeszélendő kérdéseit, sok liturgikai kérdést tárgyal, ame
lyet ö sem tud elválasztani a homiletikai kérdésektől.
A két tárgy ilyen összekapcsolásával elérjük azt, hogy a liturgika
megtárgyalandó kérdései nem tűnhetnek fel úgy, mintha minden fejezet egy
agendaszerű, vagy arra vonatkozó tanulmány és indítvány volna, azonfelül
pedig a formában elkerülheljük azt a veszélyt, hogy e két tárgy a feldolgo
zásban egymással szemben aránytalanná váljék. A háború utáni években fel
lendült Uturgiai mozgalmak ugyanis gyakran olyan erősen alárendelt érté
kűnek Ítélték a homiletikát, ami igazságtalan volt.
Ebben az összevonásban már eleve álliíst foglaltunk a két tárgy sok
f<^ntps kérdése és mondhatjuk azt is: útvesztői között. A magyar egyházi
fejlődést úgy homiletikai, mint liturgikai tekintetben vizsgálva, amennyire az
a magyar adatok kis száma miatt egyáltalán lehetséges volt, arra az álláspontra
jutottunk, hogy egyházunk liturgikai életére a külföldnél is nagyobb hatást
gyakorolt a magyar református egyház puritán liturgiái rendje. S ha nem
>s történt meg nálunk az, hogy a 18. század végéig alig ismerték istentiszte
leti használatban az orgonát, mint a református egyházban, annyi mégis tény-
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ként áll előttünk, hogy a gyülekezeteinkben sok helyen még ma is szokásos
bevezető, felálló ének orgonakíséret nélkül erre az emlékre vezethető vissza, s
egyházunk sok ilyen dolgon vagy nem akart, vagy nem tudott segíteni. A
másik fontos megállapítás az, hogy bár ma még német és tót gyülekezeteink
ettől a református hatástól izolálva részleges üturgikus istentiszteleteket tartanak,
azt látjuk, hogy az ilyen gyülekezetek mogmagyarosodás esetén a múltnak^
ezen emlékeitől könnyen szakadnak cl. Mivel pedig az elmagyarosífás kí
vánatos és egyházunk munkaprogramja, a liíurgikai kérdés a helyzet (kényszerhatása alatt olyan egyházpolitikai kérdéssé alakul, mel^-nek további fejtegetése
már nem tartozik reánk. De már itt is határozottan elutasítjuk azt a következ
tetést, hogy a magyar evangélikus egyházban esotlog mindig kv'vesbedö liturgiái
elem és istentiszteleti gyakorlat, confcssionális tekintetben és ökonomikus vo
natkozásokban az egyházi öntudat gyengülését jelentené. A magyar nemzeti
kérdés és az egyházi imperativusok Icicgyonlítheíik egymást s meg is férhetnek
egymás mellett.
Ezzel az egymás mellé állítással reméljük azt is elérni, hogy sikerülni
fog a modern theológiai problémák olyan psychológiai tüneteire rámutatnunk,
melyeknek eddigi félreismeréséből egyházunkban sok új és feleslegesnek ítél
hető indítvány hangzott el világszerte. Egyházunk vészterhes napjaiban rengeteg
energiát pazaroltak olyan kérdésekre, melyek helyett életbevágó fontosságú
gyakorlati kérdésekkel kellett volna foglalkozni. Az egyház ökonomikus
munkaprogrammja még a theologiát is arra kötelezi, hogy tervszerű munkás
ságával, mindig az egyház érdekében legfontosabb és legégetőbb kérdéssel
foglalkozzék s így építse és erősítse az egyházat.
Ezek a szempontok indokolják két tárgyunk egymás mellé állítását s ha
ennélfogva bizonyos szerkezeti hibák is fedezhetők fel, ezt a hiányosságot mentse
az a meggyőződés, amely magasabb elvek alapján kényszerítette e sorok íróját
erre.

15. Történelmi

összefoglalás.

A homiletika és liturgika történetének egybefoglalása elgondolásunk
szerint csak úgy valósítható meg, hogy a lefolyt történeti időket bizonyos
csoportokra osztjuk és így állítjuk egymás mellé e két fontos tárgy emlékeit.
Megfigyeléseket fogunk végezni abban a tekintetben is, hogy vájjon az egyik
aktív élete és tevékenysége nem kárhoztatta-e a másikat passivitásra s nem ez-e
az ismétlődő, sőt állandó kölcsönhatás mindkettő történetében? Tudatában va
gyunk annak, hogy ezt az újító eljárást nem tette senki eddig a gyakorlati
theologia irodalmának rengetegében, de azt hisszük, hogy ezen az úton közel
jutunk az igazsághoz.
A) A keresztyénség első évei zsidó hatásokban és vallásos szokásokban,
kényszer képzetek megszokásában, vagy az attól szabadulni akaró törekvések
ben teltek el. Arról nemcsak a keresztyénségben élők, hanem a kívülállók is
komolyan meg voltak győződve, hogy mint erkölcsi élet és felfogás hihetetlen
magasságban áll a jelen és a múlt belső vallásossága felett." Éppen így meg
egyezik a múlt és a jelen is arról, hogy a kultikus formának még a gondo
lata is távol állott Jézus Krisztustól. Viszont beszédei, tanításai, élete, arról
győznek meg mindenkit, hogy a homiletika néven ma összefoglalt rendszer
intuitív tökéletessége meg volt benne.
Földi munkájának bevégzése ut;in s akkor, amikor még a tanítványok
Bzemélyes tapasztalataik Krisztus élményeivel hathattak, a Krisztusra és Istenre
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való emlékezések kerete és tartalma olyan maradt, amilyen Krisztus életében
volt. Amint azonban időben távolodik ettől az élménytől a fiatal keresztyénség,
a tartalom problémája mellett megjelenik a forma problémája is. A kor
embere, mint a vallásosságtól távol álló egyén látja a zsinagóga istentisztele
tének cselekményét s látja Krisztus tanítványainak és gyülekezetének formák
nélküli és a külvilág által alig észrevehető vallásos életét Ezért merül
fel a Krisztust követő lélekben a le nem írt probléma: legyen-e tömegvalláscs;ság Krisztus vallásából s elegendő-e ennek elérésére a magánházak aárt ajtók
mögött tartott meghitt istentisztelete? Ezzel a bizonyára megtörtént elgondolással
indult meg a keresztyén liturgiái mozgalmak története. Ennél a pontnál kap
csolódott be az őskeresztyénség a zsinagógába és lett sociális tevékenységgé az
istentisztelet agapé része. A nyilvánosság előtt hajtott végre olyan cselekményeket,
melyekről tudta, hogy a világ azokról tudomást szerez.
S ahogy ma is történik, akkor is úgy volt, hogy nagy egyéniségek
ilyen dolgokban is különleges hatásokat gyakoroltak. Péter ós Pál mimkájára
elsősorban kell visszaemlékeznünk. A péteri gyülekezeteik istentiszteleti rendje
zsinagógalis és liturgikus elemekkel bővült annyira, hogy nem is hasonlít
hatott a pali gyülekezetek egyszerű írás-olvasás, imádkozás és éneklésből álló
istentiszteletéhez. Ez volt Pál délelőtti Krisztusra gondolása s esti istentiszteleté
ben vagy ezekkel vagy ezek nélkül tartotta meg az agapét. Hogy az első
gyülekezet tagjainak hitben való növekedése mennyire mozdíttatott elő az
istentiszteleti cselekményekben, vagy milyen mértékben korlátozódott az sok
szor csak a tanításra, azt ma már neliezen dönthetjük el. Mindenesetre igen
hibás elméletnek tartjuk azt, amely a gyakorlati theologia ma kiépített rend
szerének ismeretében gondol vissza ezekre az időkre s így akarja a múlt tör
ténésének ma már megmagyarázhatatlan dolgait megfejteni.
Ha elismerjük a zsidó vallásosság akár istentiszteleti, akár prófétai-papi
tapasztalatainak hatását, ezzel még nem mondottuk azt, ami a legutóbbi évdc
theologiájában visszatérően kísért, hogy a pogány és a keleti népek misz
térium játékai olyan nagy hatással lettek volna a fiatal keresztyénségre. A
missziói parancs, az evangélium terjesztésének szükségessége talán azt a gon
dolatot inspirálta a munkások lelkébe, hogy a keresztyénség absolut tiszta er
kölcsi felfogásához a vallásilag még primitív és el nem rontott lelkek hódítandók meg elsősorban. Ha Pál a pogányokat vallásilag a keresztyénség szá
mára alkalmasabbnak találta, bizonyosan látott maga előtt olyan pogányságot
IS, amelyik nem tudott erkölcstelen kultuszokról. Az evangclizálás és a ke
resztyén egyházba való felvétel még mindig separatistikus mozgalomnak te
kinthető s amint nem tudunk positivumokat az első dolgokról jelenlegi kér
déscink tekintetében, annyit psychologiai elgondolásokkal mégis megállapít
hatunk, hogy a sokféleség és a külvilággal szemben való tartózkodás dacára
IS forniailag és kultikus dolgok kiépítése nélkül Krisztus igérethirdetése volt
az, ami a gyülekezet fejlesztése tekintetében mint irányadó hatás és elfogadott
elv szerepelt. Ezt a tételt valljuk még akkor is, ha a most következőkben éppen
adataink alat)ján egyelőre ennek az elleiikezőjét kellene is állítanunk.
A keresztyén istentisztelet első leírása, mely 150 körül való és Jusliniánus Apológiájában olvasható, az istentisztelet két részéről tud: az egjik
a^ katechumén mise, amely írás-olvasás és prédikációból állott és a második
rész a hívek níLséje, amel}'nek köz{K>ntja és tartalma az úrvacsorázó istentisztelet.
Már ezeken az istentiszteleteken olvastak evangéliumi és prófétai perikópákat és
a prédikációt az előadó tartotta. A gyülekezet közösen imádkozott s az isten
tisztelet befejezése az Úrvacsora volt. Ebben az aktusban is az előljáró mon
dotta az úgjTicvczett eucharistikus főimát, amelyben hálát adott azért, hogy
Isten a világot teremtette s hogy a bűnökben elsűlyedt emberiség megmenté-
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sere élküldötte egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Erre az imádságra a gyüle
kezet ámennel felelt s azután osztották ki a diakónusok a megszentelt ke
nyeret és a bort és nemcsak a jelenlevőknek, hanem a távollevőknek is. Az
istentisztelet után adományokat gyűjtöttek az özvegyek, árvák és betegek ré
szére.
A további fejlődés folyamán második állomás HyppoUtos római püspök
liturgiája, amely kb. 200 körül vált ismeretessé s ennek formája a következő:
Lelkész: Az Ur legyen Tiveletek, Gyülekezet: És a Te lelkeddel. L.: Sursum
oorda, Gy.: Azok az Urnái vannak, L.: Adjiuik hálát az Umak, Gy.: Méltó |és
igaz, L.: Imát mond. Az imádság tartalma a következő: Hálát ad Isteimeik
Jézus Krisztusért, aki megvalósítja Isten akaratát a földön, stb.
A második század elején Ignác antiochiai püspök bevezeti az antifíMiát,
mely Tóth Ferenc megjegyzése szerint »hallatlan dolog volt az keresztyén
Ekklésiai Liturgiákban*, először a saját gyülekezetébe vezette be, az ő hatására
pedig más gyülekezetek is azért, mert Ignác azt állította, hogy ő látásban
látta, hogy az angyalok antifonákban dicsérték a szent háromság egy Isleint,
Kr. u. 360-ban váUk ismeretessé Serapion püspök eucharistikus imája,
mely Esaiás 6 alapján a háromszor szent kifejezésekkel gazdagodott s így
félreismerhetetlenül mutatja a zsidó istentisztelet liturgiái hatását, de észrevehető
ez a hatás 380 körül a bizánci gyülekezetekben is. Az apostoli constituciók
a további fejlődés tekintetében a perikópák használatáról intézkednek s el
rendelik a négy fajta írás olvasást: törvény, próféták, azután epistola és evan
gélium. A prédikációt a szolgálatot teljesítő presbyterek közül valamelyik
végzi és befejezésül a püspök beszél. Azt is tudjuk már ebből az időből, hogy
éppen a görög gyülekezetek voltak azok, amelyek ez istentiszteleti rend mellett
bármily hosszú egyházi beszédeket is szívesen hallgattak. Tehát a rétorok
hatása azt eredményezte, hogy a gyülekezeti tagok a beszédben életet láttak és
jogosultságot tulajdonítottak néki.
Ha így haladunk át a homiletika mezejére, akár a homiletikai elmélet
nyomait keresve, akár a kiváló homilétákra irányítva az egyházi közvélemény
figyelmét, mindkét esetben a valláspedagógia történetének nevfö szerej)lőire
mutathatunk rá: Origenes, Chrysostomos és Augustinusra, Origenes
az
»írásmagyarázalios igehirdetés atyja« s mert igehirdetésben allegorizáló és
erősen pedagógiai hatásokra törekvő, a megítélésekt)en is különböző helyet
juttattak nekL Ravasz igen magasra értékeli, Tóth Ferenc kevésbé s ugyan
ilyen tekintetben oszlik meg a vélemény róla a homiletika történetírói között
Nagyobb és általános elismerés szerint is örökbecsű hatást gyakorolt Chrysos
tomos, akit minden történeti megemlékezés az első helyre tett s ezért mondja
róla Ravasz, hogy az ő működése jelenti az igehirdetés fénykorát. Chrysostomos
nem allegorizál beszédeiben, mint Origenes, hanem beszédeiben olyan suggestiv
erővel fejezi ki evangéliumi meggyőződését, hogy híre korát is túlszárnyalta s
a 12. században Nagy Basilius és Au^ustinus előtt nyerte el az elsőséget egy
összehasonlító és objektív értékelést tartó, kompetens fórum előtt. Augustinus,
amiben kiváló volt, azt mind meg is írta s az ő De doctrina christiana c. 427ben megjelent műve tulajdonképpen a homiletikai elmélet ősforrása. Bár
Ciceró hatása észrevehető rajta mégis érezzük azt, hogy az élményeket átélt
keresztyén lélek kivan beszédével Istenhez fordulni. A beszéd céljának általa
fogalmazott hármas tétele: docere, delectare, flectere, a pogány retorikával!
is bizonyos hasonlatosságot mutat, de iskolát alkot és a szónoki nevelés irányí
tását ezzel a művével az egyházban megkezdte. így lett olyan 'ősforrás, mely
hez azóta is állandóan visszatérnek s bár egyházi beszédei nem igazolhatták
elméletét, mert ő lehetőség szerint rögtönző igehirdető volt, mégis úttörő ép
útmutató.
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B) A középkori egyház nem lehetett jobb, mint az ókori volt. Életét
jellemzi a mindennel való megalkuvás. Bizonyos nyugtalanság vehető észre az
egyházon és e bizonytalanságnak legjobb példája a liturgiái teljes összevisszaság.
Egység volt ugyan abban a tekintetben, hogy a mise két részét: missa catechumenorum és missa fidelium mindenütt észrevehetően végezték, de a sok
féleség az egyéni felfogásban mindinkább kidomborodik. Szigorú fegyelem
ben élő papi rend kialakítása válik szükségessé a legfontosabb az istentiszteleti
formaUzrausok egysége szempontjából is. Az egységre való törekvést azonban
állandóan megzavarják a mindig jelentkező új Uturgiai kísérletek. így a már
negyedik században ismeretessé vált Kelemen-féle liturgia kezd mindinkább
tért hódítani az egységesítési törekvések idején és azért hódít ez az új typus,
mert az oltári papi funkcióba szervesen bekapcsolja a diakónust is, aki a papi
cselekményekben segítőként működik.
Nagy jelentőségre emelkedett hosszú évszázadokkal ezután az úgyneve
zett konstantinápolyi liturgia, mely valószínűleg Basilius és
Chrysostomos
műve. A liturgia első fele a pap és a diakónus ünnepélyes bevonulásá
val kezdődik, akik az oltár előtt meghajlásokat végeznek, a szent képeket meg
csókolják és az áldozati oltárra elhelyezett adományokból kis részeket vágnak
vagy törnek le. A missa catechumenorum egyébként rengeteg hosszú imád
sággal, kórusokkal bővül és ebbe a részbe kerül sorra a glória patri és a
trishagion. A missa fidelium részében bővítés az, hogy a lelkész és a dia
kónus az adományokkal és a kehellyel, gyertyákkal körüljárják a templomot,
azután felolvassák a niocai hitvallást, majd éneklik a sanctust és a hozsannát
és ezek után osztják ki az úrvacsorát.
Amíg a keleti egyházakban ez a misetypus eléggé egységesen volt
használatban, addig az egyház nyugati területein ismerünk afrikai, nápolyi,
spanyol, ír, angol-szász, és római miséket, amelyeknek az egységesítése érdekében
püspökök, királyok tevékenykednek. Hogy végül is a római győzedelmesket'.űlt,
abban nagy szerepet játszott az a tény, hogy a latin nyelvű mise elfogadásával
állandóan biztosíthatták a mise nyelvének archaizáló tendenciáját. A vallás
történet tanúságai szerint a kultusz nyelve minden néptörzs életében az az
ősi nyelv volt, amelyet már nem beszélt a nép, s ahogy a római mise nyelve
kezdetben görög volt, amelyet mind kevesebben értettek, akkor vezettetett be aj
latin nyelv, amikor ez már az olasz nép öntudatában is kezdett holt nyelv
lenni.
Az így elfogadott s általánossá váló római mise a következő: A missale
Romanum 41 rubrikája két csoportba osztandó. Az első rész az ordo missae,
a második a canon missae. Az ordo missae 5 részre osztható: a) előkészítő
aktus az oltárnál, lépcső ima, gyónó vallomás, a pap és a minisztránsoknak
szóló abszolució; b) bevezető darabok: introitus zsoltárral (antifonás bibliai ver
sekkel), kis glória, kyrie és nagy ünnepeken laudamus te; c) írás-olvasás,
ooüecta, epistola a gradualéval, halleluja, evangeliom és a niceai hitvallás; d)
ottertonum, engesztelő imák; e) praefatio, sanctus a hozsannával és benedictus. A canon missae alakjai: / ) imák, szereztetési igék, az elemek megáldása,
elevatio, a Mi atyánk az utolsó kéréssel, a pap és a közönség úrvacsorázása;
""M^ ^ elbocsátás: Ite missa est, stb.
,. .f^ protestáns részről is sok bámulója van ennek az alkotásnak, d^
ugy latszik, hogy a római egyház ennek az impozáns alkotásnak munkái közJ
ben megfeledkezett e pa[)i tevékenység mellítt a lelkész prófétai munkájáról?
az evangéliumi igehirdetésről. A mise munkálatai Jtözben egészen a reformációig
terjedő időkön gyorsfutamban átszaladva megállapíthatjuk azt, hogy Damas-t
^"ííl
?\ ^^\ igehirdető a régiekhez hasonlóan nagyraértékelendő, de na
gyobb a jelentősége Nagy Károlynak, aki a papok részére híres igehirdetők

beszédeiből könyvet állíttat össze, hogy vagy az ott megírt beszédeket tanulják
meg, vagy pedig egyszerűen azokat olvassák fel. Ez az alkotása a XII. szá
zadig termi a maga gyümölcsieit s ez a papi könyv csak akkor kezd értéktele
nedni, amikor a nemzeti öntudat európaszerte erősödvén, nem volt már elegendő
sehol sem a latin nyelvű igehirdetés. A történeti hűség kedvéért azonban
meg keli állapítanunk azt, hogy a romjai egyház a waldensek feltűnésekor el
rendeli a minél hathatósabb igehirdetést s a donúnikánusok mint fratres prcdicantes és a franciskánusok nagyon ügyes igehirdetőknek bizonyultak és mint
vándor prédikátorok, a nép életében nagy jelentőségű tényezők lettek. Taláo
így szerette meg a nép a vallásos életnek azt a jelenségét is, amely Krisztusmisztika néven ismeretes s iránt ilyen szellemben prédikálok: Clairveauxi Ber
nát és Tauler, hódítottak a keresztyénség sokszor elhanyagolt területein. Beszé
deikkel bizonyosan nagyobb hatást gN^oix)ltak a népre, mint az ebben a korban
ismeretes skolasztikus igehirdetés, amelynek rendszerező és csoportosító igehir
detés elmélete nem tölthette meg a formákat tartalommal: evangéliummal. S
ha a reformáció kezdetéig ezeket a jelenségeket nem egészíthetnők ki azzal,
hogy az előreformáció jelesei: Wiclef, Hiis'^, sőt Savonarola is, mint igehirde
tők koruknak kiválóságai voltak, akkor szomorú rezignáltsággal kellene a refor
máció előtti időt befejezni azzal a megjegyzéssel, hogy a múltnak elszórt
és kevés emlékei után hosszú évszázadok alatt sem az igehirdetés gyakorlata,
sem pedig annak elméleti Itifejlesztése nem sokat haladt. Nem gyakorolunk birákitot a múlt felett, csak egyszerűen eg;^Tnás mellé állítjuk a tényeket, amelyek
azt igazolják, hogy az istentiszteleti formára fordított rengeteg gond és idő
miatt elhanyagoltatott az istentisztelet tartahni kiépítésének komoly fcMőssége
és hivatásérzete.
G) A reformáció kora. A gyakorlati theologiai kézikönyvekben sok
esetben csak a reformáció korától kezdik fcírgyalni a szaktudományok törté
neti eseményeit. Ebben a korban már ezek a jelenségek nemcsak a mi tárgyunk
szempontjából, hanem a theologiai tudományok összessége szempontjából rend
kívül fontosak.
Igazat kell adnunk Tóth Ferencnek, aki Liturgikájában azt mondja,
hogy a reformátoroknak első dolguk volt a liturgia megalkotása s ilyen irányú
művek kibocsátása. S ha tényleg szándókában is volt Luthernek Liturgikát
kiadni, annak szellemére rávilágítanak az ö itt következő megjegyzései: »A
keresztyén gyülekezet sohase gyülekezzék össze anélkül, hogy abban Isten igé
jét ne hirdessék és ne imátlkozzanak«, ;>a mindennapi misék minden esetre
eltörlendők«, »az összes szentek ünnepei eltörlendöks, a többiekben pedig,
amint mondja, az idő fog dönteni. Minden elhanyagolandó inkább, mint az
Ige és semmi sem szorgalmazandó annyira, mint az Ige.« Ezek a megjegyzések
lö23-ból valók és 1526—ban megjelent Az istentisztelet rendje c. munkája,
amelyben sokkal többet ad, de itt azt a pi'otestántizmus szempontjából végte
lenül fontos elvet mondja ki: »az istentiszteleti rend te!dntetél)en szigorú és
mindenkire nézve kötelező szabályokat nem lehet felállítani, hiszen a régi egyház
intézményeiben és istentiszteleteiljen sem volt egység és különben is az istentiszte
letet nem azok kedvéért csináljuk, akik már kercáztyéneks.
Ebben a könyvében háromféle istentiszteleti formát különböztet meg:
az első az úgynevezett latin mise, amelyet a Fonnula missae c. iratábani
ismertet és amelyet a diákság számára jónak tart, a második a német mise és
istentisztelet, amely a nép kedvére való, a harmadik pedig, :>amelynek az evangeliomi rend igaz természetével kellene birnia, nem szükséges, hogy mindenféle
nép előtt folyjék le, hanem azoknak, akik komolyan törekszenek a keresztyénségre és az evangeliomról szóval és tettel tanúságot tesznek, kellene név szerint
összeíratkozniok és valahol, valamely házban magok között összegjülekezniök
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imára, olvasásra, keresztelésre, a szentség élvezésére és más egyéb keresztyén
csekkedetek gyakorlására«. Az istentiszteleti rendre vonatkozólag a Icövetkezőket
írja elő: »az ünnepeknek, illetőleg vasámaix)knak meghagyhatjuk a szokásos
epistólákat és evangeliomokat« és háromféle prédikációt különböztet meg.
Reggel 5 vagy 6 órakor néhány zsoltár éneklendő, mint a matutinumon. Azután
prédikáció tartatik a napi epistólából, főképpen a cselédség kedvéért, hogy
az szintén részesüljön lelki gondozásban és hallja Isten igéjét, ha netán a többi
prédikációkon nem lehet jelen. Ennek utána jönne egy antiphona és a Te
deum laudamus vagy a benedictus felváltva és a Mi atyánk, collektával és a
benedicamus Domino-val, A nép számára vonatkozó istentisztelettel kapcsolat
ban azt írja: »Itt meghagyhatjuk egyelőre a misemondó ruhákat, az oltárt, a
gyertyákat, amíg el nem fogynak, vagy amíg jónak látjuk azokon változtatni.
11a azonban e tekintetben valaki változtatni óhajtana, megengedjük neki. De
az igazi misén csupa keresztyének között az oltárnak nem kellene úgy maradni
é;i a papnak állandóan a közönség felé kellene fordulnia, mint azt kétség
kívül Krisztus is tette az Úrvacsoránál.«
A német mise és istentiszteleti rend c. munkájában példákat is mutat
be a különböző zenésített szövegek közlésével s az állapítható meg ebből az
írásból is, hogy istentiszteleti tekintetben minden formalizmus ékes rend
jének estetikai és zenei szépsége mellett is két fő elvet kíván megtartani:
a rend tekintetében való teljes szabadságot és az Ige hirdetésének mindennél
fontosabb voltát, S éppen ez az qlve idézi elő azt, hogy mindenki követi őt,
ha vannak is különböző helyekéin némi eltérések. Vannak egészen liturgia nél
küli istentiszteletek, amelyekről Luther is tud, pl.: Frankfurt, de azt is rendben
levőnek tartja, s amikor tudomást szerez különösen arról, hogy a Zwingli
és Kálvin istentiszteleti rendje a végtelenségig leegyszerűsítetett, akkor az ilyen
evangélikus istentiszteletet még alkalmasabbnak ismeri arra, hogy Isten igéje
prédikáltí^sék. A reformáció első évtizedeiben hazánkban is meg volt az isten
tiszteleti rend körül a nagy bizonytalanság s azt látjuk, éppen a nagy jelentí'lségű boroszlói (Breslau) kézirat alapján, hogy az evangélikus, valamint a
református magyar istentiszteletek még a nép kedvéért egészen liturgikus és
kathobkus keretekben mozogtak s a függetlenítés és az ettől az iránytól való
elszakadás csak akkor következett be, amikor a magyar református egyház ve
zetői éppen svájci kérdezősködésükre autentikus köröktől tudták meg azt, hogy
ezeken az istentiszteleteken semmi liturgikus elem nincsen. Ennek tudomásul
vétele után kezdődött meg hazánkban is a református egyház istentiszteleti egy
szerű rendjének megszilárdulása, a hazai evangélikus egyház pedig most már
kétfelé nézett liturgikai orientációiban. Igyekezett lehetőleg hűségesen lemá
solni a német lutheri istentiszteleteket, viszont azonban állandóan figyelemmel kí
sérte a hazai reformátusok istentiszteletét is s amikor arról, múit magyar val
lásról megállapította a hazai közvélemény, hogy az nem ceremoniális istentiszte
let, azon volt, hogy ő se legyen ezzel megvádolható. Pontos történelmi ada
tokra támaszkodóan ma már nem tudjulc igazolni ugyan, de a magyar nép
lélek psychologiája teszi indokolttá ezt a gondolkodást.
A német közvetlen hatások alatt álló országokban azonban tökéletesen
a lutheri mintához alkalmazkodva építették ki az istentiszteletet s ebben a for
mában és elgondolásban maradt meg az evangélikus egyház a 16. és 17.
szazad folyamán is, annyira, hogy a változtató törekvések, vagy az ilyen irányú
javító munkálatok egyházunk istentiszteleti rendjére hatást nem gyakoroltak.
A formai elemekkel való törődés közben jutott-c elegendő idő arra, hogy
az Igehirdetésnek új útjai nyíljanak meg és a reformáció, mint megifjító
mozgalom hozott-e magával ebben a teldntetben valamit? Erre a kérdésre azt
leleljük, hogy a reformáció igehirdetői ajándéka: Luther Márton volt. Akár

50

milyen irányú vagy szellemű is lett légyen valamilyen gyakorlati theologiaí
szakmunka, ennél a pontnál a hódolat és a tisztelet nagyrabecsülésével áll
meg Luther ilyennemű alkotásai előtt s azt állapítja meg, hogy ilyen Isten
áldotta igehirdető tehetség a reformáció egyik vezére sem volt. Nem hason
lítható vele össze sem a prófétai erő, sem az evangéliumi rajongás, sem a
pedagógiai gondolat, sem az igazi lelkipásztori gond\iselés, sem pedig az állan
dóan élénk és mindig modem és hatásos igehirdetése tekintetében egyik re
formátor sem. Aki az evangélikus homiletikai irodalom értékeiről véleményt
akar alkotni, először Luther prédikációival ismerkedjék meg. (Lásd szerző
cikkét a Protestáns Szemle 1929. IX. számában.) Kálvin tudós írásmagyarázata,
Zwinglinek a korviszonyokat támadó erős és hatásos beszédei nem hathatnak
olyan impozáns alkotásként 400 év távlatából, mint Luther igehirdetői alko
tásai. S ha a reformáció korának első homiletikai elméletét a református s már
említett Hyperius irta, az evangélikusok lelkipásztorai Melanchton: libri trés de
Rhetorica (1519) és de officiis concionatoris (1535) c. műveiből tanulták
meg a helyes igehirdetést. S ha Melanchton nem volt híres és hatásos igehir
dető, elméleti megjegyzései mégis jobbak, mint a Ilyperiusé. Az ilyen elmélet
pedig olyan szemléltetett és illusztrált példákat láthatott maga előtt, mint,
amilyenek Luther beszédei voltak. Mikor ő a különböző perikópák rendszerét
elfogadva, e szentírási helyeket egyházi beszédeiben majdnem mind feldolgozta,
akaratlanul is Nagy Károly gondolatát ismételte meg, azzal a változással,
hogy nem lett volna ildomos és általános ismeretük miatt nem lett volna taná
csos azokat megtanulva előadni, hanem ezek alapján meg lehetett tanulni azt,
hogy miként kell az evangélium szellemében jjrédikálni. S ha Luther után
figyelemmel kisérjük az evangélikus prédikáció fejlődésének történetét, a tör
ténelmi objektivitás suverénitásával mondhatjuk azt, hogy ez volt a legmaga
sabb fok, amelyhez képest nemcsak a protestáns orthodoxia, hanem még a,pietizmus igehirdetése is visszaesést jelent.
A magyar evangélikus lelkészi kar, amely még neveltetését a witten
bergi egyetemen szerezte, úgy, hogy Luthert is hallhatta prédikálni, ilyen pél
dák és minták után bizonyosan megtanulta az igehirdetést. S Luther, aki éppen
pedagógiai szempontokra, a jövő lelkésznemzedék igehirdetői kiképzésére külö
nösen tekintettel volt, növendékei előtt az igehirdetés minden lehetőségeit fel
tárta. Hisszük, hogy ennek megvolt a magyar egyházi hatása is. E tekintetben a
reformáció első időiből csak Bornemissza Péter négy kötetben megjelent pré
dikációira tudunk rámutatni.
A pietizmiis lehetőleg egj'szerűsíti az istentiszteleteket. Annak végig
hallgatását erénynek minősítette, de az istentiszteleten a gyülekezeti tagok akti
vitását lehetőleg a minimumra redukálta. Az istentisztelet célja az emljeri lelkek
megtérítése s az egész istentisztelet súlya a lelkészen nyugszik, nem mint liturguson, hanem mint igehirdetőn. így bizonyos átértékelés történt a múlttal
szemben, de nem volt ennek a meggondolásnak nagyon nagy területre kiter
jedő hatása s ezért nem törülhette el a pietizmus a liturgiát. Ugyanilyen okok
ból élte az tul a racionalizmus idejét is, amely csak arra törekedett, hogy az
istentiszteleti cselekmények segítségével az emberiségben, illetve a gyülekeze
tekben az erkölcsi megjavulást előidézze és kiváltsa. így lett másodrendűvé az
istentisztelet liturgiái része s jelentőségében naggyá növekedett az igehirdetés.
S ahogy Schián korhű helyzetjelentéséből megismerjük a protestáns orthodoxia
és pietizmus küzdelmét az igehirdetés termékein keresztül, látjuk a későbbi kor
ban is, hogy az igehirdetés lesz az eszköze a theologiai és egyházi küzdelmek
nek. Felfogás és új szempontok tekintetében gazdagszik az igehirdetés elmélete
azáltal, hogy a pietizmus hatásaként a német gyakorlati theologia az angol
és francia prédikációk eddig ismeretlen fajtáival ismerkedik meg. Az angol
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Tillötson és a francia Bousset és Saurin a friss levegő beáramlását jelentetlék
6 az ö munkásságuknak némi hatásaként, mint egész 'új tipusu igehirdetők tűn
nek fel Mosheim és Reinbeck, akik útegyengetői az új szellemnek. Az irány
elv: az evangelizálás és a gyakorlati kérdésekre való kitérj eszkedés. Általában
törekvésük a prédikációnak felszabadítása és a szabad lelkészi tevékenységek
hangsúlyozása az igehirdetés terén is. Arra törekedtek, hogy évszázados és nem
mindig helyes rhetorikai parancsok eltöröltessenek s minden lelkész az ige
hirdetés céljait látva maga előtt, megkötözések és erőszakoskodások híján,
egyéniségének és képességeinek megfelelően végezze az igehirdetés munkáját.
Hog}' ezek a szabadságra törekvő gondolatok a gyakorlatban mit eredményeztek!,
arra nézve a német és a magyar homiletika történetírói egyíormán jegyez
ték meg, hogy olyan tulracionális és praktikus kérdéseiket vittek fel a szószékre,
amelyekre ma a legmodernebb lelkész még gondolni sem merészelne. A tespedésnek és a hátrafelé menetelnek fázisában Lavater és Herder azok, akik
tudatában vannak az igehirdetés feladatainak és ennek megfelelően végzik
igehirdetői tevékenységüket is. Mintha valami megmerevedés volna észrevehető
a gyakorlati theologiai munkásság résztudományaiban s az egész egyházi élet
jutalomként és a meg nem becsülés fejében a szomorú theologia applicata nevet
adja neki.
A 19. század elejétől kezdve váratlanul nemcsak az egyház papi és
theo'.ogus tagjai, hanem az egyház világiai is érdeklődni kezdenek a liturgika
kérdései iránt. III. Frigyes Vilmos, mint pontifex maximus az egységesíted
kérdéseket erélyesen közös nevezőre hozza, s bár ez a fáradságos munka á szá
zad elejétől kezdve a század közepe után fejeződik csak be, mégis mindinkább
általános elfogadásra talál, részben királyi rendelet alapján, részben pedig a
többségi elv hatásával, mint porosz agenda a liturgika történetében elfoglalta
nagy jelentőségű pozícióját. Ebben az agendában némi egyszerűsítési törekvé
sek bevezetésével és a responzoriumoknaik a kórustól a gyülekezet kezébe való le
tételével sok megnyugtató momentumot lehetett felfedezni. Az a szabadság
azonban, amelyet ilyen kérdések eldöntésében Luther örök időkre szólóan meg
állapított, ennél az alkotásnál senki részéről sem vétetett figyelembe s az erő
szakos intézkedés újra elkedvetlenítette azokat, akik még foglalkoztak az isten
tisztelet liturgikus problémáival.
Megmaradt a homiletika területe, amelyen szabadon végezhette a gya
korlati theologia minden embere a maga munkáját s így is történt. A 18. szá
zad pietisztikus és filozófiai témái helyett a 19. század lehetőleg egészen bib
likus akar lenni s Reinhard kissé konzervatív irányát elfogadhatóbb formában
adja Löhe és Hofacker, majd pedig a sj-ntetikus beszédek példái: C. Harms
és Tholuck s a pedagógiai vonatkozású beszédek mestere Uhlhorn. E theologusok, mint gyakorlati igehirdetők, ha ismerték is Schleiermacher gyaTcorlati
theologiai elméletét, annyira kiváló igehirdető eg)"éniségek voltak, hogy mód
szerük indokoltan lehetett követésre méltó. S ha megemlítjük még ennek a kor
szaknak legtermékenyebb s hatás tekintetében legszélesebb körben ismeretes
Gerok nevét és működését, akkor látjuk igazán azt, hogy milyen értékes ige
hirdető typusokat adott a 19. század.
A mi kereteink mellett is a lehető teljesség kedvéért még meg kell
említenünk az angol Spurgeon és a dán Beck Vilmos homiletikai munkásságát.
Előbbi Ratschlaege für Prediger c. müve nem olyan nagy koncepciójú, mint
gyakorlati igehirdetése, utótbi evangéliumi prédikációs kötete pedig érték és
hatás tekintetében állandónak mondható. A századváltozásnál még két névre
figyelhetünk: Stöcker és Frommel népies beszédeire, akik bizonyos mértékig
ú j iskolát alkottak.
Ha ugyanezen idő magyar evangeükus igehirdetésére gondolunk, három
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nagy nevet említhetünk: Székács, Györy, Veress. Mindháromnak jelentek meg
prédikációi és kötetei is s az első az ország papja néven volt ismeretes. Egyéni
és a magyar levegő hatásából született sajátos felfogás jellemzi e férfiak beszé
deit, akiloiek működését a ma szemével nem akarjuk, hanem a mának a szivével
akarjuk megbirálni. így mondhatjuk azt, hogy hosszú idő után ők azok,
akik homiletikai alkotásaikkal a nyilvánosság előtt megjelentek, s velük is úgy
vagyunk, mint sok más kiváló homiletával, hogy ki nem nyomatott beszédeikért
bizonyára még nagyobb irodalmi hatás és elismerés illetné meg őket.
A mostani század eleje óta a világ valamenn}i egyházi igehirdetője
BZt a jogot vindikálja magának, hogy a Itor és élet aktuális kérdéseit igehir
detése keretében is vagy nagyon alaposan, vagy felülről, de erős beállításban
világítsa meg s ezzel vagy felújítója akar lenni a racionális theologiai ige
hirdetésnek, vagy pedig abban a hiszemben él, hogy ezt a kulturmunkát kö
teles végezni a műveltség után vágyódó mai emberiség között. Ebben a fel
lendült és magasra kitűzött homiletikai munkásságban vaimak egészen érdekes és
sajátos typusok s milyen nagy a különbség a Geyer, Rittelmeyer, Dörrie^,
vagy pl. egészen a legújabb időkre is gondolva: Ihmels, Hilhert és Althaus
között. Milyen más typus mindkettőhöz viszonyítva S. Keller, vagy más tábo
rokra is gondolva: F. Naumann, vagy Frennsen. Mindegyik név egy-egy da
rab homiletikai történet s ha nincs is terünk arra, hogy velük részletesebben
foglalkozzunk, a működésükre való utalás vagy jelentőségük kiemelése mutatja
azt az utat, amelyen a fejlődés és az érdekesség tárgyunkkal kapcsolatban ke
reshető. S aliogy e neveket megemlítjük, megtehetnök azt is, hogy az angol,
a svájci, és a holland igehirdetés na^ságainak neveit bemutassam, s tevékeny
ségűkre utaljak s ez annál könnyebben is megtehető, mert református test
véreink nagy buzgalommal s különösebb válogatás nélkül fordítgatják ma
gyar nyelvre ezeknek műveit s éppen ezért ez az elhallgatás legyen bizonyos
mértékben bírálat is. Egészen bizonyois okokból nem foglalkozhatunk a ma
gyar és egyéb európai nemzetek háborús homiletikai termékeivel, még akkor
sem, ha tudjuk azt, hogy a mai kor egyik jeles homilétája (Fezer) éppen az
ezen anyaggal való foglalkozás közben írhatta meg azokat a kiváló homiletikai
elvi megjegyzéseket, amelyek nevét a mai korban olyan értékessé tették.
A magyar evangélikus igehirdetés folyóiratai: az »Igehirdető* és a
»Lelkipásztor* nemcsak német és angol fordításokat, átdolgozásokat, hanem már
az első időktől önálló és minden typusú gyülekezet érdekeit kielégítő beszé
deket közöltek s ha találunk is ezek között kiválókat, nagy általánosságban azt
állapíthatjuk meg, hogy legkiválóbb beszédíróink az elméleti ismeretek és a
modem irányok utánzása tekintetében a külföld mögött maradtak sokszor
negyedszázaddal is és a követés személye vagy iránya tekintetében nem mond
ható mindig szerencsésnek a választás. Elismerjük, hogy ezek a megjegyzések
akribiával és irodalmi utalásokltal felszerelve volnának teljesek, de a vázlatos
munkaprogramm felment a részletektől ezen a ponton is. Ezenfelül pedig azért
nem tartjuk helyesnek a részletes homiletikai magyar irodalmi termékek recensióját és ismertetését, mert az újabb kötetek szerzőinek műveiről minden ismer
tetést megtalálhatunk a mai egyházi sajtóban.
Az elméletet és a gyülekezeti viszonyokat, egyháziasságot figyelő szak
embereink, a gyakorló lelkészek, kiváló igeliirdetök, és a gyülekezetek egy
öntetűen azt vallják, hogy a mai kor (a háború utáni) kifáradt a prédikációk
hallgatásában (Predigtmüde). Ennek nem kifejezetten a gyengébb nivójú egy
házi beszéd az oka, amely talán mint megjegyzés és Ítélet nem is helyes,
hanem ezek a jó diagnózissal rendelkező bölcsek azt állítják, hogy a mai
ember és gyülekezeti tag egyáltalán kikerült a prédikáció érdek- és ható
köréből. Szerintük az istentisztelet jövője szempontjából olyan javításokat kell

53

tenni az istentiszteleten, hogy az visszanyerje régi közönségét és ismét kezébe
vegye nemzete nevelését. Ez azonban csodálatosképen nem az igehirdetés elmé
letének és gyakorlatának kijavításával kezdődött, hanem a modem kor és életmiUőben archaizáló és rekathoUzáló mozgalmak jegyében. Olyan liturgiái moz
galmak kezdődtek, amelyeknek eredményétől rengeteget vártak s amelyeknek
pozitívuma igen kevés lett. A modem liturgiái mozgalom megindításának
lehet nevezni Smend és Spitta azon fáradozását, hogy az evangélikus istentiszte
letet művészies tekintetben vonzóbbá tegyék. Szebb orgonajáték, díszesebb templo
mok, művészies templomi képek, általában szentképek elhelyezése, és zsoltárversek responzorium beiktatása az istentisztelet cselekményeibe, mind azt ered
ményeznék a nevezett theologusok szerint, hogy az istentiszteletek látogatottsága
«s vonzó hatása növekedne. Ennek a mozgalomnak útját állta a háború 6
jelentősebben nem is fejlődött volna ki, ha a háború utolsó éveiben nem
jelenik meg az utolsó évtizedek legjelentősebb theologiai műve: R. Ottó:
Das Heilige, amely egyszerre újra felszínre vetette a modem Uturgiai kérdések
<>zönét. A háború bef.-'jezése után úgy a protestáns, mint a róm. kath. egyházbim olyan törekvések indultak meg ezen a téren, amelyek mintha valami
úi vallásosság előfutárjai lettek volna. Nyugodtan lehet ezt a periódust Niebergallal együtt a kultikus romantika időszakának tekinteni. Ha az első stádiumban
még csak a schweigendcr Dienst és az istentiszteleti hallgató percek problémái
lényegesek, lassan mind több és több misztikus elem bevonását követelik ar
istentiszteletbe. Ez a törekvés tulajdonképpen a modern liturgiái mozgalmak
lavinájának megindítója s útegyengetője az úgjTievezett hochkírchÜche Bewegungnak, mely mindkét szektájában egyformán tubtó rekatholizáló mozgalom.
Kimondott és közismert céljuk lényegében a teljesen róm. kath. istentiszteletek
visszaállításával és a szentségek róm. ka*h. dogmatikai értelmezésével akar
evangélikus istentiszteleteket tartani. Azokban a vitákban, amelyek "Heiler és
ScJtián (lásd Hochkirche és a Das evang. Deutschland ezévi számait)
között éppen a legutóbbi időbon erre nézve lefolj'tak, előbbi a refor
mátorok legelső irataira való hivatkozással próbálja mozgalmának kísérletezését
mentegetni, míg a protestáns közvélemény Schiánban látja azt az embert,
aki nemcsak a maga ne\ében, hanem az egész protestantizmus érdekében foly
tatja e csoport ellen a védekező harcot. E tábor szellemére és Lutherről vallott
felfogására jellemző annak a könyvnek kiadása, amely Luther in ökonomischer
Sicht címmel megsértése mindannak, ami előttünk eddig megbecsült és ke
gyeletben tartott volt.
Ez az újítási mozgalom arra törekszik, hogy az istentisztelet rend
jét a görög liturgia dramatikus menetével, dialógusaival és recitációival töltse
meg, kórusok és papi segédletek bevonásával, amelyek a gyülekezetet egyfelől
elkápráztatják, másfelől pedig aktiv cselekvésre kényszerítik és úgy szerepel
tetik, mint valami nagy vallási dráma statisztáit. Ha még azt is megemlítjük,
hogy az oltárra 8 égő gyertyát kívánnak helyeztetni, a lelkész albát viselne
6 amikor a sekrestyéből a templomba bevonul, állandóan diakónusok kisér
nék, akik az oltár előtt térdet hajtanának, stb., akkor nyilvánvaló, hogy ezekben
az újításokban egészen a római Hturgia valósulna meg, de kérdés az, hogy mi
képpen hatna egy ilyen istentisztelet — Magyarországon? Ezekre a mozgal
makra találóan alkalmazható néhai Girgensohn alábbi mondása: Van-c valami,
ami a racionalizmus felett gj'őzedelmeskedni tudna és ugyanakkor a kathoJicizmus ellensúlyozására is képes lenne? Van ilyesmi, de ezt ne a jelenben ke
ressük, hanem a múltban, a reformáció korában, amidőn az Isten igéje lett
autonóm uralkodóvá a nagy reformátor szivében. Ugyanő mondja: amint egy
kor az írás igéje iránt való engedelmességből előállhalott a reformáció, úgy
manapság is csak az írás igéje iránt megújult engedelmesség tesz képesaó
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minket arra, hogy azt a krízist, amelyben vagyunk, megoldjuk, Altháas, a mai
német luthcránizmusnak vezető egyénisége azt mondja, hogy e liturgiái kér
déseket erőszakosan állították az egyházi élet homlokterébe. S Heiíer egyik
idézete is, mely arról számol be, hogy az evangélikus istentisztelet részére kinyiktkoztatás, kedves volna nekünk, ha továbbfejlődése nem cáfolná meg ezt
a kijelentését. Bármennyire is elitéljük a modern üturgiai mozgalmakat, azt
meg kell állapítanunk, hogy a hullámok még olyan liturgiamentes területekre
is átcsaptak, mint amilyen a mi magyar egyházunk. A :> Lelkipásztor* közölte pl.
D. Stráner Vilmos egy ilyen tervezetét. A viléz dr. Kendeh-Kirchknopf
Gus:táv
által készített és a Deák-téri templomban bevezetett liturgiái kísérletek mind
olyan próbálkozások, amelyek ennek hatásai, de mindkettőről megállapítható,
hogy nem tekinthetők teljes mértékben sikerültnek. Egyetemes egyházunknak
már évek óta van egy úgynevezett liturgiái bizottsága, amelynek feladata
volna ezekben a dolgokban világosságot deríteni, de a bizottság bizottság ma
radt itt is — alkotás nélkül.
A lutheranizmus életét összefoglaló s idézett nagy mű bemutatja a
világ összes evangélikus egyházainak liturgiáit, tarka képet mutat, mely egyúttal
megdöbbentő is. Alig van két egyforma istentisztelet. A legegyszerűbbnek ta
lán a magyar tartható s a legszebb felépítésű a svéd. Aki ezt a helyzetképet
ismeri, az nem adhat igazat Althausnak, abban a tekintetben, hogy a hturgia
kérdései levétessenek a napirendről, hanem őszinte örömmel üdvözU. Söderblom
érsek, a kopenhágai gyűlésen beadott azon indítványát, hogy minél előbb egységesíttessenek a világ különleges evangélikus istentiszteleti rendjei s ha lehet,
Bzeretnök elfogadni az amerikaiak azon túlzónak látszó kívánságát, hogy a
Luther által megállapított 16. századbeli minta fogadtassák el és tétessék álta
lánossá.
A további lehetőségek érdekes végleteit fejtegeti Szimonidesz Lajos a
Christhche Welt 1930. júliusi számában »Az istentisztelet mechanizálása* c.
dolgozatában.
Eg)ik érdekes hatása a liturgiái mozgalmaknak, a kultikus beszéd
problémája. Erről a kérdésről írt igen érdekes dolgokat Hilbert s vele ellen
tétes felfogást hirdetett Stráner egyik kisebb dolgozatában s mindketten, de
különösen az első, a Üturgiai elem növekedése által előidézett zűrzavarban úgy
keres kivezető utat, hogy többféle istentisztelet bevezetését ajánlja, hogy a
kultusz és az igehirdetés lehető separálása érdekében.
Azt lehetett volna várni, hogy a magyar evangélikus homilelikai folyó
irat ezekkel a dolgokkal többet foglalkozik, de azt láttuk, hogy bár elméleti
s igen részleges honiiletikai kérdések tényleg megtárgyaltattak a )>Lolkipásztor«
hasábjain, ezek a cikkek nem bírtak tudományos jelleggel és szakszerűekneik
is csak nagy jóakarattal lehet nevezni őket. Ma, amikor a liturgikai kérdések a
homiletika minden problémáját előtérbe helyezték, teljesen indokolt lett volna,
akár a Fezer, akár a Barlh, akár a javított Niebergall felfogást, akár ja
revízió alá vett művészies igehirdetést és annak érdekességeit megszólaltatni lelké
szeink ilyen nyilvánossága előtt, mert ezek azok a kórdésok, amelyek minden
theologiai stúdium mellett minket legelsősorban, mint egyházat, vagy az egy
ház életéért felelősséggel aggódókat érdekelnek.
R. Seeberg mondta: az a dogmatika fog győzni, amelyik legjobban jnegtanít prédikálni. Ezt valljuk mi is. Legjobbjainknak össze kellene fogni pa
sorompóba lépni, hogy a liturgika problémáit újonnan kidolgozandó és új
homiletikai elméletet megalapozó pozitívumokkal kíséreljék megoldani.
Azt a rengeteg történeti anyagot, amelyet kötetekre szoktak és lehetett
volna kinyújtani, mi csak néhány futólagos mondatban vagy szóval érintettük^
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mert nem akartunk feleslegesen ismert történeti adatokat újból lenyomatni s
inkább azt tartottuk helyesnek, hogy mindig a problémákra irányítsuk a figyel
met.
16. 4 liturgUm tárgyi kérdései.
A liturgika egyes kérdéscinek megtárgyalásánál minden szakmunkaíró
olyan egyéni utakat járhat meg, amilyeneket tanulmányainak sorrendje szerint
a leghasznosabbaknak lát. Ezért mindenkinek, aki tárgyunk kérdését történeítileg és az új problémák alapján is jól ismeri, teljesen indifferens az egyes
fejezetünkbe vágó kérdések csoportosítása. Magunkat is felliatalmazva érez
zük arra, hogy a fejezet élén megadott címben sok kérdést foglaljunk össze,
amelyek esetleg elkívánkoznak egymástól, de a nagy méreteket véve alakul,
mégis egymáshoz tartozóak.
a) Az első kérdés maga az istentisztelet pi-oblémája. Láttuk, hogy a
görögkeleti egyház istentisztelete liturgia, a római egyházé mise, a protestantiz
musé inkább igehirdetés. Ha a vallástörténeti adalékok eredményeire is kiter
jedne vizsgálódásunk, akkor azt mondhatnók, hogy a vallásosság életének a
vallásosság legprimitívebb jelentkezéseiben is rögtöni következmény© a Icultusz.
Előttünk kérdés marad az, hogy a vallásosság és az Istenben bízó élet elhite^tésére elegendő-e maga a kultusz, vagy ezen tényt bizonyítja-e egyáltalán az a
vallájsos typus, amely kegyes életében inkább csak kultikus cselekmények élve
zője és gyakorlója. S így jelenik meg előttünk a sacramentum és a sacrificum
kifejezései és a bennük és mögöttük rejlő nagy kérdések. Amikor a protes
tantizmus összesége a sacramentumokkal való élést az istentisztelet központjába
helyezte el, akkor lelki szemei előtt az istentisztelet különlegesen ünnepi és
ünnepélyesen szentséges jellegű volt s ma is erősen tiltakoznék az ellen, ha
bárki részéről jönne is az a vád, hogy akár a sacramentumok kiszolgáltatá
sában, akár az istentiszteleteinek egyéb részeiben valami kis köze is volna az ál
dozati jellegű cselekményekhez és gondolatokhoz. A do ut des elve töké
letesen kikapcsoltatott istentiszteleteinkből s még az egészen modem liturgiái
törekvések vezetői is nagyon vigyáznak arra, hogy ilyen értelemben való
katholizáló gondolat elgondolásaikban ne legyen észrevehető. így azután isten
tiszteletünk nem lehet áldozatok bemutatása sem, hanem állandóan Isten előtt
való leborulás, amelyben a gyülekezet, mint egy személy és egy ember jelenik
meg közös hit ós azonos kultikus formában Isten előtt.
Az újszövetség valamennyi könyvéből írhatnánk e megállapítások után
idézeteket, amelyek igazolnák megjegyzéseinket és azt a tételünket, hogy a
protestantizmus, ill. az evangélikus istentisztelet ar evangéliumnak megfelelő.
Krisztus akarata szerint való s imádásról annyiban lehet benne szó, amennyire
akár az igehirdetésben, akár az imádságban vagy éneklésben a hívő és a
gyülekezet Istenre, Jézus Krisztusra gondolhat.
Az egész istentiszteletnek a formai vagy kultikus jellege másodrendűvé
törpül amellett a fenséges cél mellett, hogy istentiszteleteink élményeket vál
tanak ki a hívőkből, de a formák ezen leértékelése nem jelentheti azt, hogy
Krisztus-ünnepeinken ne legyen ékes rend és Isten dicsőítését ne igyekezzék
egész egységesen végezni a világ lutheránizmusa.
\
Ezen az istentiszteleten a pap, mint az istentiszteleten jelenlevő sok pap
között az első, végzi az összes s a gyülekezet által reá meghí\ás és kötelez4^
által bízottakat s a gyülekezet egészének aktivitása éppen abban a személyes
megbízásban van, amellyel minden hívő megajándékozza gyülekezeti lelkészét,
így a közös hit és közös lélek birtokában valósul meg az a p'di gondolat.
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hogy egymás hite által erősödik a gyülekezet. A két tényező egymásra utaltsága
piinden modem kísérlet nélkül is olyanná teszi a protestáns istentiszteletet,
amelyet éppen ezért úgy érezzük, nem szükséges kísérletezésekkel elrontani.
b) A templom. Hosszú a fejlődés, amíg a szeretetvendégségek egyszerű
hajlékaiból kinőnek a hatalmas dómok, de a közbevetett stációk is csak azt
igazolhatják, hogy a vallásosság intenzitása még sincs szorosabb összefüggésben
a külső kerettel. Amennyire imponáló a keresztyénségen kívülállóra a legszebb
templom, az aki lélek szerint keresztyén, a legegyszerűbb imaház igehirdeté
sében is megtalálja üdvösségét.
Az öskercsztyénség első két századából templomokról nem tudunk, csak
a harmadik században tudunk (259) Gallienus azon rendeletéről, mely az
elvett keresztyén templomok visszaadásáról intézkedik. Arról is tudunk ez idő
óta, hogy milyenek voltak a templomok. Rendszerint hosszúkás ház, kelet
felé építve és a keleti rész lehetőleg gömbölyűre kiképezve. Ebben a részben
volt felállítva a püspök széke és később a presbytérium székei is. Ezek mel
lett állottak a diakónusok. Ez az épület adta meg azután a basilika építkezés
alapgondolatíit, azzal a változtatással, hogy a hosszúkás alakot felcserélték
elliptikus formával. Hogy azután ezek a templomok milyen keleti paloták
szépségeit és annak hatásait szívták fel, arról ma nem mondhatunk már so
kat. A basilika építkezésnek kifejlődtek az op{X)rtinisztikus hatásai olyan irányban is, hogy a templom hármas tagolásában a bejárat, a nagy tempTom-tér
és az oltárcsarnok részeit, mint különálló egészet tervezték meg az átfogó
gondolaton belül és a fejlődés további folyamán e részek arányosítása is bi
zonyos átalakuláson ment át akkor, airákor a mellékhajók és mellékoltárok
beépítése és kiképzése egyházi szükségességgé vált. További fejlődés volt az
oltár állandó keleti irányba való helyezése és a bejárat nyugatra tétéle, majd
pogány és görög hatásra a főhajót elválasztó mellékhajók közé oszlopokat he
lyeznek el, amelyek az első időkben korinthusi mintát követnek, később azon
ban ezeket a tartó oszlopokat igyekeznek nom görög stílusban építtetni és
amennyire az lehetséges, evangéliumi gondolatokkal meggazdagítani. (LegtöbbBzör fordul elő a szőlőtőke és szőlövesző kiképezése: pl. Szent István Basilika.)
Ez a basilika-stilus azután a nyugati keresztyénség területén hódító útra indul.
Keleten azonban hamarosan vetélytársa lesz ennek a kupK>lás és kupolákban
gazdag Hagia Sophia temploma és igy a bizánci stilus, amely azonban nyugaton
nem tudott megbirkózni s az előbbi mellett lassan mindinkább háttérbe (szo
rul, vagy legalább is kisebb területre korlátozódik. A két tij)us után a harma
dik, az úgynevezett román stilus, melynek jellemzője az általános íveltségre
való törekvés nemcsak az ablakok és a bejárat, hanem általában a templom
Itülső építkezésében is, érdeme azonban e rendszernek az, hogy az eddig építé
szetileg elhanyagolt oltár előtti és kórus részeket szépen és [)ra"ktikusan ké
pezte ki. A 13. század elején az úgynevezett gótika vagy gót stílus hegyes
szöges és csúcsíves építkezéseivel kezdi meg hódításait s annak három fázisa,
a korai, a magas és a késői gótika ornamentális dsízítéseivel és bizonyos
méiiékig evangéliumi vonatkozásaival is az előbbi stihisokat hosszú időre felül
multa hatás tekintetében. A későbbi irányok, bár mhit önálló stílusok jelent
keznek, nélkülözik azt a .';;;• ifikus sajátosságot, ami az eddigi stílusokban
megállapítható. A renaissancc-síilus a formák ^gazdagságával, bizonyos szabad
elvűségével, a barokk-stílus az architektuális hatásokkal és a festészeti szép
ségek igénybevételével igjeksz'k az cgj^ázi közvéleményt a maga táborába
áthódítani.
A reformáció maga előtt találta ezeket a stílusokat s mielőtt határoz
hatott volna az állandó stílű; telúntetében, lényegéhez híven azt kellett először
megállapítania, hogy melyik stílus az, amelyikben az e>angelium gondalatai
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megvalósítlialók tolnának, de arra is figyelenimol k«llett lennie, hogy az eg-yházi ének és az orgona elhelyezése miképen válik lehetővé a különböző épít
kezési sémáknál. Ilyenirányú gondjaiban azonban az a rendkívüli tény sietett
segítségére, amely egész és egységes vidékek áttérése után, nemcsak hívekkel,
lianem templomokkal is gazdagította. Ha talán a gótika lett is volna az a
stílus, amelyet a reformáció legszívesebben alkalmaz, a római egyházból így
reánk maradó tomplomok átvételével a protestantizmus is rendelkezhetett minden
olyantípusu templommal, amelyeket ^•agy amilycmeket csak addig alkottak. így
látunk azután még ma is olyan templomokat, amelyek sok esetben ennek a
kettősségnek hatásait mutatják: Az augsburgi Anna-templom fele evangélikus,
fele pedig a hithű és katholikus Fuggereké, de Hollandiában is érdekes
esetei vannak a templomkérdésnek. A puritán kálvinizmus a legszebb barokkstílusú templomokat is átfestette egyszerű fehérre s a műemlékek országos
bizottsága renováltat ma igy néhány ilyen templomot s állíttatja vissza abban
a formájában, ahogy megépítették. (Breda). Ugyanilyen érdekességei vannak
a tornyok nélküli kötelező építkezésnek is és ebben a tekintetben Magyarország
egyes városai szolgálhatnak kitűnő példákkal, ahol megépítették a tornyot,
lenomboltatták és újra engedclye.zós és megépítés után újra le kellett bontani
jazokat.
Az oltárról való lutheri felfogást az előzőkben érintettük és a templom
ban ellielyezés tekintetében is nagy összevisszaság észlellietö. Pl. a brassói
fekete templom óriási méretei miatt az oltári funkciókat egyáltalán nem lehet
Iiallani az orgona alatti részen, viszont a szószék a templom közepén lévén
elhelyezve, az oltár közelében ülők helyeiken e kettős ülésen megfordulva hall
gatják az igehirdetést. Vannak olyan templomaink is, különösen a kis dunántúli
templomokban látható ez, hogy a kLs ós primitív oltár felé helyezték el a
szószéket, amit nem is kell különössbhen hangsúlyoznunk, hogy úgy dogma
tikai, mint egységes liturgikai és főként esztétikai szempontból is teljesen
helytelen.
Protestáns templomot csak az építsen, aki evangéliumi hitünk követője.
Miyel magyar iemplomépítészeti stílus egészen napjainkig nem alakult ki, né
hány székely stílusú templomtól eltekintve, lehetőleg arra kell törekedni, hogy
a templom belső éleiének hatásait még fokozhassa a templom építési szépsége
és stílusa. S ha a praktikus és anyagi szempontok is fontos és mérlegelendő
mellékkörülmények, akkor a ma külföldön sok helyen elfogadott, olcsó és
modern templomi építkezések csak abban az esetben volnának bevezethetők,
ha egységes, általánosan elfogadható és bizonyos tekintetben magyaros jelleg
is beleviliető az ilyen formákba. Ma még' sok küzdelmet kell megví\Tiia a
modern templométjítészeti stílusnak, de a jövő templomai inkább ilyenek le
gyenek, mint az amerikai teinplomok, amelyekbe a paplaktól kezdve minden
bele van építve, ami a gyülekezet erősödésének és megtartliatásának érdekében
állhat 6 így ünnepély'es jellege sokat veszít. A modern és sok esetben torony
nélküli temploinok hatalmas keresztjeikkel és hatalmas transzparensekkel fel
szerelhető homlokzataikkal még mindig mint kiemelkedő építkezési alkotások
érvényesülnek más épületek felett. Ne feleijtsük el azt, ho[sy a modern kor
embere a klassicizmus formai szépségeit ma már csak múzeumokban akaria
éUezni s a templomnak, a keresztyénség és a kultúra krízisében éppen azt az
aiX)logetikus küzdelmet kell megvÍMiia, amelyet magának az egyháznak és a
lelkésznek is meg kell vívnia minden tényezővel szemben.
Ha ennél a kérdésnél a magyar evangélikus eu'-yliázra gondolunk, akkor
érezzük a kérdés igazi nagy jelentőségét. Nem ismerjük tem[)lomaiiikat. Sem
az elvesztetteket, sem a meglevőket. Ezért gondosim kellene eljárni minden új
templomunk megépítésénél. Közegyházi szempontljól és jövőnk érdekében is
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elengedhetetlen szükséeesség egyetemes egyházunk kiadásában egy olyan albumot
szerkeszteni, amelyben összes hazai evangélikus templomainkról készített jó
fényképek elvégzik az adatgyűjtés nehéz munkáját s az ezekből levonható
tapasztalat kiegészülve a mai kor templomépítészeti stílusával, értékes útmuta
tásokat adna most építendő új templomaink, valamint a mellettük elhelyezendő
egyházi épületek tekintetében.
c) A: egyházi éo és az ünnepek. A népszö\etség egyik legérdekesebb
programmja a naptárrevizió és oly széles alapokra fektette le ezt a kérdést,
hogy az sokkal több emóciót váltott már eddig is ki, mint azt általában hiszik.
Olyan vallási synkretizmus mellett, amilyen ma az emberiség életében látható,
nehéz elgondolni a naptár egyesítését. Újra visszahozni a babiloni naptárrend
szert, mely a hold járáshoz igazodik és így egy évben 12.5 hónap lenne,
vagy a munka 5 nanját bevezetni, mint azt a szovjet tette, vagy a mai rendszer
melleit maradva és a vallástalansíig fejlődésit látva, azt tudni, hogy a vasárnap
mind kisebb és jelentéktelenebb vallásos hatást mutat, minden oldalról nehézzé
teszi a kérdést. Nem állítjuk azt, hogy mindezeket a naptárrevizió okozza, de
azt hisszük, ha valami új rendszer a vasárnapok egységében lényeges változást
idéz elő, akkor még nagyobb negatívumokkal kell számolnunk.
X zsidó sabbatli és a keresztyén vasárnap a pihenés, a munkaszünet
napja s ahogy Luther mondta: a vasárnap a keresztyén erkölcs ^olására
szükséges. Anglia tette nagy jelentőségűvé a vasárnapi munkaszünet problémá
ját s mégis azt látjuk, hogy Glasgow városiban a nagy számú zsidósí'ig
miatt a zsidó sabbath ünnepén a boltlielyiségek •/ÁT\3L vannak, de vasárnaponként
az angol hatóságok engedélyével vannak nyitva. Ha az amerikai egyházi életre
gondolunk, megállapíthatjuk azt, hogy ott az autó, a mozi és a vasárnapi
kirándulás már a vasárnap egyházi jelentőségét egészen lecsökkentették. Európá
ban is mindinkább divatossá válik az úgynevezett week-end-ezés állandósulása s á
természetbarátok, túristatársaságok többet vonnak el a vasárnapi istentisztelettől,
mint világnézeti ellenségei. Ezeken a bajokon úgy próbáltak segíteni, hogy
a kiránduló és vvcekend helyeken istentiszteleti helyeket létesítettek és így
született meg, pl. Németországbíui a Wochendpfarrer, aki ismeretlen gyütekezetet pásztorizál. Azt a megoldást is próbálták, hogy a vasúti állomáson
rendeztek be kápohiát, hogy a kirándulók még a vonat indulása előtt misét
hallgathassanak. (München.) Ha arra gondolunk, hogy ez a szokás hazánkban
is nagyobb méreteket fog ölteni nemcsak a fővárosban, hanem a vidéki
városokban is, akkor a diaspora evangehkus egyház a lehető legnagyobb ve
szélynek van kitéve. Azt teljesen kizártnak tartjuk, hogy kis számunk miatt nú
ilyen erdei istenliszteletek tartására berendezkedliessünk. Ezt megpróbálta a
budai egyház és rövid kísérletezés után abba is hagyta. Maradna tehát mint
végleges megoldás, olyan hétköznapi istentiszteletek bevezetése, amelyre a mi
egyházunknak reformátoraink szelleme szerbit nemcsak megvan minden joga,
hanem ez kötelessége is. Lehetséges, hogy a vasárnap és a naptár kérdése egy
új istentiszteleti élet bevezetése által sokkal jobb irányba tolódnak el, mint
ahogy azt a kezdet kezdetén reméltük s így a vasí'imap értékelésében újra
uralkodó lehet a régi lutheii elv.
Amilyen szabadsággal kezelte s kezelheti egyházunk a vasárnap dolgát,
annjira ellentétes álláspontja az ünnepnapok tekintetében. Természetszerűen
törölte el saját részére a főünnepeken kívüli egyéb Mária és szentek ünnepeit,
de a főünnepeket a római egyház tradíciói és szokása szerint ünnepelte és ün
nepli Európában. Ugyanazzal a számítással fogadta el a húsvét, a pünkösd és a
karácsony ünnepét. Ai ünnepkörök és az ünn?|)i időszakok különbségeit a mi
egyházunk is megkülönbözteti azokban a színhatásokijan, amelyeket módjában
van az egyházi évnek megfelelően változtatni. Ö"; színt használ egyházunk az

5»

egyházi évben: 1 = fehér, az öröm és az ünnep kifejezése; karácsonyi ünnep
től január 13-ig ós húsvét hétfőtől Pünkösd szombatjáig, azután a Szentháronir
eág ünnepén. A fekete szín a mély gyász színe, tehát csak nagypénteken és a
halottak vasárnapján használatos. A ÍLla a félgyász színe, tehát a böjti időben
használatos, sok helyen az adventi időben is. A vörös a hitvallás színe: a pün
kösdi ünnepeken kötelező szín. A zöld az életnek a színe: január 13-átó|
Septuagesima vasárnapig ós szentháromság ünnepétől advent első vasániai>jáig.
d) Az istentisztelet alkotó elemei. Úgy a vasár-, mint az ünnepnapi
és egyszerű munkanapi istentiszteleteknek vannak úgynevezett állandó vissza
térő elemei, amelyek úgy rendezendök és úgy végzendők minden keresztyén
istentiszteleten, hogy a rend és az egységesség tekintetében soha hiba ne ^sék.
S akár prófétai, akár papi funkcióról van szó, mindkét esetben az a lényeg,
hogy akárki végzi s akárhányan hallgatják, egyforma szent cselekménynek te
kintse végzője és hallgatója. Ezzel a collal vizsgáljuk meg istentiszteleteink
alkotó elemeit.
aa) Az Ige olvasása. Igazi prófétai munka. Az Ige állandóan Krisztus
tól való üzenet. Az öskeresztyénségben éppen úgy, mint a zsinagógális isten
tiszteleten és a mai keresztyén szertartásban is azonos a rendeltetése. Mindhárom
esetben az Ige nyilvános olvasása a legnagyobb megtiszteltetés. A különböző
perUvojiális rendszerek kialakulása után pedig, ahogy istentiszteleteinken a négy
szeri olvasás helyett a kétszeri olvasás vezettetett be, ma már teljesen a lelkész
kezében van ez a funkció s ha a modem liturgiái törekvések vissza is akarják
állítani a régi négyszeres írás-olvasást, ezt a munkát is a lelkészek kezében
kívánjuk látni, holott a laikus elemnek az ilyen bővített liturgikus istentisztele
ten elég nagy szerepet adnak.
A magunk részéről helyesnek tartjuk az írás többszöri olvasását s bizo
nyosan hatásosnak bizonyulna zsoltárok olvasása is, de főként abból a kiindulási
ból helyeseljük, mert így bekövetkezik a régen várt perikóparevizió és azon
felül a szabadtextusokban való elkalandozások helyett a minden vasárnapi né
gyes vagy ötös textus kijelölése esetén sokoldalúbbá válhatik igehirdetésünk is lés
siLnesebbó vagy hatásosabbá lehetne tenni a Bibliára való felliívást és eUtöt©lezést is.
bb) Imádság. A gyülekezet aktív tevékenységét szolgálja istentiszteletein
ken. Az evang. istentisztelet építő és pedagógiai munkájában az igazi schweigender Dienst, a Mi Atyánk elimádkozása, amikor az egész gyülekezet a legmé
lyebb csendbe merülve érzéseit ós gondolatait elmondja a közös imádkozásban.
Az istentisztelet ünnepélyességének és hatásának értékét lehet és kell is meg
állapítani a Mi Atyánk alatti gyülekezet magatartásáról. A nevelésnek gyülekezetenkint arra kellene törekedni, hogy ez a hatás kiterjesztessék az úgy
nevezett collecta, vagy gyűjtő imádságra is. De ugj^anolyan elmélyedést keU
elemi az átlagos templomlátogatónál a templomba belépő és a templomból
távozás alkalmával elmondott egyéni imádságnál is. Az általános egyházi ima
pedig, amely az igehirdetés tartalmát reasummálja, legyen emlékezést keltő,
az igehirdetés hatásának folytatója és így élmények kiváltására is alkalmas s
ugyanúgy szerkesztendő meg az oltárelötti utolsó ima is, hogy az az egész
istentisztelet eredményeit néhány mondatban imperatív hatásúvá tegye. Nehéz
viszont abban a tekintetben dönteni, hogy a kötött szövegű imák mellett ma
radjunk-e meg végérvényesen, vagy pedig az úg}-nevezett Stossgebet formáit
engedélyezze egyházunk. Fiatal, vagy a gyakorlati lelkészi munkában mindig
bizonytalan lelkészeknek ez éppúgy eltiltandó, mint olyanoknak, akik egy hétig
tartó meditálás és komoly készülés nélkül indulnak neki a vasár- vagy ünnep
napi szolgálatnak. Aki alapos egyéni felkészültséggel nem tjidja beleélni ma-
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gát az előtte álló és hetenkint reáváró munkára, annak meg kell fogalmazni
és le kell írni még a saját imádságát is, hogy a megmaradó papiroson plőBzör ő maga tartson és tarthasson bírálatot önmaga felett, s ha kellő őszinteség
mellett megtudja állapítani azt, hogy az ő általa, mint pap által készített imád
ság, neki mint hívő és keresztyén embernek semmit sem tudott mondani,
akkor hagyjon fel az egyéni imádságok konstruálásával.
Ennél a pontnál kínálkozik alkalmunk arra, hogy a magyar evangélikus
ájtatossági irodalomra futólag némi figyelmet fordítsunk. Ha megnézzük leg
kiválóbb egyliázférfiaink imakönyveit, majdnem mindegyik könyv, majdnem
mindegyik imádságban az Istennel való személyes viszony olyan ridegségét
fala'Ijuk, amely általános vallásos szempontból som kívánatos, \alahogy hiány
zik a mi imakönyveinkben és főképen a mi agendáinkban a meleg papi egyéni
ség közvetlensége, amely ilyen az Atyával szemben s ilyenre akar nevelni gyüle
kezeteket is. Ezért van azután az, hogy imádkozási mintáknak nem használ
tatnak sem imakönyveink, sem agendáink. S az' merjük hangsúlyozni, hogyha
másutt modern liturgiái problémák és krízisek vannak, addig nálunk nagy űr
és úgy látszik hosszú ideig megoldatlan lesz az istentiszteleti imádságok kér
dése, pedig ennek az istentisztelet hatása tekintetében nag)X)bb jelentősége van,
mint az úgynevezett mai modem kérdéseknek.
cc) Ének. Az istentiszteleti énekek kiválogatása szigorú papi kötelesség
s ebben a tevékenységében a lelkésznek még segítője sem lehet. Istentisztele
teink fenséges volta nem tűri, hogy csak néhány jól ismert énekkel dicsérjük
Istent és a lelkész, mint a hymnologia alapos ismerője és a magyarországi
egyházakban használatos és használatban volt énekeskönyvek áttaimlmányozója,
ebben a tisztében liturgusi munkáját végzi.
Nem elegendő új lelkésznemzedékünktöl a harmónium kezelését meg
kívánni s abban a hitben élni, hcjjgy ezzel nagy űrt pótolt a közegyházi lelki
ismeretesség, hanem arra kell törekedni, hogyha kevesebb énekszámú és dallamú énekeskönyvet is adunk ki, azokat lelkészek és gyülekezet egyaránt ispierjék. Minden liturgiái kísérletezgetés helyett vagy mellett nem arra kellene-e
törekedni, hogy az utóbbi évek ökonomikus hatásait ebben a tekintetben is
érvényesítsük. Az eddig külföldön ismeretlen szép magyar evangélikus énekeket
ott is meg kell ismertetnünlc, viszont a külföldi egyházi énekeskönyvek azon
kincseit, amelyek nálunk ismeretlenek, ismerjük meg és vezessük be ^gyülekezeteinkbe. Amerikai evangélikus testvéreinknek van néhány olyan szép éneke,
amelyet gyülekezeteink egyszerre megszeretnének s amelyekkel istentiszteletein
ket gazdagíthatnék.
dd) Az islentisztelet művészi elemei. Milyen szerepe van a művészetek
nek istentiszteleteinken? Építkezéseinkben vagy templomi épületeinkben, ilyet
aKg kereshetünk, templomaink belső díszítése éppen a magyar kálvinista ha
tásra visszavezethetően igen csekély, éneklésünk vagy az istentiszteleti rendbe
beiktatott művészi orgona, vagy énekkari számok olyan kevés gyülekezetben
valósíthatók meg, hogy az ilyen esetek megemlítése szinte jobban túlozza aizt
a művészietienségct, amely mai gyülekezeti életünkben kimutatható. Ujfibb
oltíírképeink talán az egy Benczúr: A napkeleti bölcsek (Bpest—Fasor) ki
vételével jórészt olyan másolatok ós egyszerű témájú s semmit nem prédi
káló képek, hogy a gyülekezetek tagjai sok helyen el sem tudnák mondani,
hogy milyen is az az oltárkép, amelyet vasárnapról-vasámapra maguk előtt lát
nak.
Valamikor a művészi elem követelése oly nagy volt, hogy még nz
igehirdetés is, mint műalkotás bíráltatott el. Mikor még Bach volt az evan
gélikus kántor tipusa, aki művészetével és zenei képességével a legjobb apologétája volt egyházunknak, akkor még törekedtek egyházi és istentiszteleti éle-
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tünkben művészi hatásokra. Spitta és Smend szerint ezek olyan követelések,
amelyeket az egyháznak pótolni kell. Mi a magyar viszonyokra való figyelemmiel
állíthatjuk azt, hogy a formai egyszerű szépségeket meg kell találnunk úgy a
templom, mint az oltár stb. építésébe, ezen kívül pedig a lehető legegyszerűbb
művészi hatásoki-a kell törekednünk s ebben a tekintetben csak olyan újítások
bevezetésére szabad elhatározni magunkat, amelyeknek megszakítás nélkül való
folytatása teljesen bizonyosnak látszik.
Általában célként álljon az egyház életében mindig az, hogy művészi
vonatkozásokban a speciális magj'ar evang. egyházi körülmények miatt joem
tudja ugjan felvenni a versenyt a római egyházzal, de értékeit és energiáit
úgy kell csoportosítania, hogy semmi érték veszendőbe ne menjen.

I

n.

A különböző

istentiszteletek.

Egyházunk kultikus életét nem ismerő keresztény ember valamennyi
ma szokásos vagy gyakorlatban levő istentiszteleteink között alig tudna különb
séget teimi. Mit mutat ez? Istentiszteleteink szegénységót-o vagy a római
egyház sokfajta istentisztelettypusaitól való idegenkedést, vagy pedig egyházi
életünk aktivitásának hiányát abban a tekintetben, hogy az idők folyamán
felmerült új formákat nem vezette be s nem próbálta ki. A modem litur
giái törekvések éppen a múltnak ezt a hibáját hozva fel, arra törekszenek,
hogy sokféle istentisztelet létesítése által sokoldalú hatásokkal kínálják meg
a híveket s igy igyekezzenek őket a gyülekezetekhez s általában az egyházhoz
közelebb hozni. Mint ténj't állapítjuk meg azt, hogy az egyházi közvélemény és
közhangulat szerint középen van az igazság ós a tovább kifejtendőkben ezt
igyekezünk bemutatni.
a) Igehirdető istentisztelet. Ilyennek nevezhetjük a rendes vasárnapi
istentiszteletet. Közponí az igehirdetés és e körül csoportosul minden. Ami
előtte történik, megalapozza az igehirdetést s ami utána történik, hatásossá
teszi az igehirdetést. Formai tekintetben egységességről aligha beszélhetünk,
de mégis örömmel állapítjuk meg azt, hogy a Dunántúli énekeskönyv pX^~
lános bevezetése után kezd kialakulni az az istentiszteleti rend, amely a re
formáció első é\'tizedeiben ilyen formákban volt használatos Frankfurtban:
Bevezető ének, oltári üdvözlés, ima és igeolvasás, főének, igehirdetés, főima,
Mi Atyánk, hirdetés. Dicsőség... énekvers, oltári ima, ároni áldás, utolsó
énekvers.
Legújabb időben felmerült az a terv, hogy az ilyen istentiszteletről is
vétessék ki a hirdotésok túl administratív jellegű közlése. Sok helyen ügye
sen oldották meg ezt a kérdést, egy olvasó, emeltebb szék elhelyezésével s
ezzel a teljes istentiszteleti cselekményeket függetlenítették minden oda nem
való anyagtól. Vaimak még viszont olyan régi templomainlc is (pl. a drezdai
Frauenkirche), ameljToek oltárrészlete olyan magasra és n a ^ r a épített, hogy
az oltárban benn fungáló lelkészt aligha lehet hallani s itt lehetetlen ia minden
papi funkciót elvégezni. Ebben az esetben az oltár előtti térség szólére lehet
olyan stílusos szószékszerű emclvénj't építeni, amely a felolvasó vagy hirdetési
lehetőségeknek is teljesen megfelel.
Hosszú időre nyitott kérdés marad az, hogy ebbe az igehirdető mi^yajs
evangeUkus istentiszteletbe lehet-e valami új elemet felvenni, amely isteaatisztcleteink fenségességénck és szépséges egyszerűségének nem ártana s ame
lyet híveink örönmiel láthatnának. Talán a hallgatásnak, némaságnak, csendnek
meditálásait lehetne kiépíteni, >igyázva a mysücizmus veszélyeinek elkerülésére.
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Vagy arról is khotne szó, hogyha nem is minden istentiszteleten, de legalább
minden hó első vasárnapján a hitvallás is szerepeljen az istentiszleleti rendben,
nem az apostolikum szövegezésében, hanem énekben feldolgozva, amelyet lel
kész és gyülekezet közösen énekelne, még pedig úgy, hogy ez az első oltári
funkcióhoz csatoltatnék. Ha igazán megfelelő és kifejező dalammal lehetne
a gyakorlatba átvinni, ezzel egyszerre nagyot emelkedne istentiszteleteink álta
lános hatása is.
b) Az úrvacsorai istentisztelet. A 16. század német evangeükus isten
tiszteletének természetes bevezetése vagy befejezése volt az úrvacsorai isten
tisztelet. Idők folyamán a kettő egymástól elválasztatott. Ennek eg}ák oka az,
hogy annyi úrvacsorai istentiszteletet nem leheí tartani, mint aliány igehirdető
istentiszteletet, másfelől úgy nevelendő a gyülekezet minden tagja, hogy a
kevesebb úrvacsorai istentisztelet jobban való megbecsülése a gyülekezet él
ménye és eseménye legyen vagy lehessen.
Bármennyire kivihetetlennek is látszik első pillanatban, mégis általánosan
be kellene vezetni a kora reggeli ún'acsorai istentiszteleteket, amcl}-nok meg
kezdése előtt a lelkész sekrestyéjében fogadhatná híveit abból a célból, hogy
ott csak kettesbon a gyónás kötelességének minden hívő eleget tehessen. Nem
csak Luther gondolatát kell ezzel realizálni gyülekezeti életünkben, hanem a
modem embernek is lehetőséget kell adni, arra, hogy az élet kényszerítő ha
tásai alatt lelkét megmutathassa az evangeHum olyan szolgájának, aki e hivatástöbblct lelkiismereti Jiényszere alatt elsősorban önmagát köteles úgy pastorizálni, hogy méltónak bizonyuljon gyónások meghallgatására s a gzó igazi
értelmében kezébe vehesse Isten hívó szavára figyelő egész gyülekezetét. Ezt az
újítást nem lehet rekatholizáló törekvésnek nevezni, hanem a régi gyakorlat
felújításának csupán s olyan hatalmat nyer vele az egyház, úgy a lelkészi
kar megjavulásában, mint a g^'ülekezet jobban fegyelmezésében, amelyre már
tényleg igen nagy szüksége van.
Maga az oltár körül lefolyó úrvacsorai istentisztelet rendje a lehető
legegyszerűbb és páthosz nélküli, méltóságteljes legyen a következő renddel:
ének, üdvözlés, prédikáció, bűnvallás, kérdések feltétele, ima, Mi Atyánk,
szereztetési igék, elevació, az elemek megáldása, kiosztás, hálaadó ima, áldás,
befejező ének.
c) Ünnepi istentisztelet. Általában rendes igehirdető istentisztelet me
netét kellene betartani, de olyan új anyagokkal is kellene bővíteni, amelyekpek a bevezetése nem evangelíumellenes ós mint feltétlen nyereség használna a
gj'ülekezet minden tagjának.
Ez e h i megjegyzés szerint az ünnepi istentiszteleteken igénybe kellene
venni a kórusok szereplését is ós a legegyszerűbb és l(^ghatásosabb antiphonák
és responzoriumok alkalmazásával művészi értékben is gazdagíthatjuk ünnepi
istentiszteleteinket. Ilyen újítások és bővítések azután, amennyiben gyülekeze
teink ezt általános jóakarattal fogadnák, az istentiszteletek liturgikus fejlődését
eredményeznék.
Ezzel az indítvánnyal nem akarunk az előző megjegyzésekkel ellentétes
elveket hirdetni. Ha keresztülvihető isteníiszteléteink liturgikus meggazdagítása, ha az soJc alapos tervezgetés után lutheri jellegű és művészies hatású
B az egyház minden gyülekezeti tagjának tetSizésével megegyező, akkor tegyünk
próbát vele. De hosszú idők lelkiismereti küzdelmének és sokak közös fárado
zásának kell megelőzni ezen indítványok valóra váltásását s ezért nem lehet
egy ilyen munka szerzője abban a helyzetben, hogy maga is ilyen munkálatot
vagy kísérletet mutasson be e vázlat keretében.
d) Alkalmi istentisztelete}!, aa) Régi magyar egyházközségekben m^eg
volt az úgynevezett bűnbánó vasárnap, amelyen a rendes istentiszteleti aktuson
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Icívül az igehirdetés befejezése után harangzúgá* kíséretében mondja el a
lelkész a gyülekezet nevében az egyházi bűnvalló imádságot. Ebben az imá
ban személji élmények és megjegyzések vagy reflexiók nélkül minden egy
háztagra való tekintettel, a múlt minden vétkéért \ezekel az egész gyülekezet.
Ezen imádság;' után a Mi Atyánkot az egész gyülekezet monoton hangon p.
lelkésszel együtt imádkozza. Ezen utóbbi alatt halk orgonakíséret és harangozás
volna annak a hangulatnak megteremtője t-s kiegészítője, melyre ilyen alkalmak
kor szükség van.
bb) Adventi és böjd esti istentiszteletek. Az ilyen istentiszteletek rendezé
sénél arra kell gondolnunk, hogy maga az esti világítás olyan hatásokat hoa
magával, amelyeknek kihasználása a legegyszerűbb. Olyan templomokban, ahol
a fény és hanghatások elérésére technikai berendezkedésben nincs hiány (bő
változatú orgona és villanyvilágítás), ott ezeknek az intenzitás erőssége vagy
gyöngítése, a derengő fény és halk orgona, mindezek nem mellőzendők az
evangélikus istentiszteleten sem, de természetesen ezek csak ar ^észnek alá
rendelt fontosságú bevezetései vag>' előkészítői. Fontos azonban az, hogy a
legegyszerűbb és oltári funkciók nélküli istentiszteleti rendben arra kell töre
kednünk, hogy egyszerű kérdések szívet, lelket megmozgató megmagyará
zása valamivel meghittebb és emberibb kegyen, mint máskoí s az ilyen alkal
makra kiválasztott énekek hangulatos és ritniücas éneklése olyan hatásokat idéz
zenek elő, hogy ezek az istentiszteletek így a gyülekezeti élet leUd megnyug
tatói, de egyben purifikálói is legyenek.
cc) Délutáni és esti melUkistentisztelatek.
Ma még. vagy már csak né
hány gyülekezetben szokásos, mint a vasárnajjok és ünnepek előkészítő isten
tiszteletei, de úgy érezzük, hogy ezeknek a kiépítése és állandósítása éppen
a week-end-mozgalom miatt egyházi kötelesség. Ebben az esetben a teljes
vasárnapi igehirdető ;j^enda használatára kellene berendezkedni, azzal a meg
szorítással, hogy a hívok általános kívánságát és a speciális gyülekezeti hely
zetet sem szabad figyelmen kívül hagvTii.
dd) Esti liturgikus istentiszteletek.--^ Talán a megnevezés nem egészen
fedi a tartalmat. Helyesebben igehirdetés nélküli istentiszteletnek nevezhetnők
e mivel a magyar viszonyok szerint a musikalische Andacht-nak még a leg
egyszerűbb lehetőségei is ki vannak zárva gyülekezeti életünkből, ezért arra
kell törekednünk, hogy a gyülekezeti lehetőségekliez mérten a legegyszerűbb
felkészültséggel bár, de lehetőleg minél több gyülekezeti tag bevonásával ének
kar, vagy kórus éneklés, továbbá orgonaszámokkal úgy lehessen építeni a
híveket, hogy azok nem hallván semmit Isten igéjéből, mégis mintha más
eszközökkel részesültek volna abból.
Ez az istentisztelet az, amelyen a gyülekezeti lelkész csak annjd mun
kát végez, hogy éppen jelen van ezen a templomi vallásos összejövetelen.
Ezért ez az istentisztelet volna kiképezhető olyanná, amely még egyházimkban
alig használatos, s amelyet a tartalma utí'in joggal nevezhetnénk missziós
istentiszteletnek. A fejlődés első stációján a zenei éhnények hatását úgy le
hetne növelni, hogy az egyházmegyénként leg^kiválóbb orgonisták segítségével
vag)' szomszédos gyülekezetek énekkarának segítségül hívásával fokoznók az ilyen
istentiszteletek iránt való érdeklődést.
ee) Regrjeli istentiszteletek. Az ünneptelen félév reggeli istentiszteletei
éneklésből, imáljól és írás olvasásból állanak, hetenkint egyszer homiliával,
az ünnepes félév reggelein lehetőleg mindig homiüával, kivéve a farsangi idő
szakot. Ennek az isUaitisztelétnek közönsége régi szokás szerint a gyülekezetek
ifjúsága és munkaképtelenjei szolctak lenni s ezen a tényen nem lehet elszo
morkodni. Mégis úgy rendezendők ezek a reggeli könyöígések, hogy lehetőleg a
gyülekezeti tagok munkaprogrammjuk előtt elmehessenek az Isten "házába. A cél
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az alkalomadás éá a terv az, hogy minden lélek kora reggel már Istenére
gondolhasson.
Nem állítjuk azt, hogy ez az istentiszteleti felsorolás teljes s pótlásra
eemmiképen nem szorul. Azzal az elkötelezessél sem lép fel, hogy mint Agenda
minden tekintetben uniformizáló jellegű normákat adjon, hanem osak a mai
etgyházi és vallási szükségességet tartja szem előtt. De bizonyára minden gya
korló lelkész és lelkészi j)ályára készülő ifjú úgy ítéli meg ezt a sokoldalú és
felfokozott munkát, hogy mindezeknek lelkiismeretes elvégzésére nincsenek és
nem is lehetnek elegendő energiáik. A mai gyülekezeti berendezkedés szerint
tényleg nehezen valósíthatók m&g mind e tervek, de egész bizonyosan elkövet
kezik egyetemes egyházunkban éppen a papi pálya túlzsúfoltsága miatt az a
kényszerítő körülmény, hogy gyülekezeteinkben megszűkül a paróchus lel
készi fogalom, több lelkész lesz gyülekezeteinkben, s így az intenzív lelki gon
dozásnak és majdnem szakadatlan istentiszteletnek kevesebb akadálya lesz. Mind
egyik itt megadott istentisztelet olyan időpontra tehető majd, hogy a gyüle
kezeti tag ezért sem hivatalos, sem magánmunkáját nem mulasztja el, a lel
készek pedig istentiszteleti szolgálatuk inojlett bizonyára taláhiak gyülekezeti
munkaalkalmakat.
Tudatában vagyunk annak, hogy zsinati rendelkezéseink ezt az állapotot
még nem ismerték s talán a most folyó zsinati előkészületek sincsenek tekin
tettel ezekre a fejlődési állapotokra és gyülekezeti szükségletekre, de az admi
nisztratív és törvényhozó élet mindijg csak az élet ta[>asztalatainak hatása alatt
intézkedhetik s a próbatétel jó eredményei után bizonyára bekövetkezik egy
házunk ilyen iránjú döntése is.

18. Gyermek és ifjúsági

istentisztelet.

Minden ellenvéleménnyel szemben helyesnek tartjuk azt, hogy a gyermek
és ifjúsági istentiszteletek kérdését nem a valláspedagógia, hanem a liturgika
és homiletika egyesített részében tárgyaljuk meg. Ha van összevisszaság Vi'gy
bizonytalanság és sokoldalú kísérletezés valamilyen gyakorlati theologiai kér
dés körül, akkor e kérdésnél van. Egészen más szemszögből nézi ezt a kér
dést az amerikai, vagy európai lutheránizmus, sőt még Európa egyes orszá
gaiban is egészen más a helyzet e kérdés tekintetében. Általában a múlt abban
a hibában szenvedett, hogy ott, ahol a valMstanítás segítségével gondoskodtak a
gyermekseregröl, vagy ott, ahol ilyen tekintetben csak a vasárnapi iskola áll
hatott rendelkezésre, az istentiszteleti élet szempontjától különösebb gondosko
dás az ifjúságra való tekintettel nem történt. S ezért senki meg nem vádol
ható a múltból, sem intézmény, sem közösség, sem pethg felelősségteljes
egyének. Minden tényező hitt úgy a vallástanítás, mint a vasárnapi iskola labsolut mindenhatóságában. S amit a múlt előre nem tudott, azt ma már látjuk
mint tapasztalatot, hogy pedagógiai faktorok legldválóbb növendékei krízisek
idején milyen könnyen adtiík át magukat az egészen modern és egyházellenes
eszméknek. Nem kell csupán Piechovszky könyvére utalnunk, hanem magát
az életet kell megnézni, amely ezt igazolja. Hiányzott a múltban a legkiválóbb
nevelési eljárás mellett is az istentisztelet olyan szentséges hatása, amely mint
ganz was anderes és fascinans abba az irányba kötelezték volna a gyermeki
és ifjúi lelket, ahová az egyház elvárta őket.
Ezzel a megállapítással nem akarjuk leértékelni sem a vallástanítás,
sem a vasárnapi iskola munkáját, hanem arra akarunk mutatni, ami az újabb
idők eredménye és egyben postulátuma is, hogy a vallásos nevelés is többféle
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tényező sokoldalú hatásának következménye legyen s ozzel azt állapítjuk mcir,
hogy amint a múltban a család és az iskola, a gyermek vallásos nevelé-s^
érdekében mindent megtettpk, most a kettő mellé még oda kell állítanunk a
templomot. Nem vádoljuk a családot kötelességteljesítés tekintetében, de ma
az ifjúság lelki fejlődésének mikénti kialakujásán nagyobb tét szerepel, mint
valaha.
Az egyház és állam viszonyának változása is befolyásoilja az itt meg
fontol an dókat. S ha vannak államok, amelyek bele tudnak nyugodni abba,
hogy az egyház ós állam szétválasztása eseíén az egyház minden pedagógiai
jogáról lemondva visszavonuljon sajátos munkái közé, a lutheri egyház állam
jogi felfogása ez ellen mindig tiltakozik. Egyházunk sohasem adja fel azt a
jogát, hogy befolyást no gyakorolhasson az állam pedagógiai munkájára.
Ehhez az állás[x>ntjához kell ragaszkodnia a tradíció és az ősök munkája
miatt, akik hazánkban az első igazi evangéliumi és felvilágosult szolleini isko
lákat alapították, de ragaszkodnunk kell ehhez a jogunkhoz azért is, mert egy
házunk mindenütt kultúrmissziót töltvén be. felelősséggel tartozik a világ egv'eteme
előtt abban a tekintetben, hogy iskoláinkban az a lélek tevékenykedik, aniefly az
evangélium diadalmaskodásával akarja végezni munkáját.
Ilyen iskola vallás
tanítás nélkül nem lehet meg. Bár egy világ választ el bennünket a Vatikántól,
mégis örülnünk kell annak, hogy az elmúlt évek küzdelmeiben kitudta harcolni
a római egyháztól elvett vallástanítási jogot egész Olaszország területén s ezzel
a mi tételünk arról az oldalról is igazoltatik: a vallásos lélek iskolai tanumányai
foljián a tanítás keretében ós az iskola falain belül is hallja hitének igaz
ságait és az életben a templom adja meg a pótlásokat.
így körülményesebb megjegyzések nélkül utalhatunk arra, hogy mit taitanánk a világ keresztyénsége szempontjából elsőrendűen fontos kötelességnek:
a vallástanítás minden államban való megőrzését, vagy visszavezetését, vagy ahol
még sohasem volt, ott a bevezetését. Ezzel nem kivánnók a vasárnapi iskolák
működését teljesén megszüntetni, hanem azt más beállítással és elgondolásokkal
hasznosítani, de ezzel az intézményes új helyzettel elérhetné mindegyik egyház
azt, hogy nem oszolna fel az ifjúsági mtuika több al- és főcsoportokra s nem
lenne diák-misszió, Kie-miuika, iparostanoncok gondozása, serdülőkkel való fog
lalkozás, hanem az általános és mindenkire vonatkozó vallástanítás megadja az
alapot arra, hogy a templomi hatásokkal kibővítve ^yházunk az ifjúságot
igazán a magáénak mondhassa.
De vájjon a mai liturgiái és homiletikai lehetőségek mellett van-e
elegendő mód és alkalom arra. hogy a legkisebb gyermeki lélek is tartalmi
megelégíttetást találjon és nyerjen az istentiszteleten? Felelősségünk tudatában
határozott nemmel felelünk s megállapítjuk azt, hogy éppen az általunk
elgondolt és vázolt lehetőségek mellett emelkedik igazán jelentőségében és hiva
tásában a vasárnapi iskola. S ezzel a megjegyzésünkkel máris függetlenítettük
magunkat, az ökimomenikus kísérletek századában a külföldi államok azon
egyházaitól is, amelyekben serényen munkálkodnalc azon, hogy a vasárnapi
iskola mondenható hatalom legj'en és azon egyházaktól is, amelyek a vasárnapi
iskola elégtelensége miatt ez ellen irtó hadjáratot folytattak és folytatnak hosszú
idő óta. Ez a függetlenítés azzal nyugtathat meg minket, hogy a nai felfogásunk
egyezik meg legjobban úgy a gyermek, mint a valláslélektan követeléseivel.
Tehát az általános vallástanítási anyag használatával foljTia a vallástanítás már
a legalsóbb fokon, de az istentisztelet helyett ezen a fokozaton állandó gyermek
istentiszteletről nem lehet S7.ó, hanem csak arról, hogy a vasárnapi iskola
pótolná ezt a igjermekeknél. Természetesen, ha a vasárnapi iskolának a gyermekjstentisztelet pótló jellegét adjuk meg, abban az esetben kell, hogy annak a szel
leme, tartalma, nevelési célja és célkitűzései is teljesen megváltozzanak. Neni a
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pillanatnyi megtérés elérése és nem is egy világszervezetbe való belehelyezkedés
a cél így, tehát nem elkülönülési szándék az egyház testétől, hanem a nevelési
és valláspedagógiai szabályok segítségével olyan vallásos áliitat megteremtése,
amely a gyermekek lelke szerint való. Olyan templomi istentiszteleti rend és
a cselekmények megértetését elvégző munkaporogramm dolgozandó itt ki, amely
a vasárnapi iskola jelenlegi képét teljesen megváltoztatja s egészen az egyház
szolgálatába állítja. így a kis gyermekeik itt egészítenék ki azokat a vallási is
mereteiket, amelyeket a hitoktatás korlátozott ideje miatt nem nyújthat 6 itt
tanul meg imádkozni s énekelni is ú^y, ahogy minden felnőtt gyülekezeti
tagnak tudni kell s a vasárnapi iskola szemléltető és illusztrált tanításai után a
rendes templomi és ifj^úsági istentiszteletek meglátogatása következnék tanítóik
vezetésével s ilyen nevelő hatások üg^yes és állandó fokozásával lehetne arról
beszélni, hogy a templom gyermekeink szemében azzá lesz, amilyen a felnőttek
szemében.
így lehetne és kellene gondoskodni 6—10—12 éves gyermekeink val
lásos és istentiszteleti neveléséről s az már azuxán nemcsak a tapintat, hanem
a gyülekezeti élet szükségei szerint igazodó élet tanúságai szerint is döntendő
el, hogy a tanévnyitó, reformációi, nagyünnepi és tanévzáró istentiszteleteken
kívül hányszor lehet és kell a kis gyermekeket a templomba vinni. Az így
átalakított és átszervezett vasárnapi iskola lelke az az ifjúsági lelkész lehet,
vagy az ilyen nem létében a fetnőttek lelkésze, aki az önkéntes munkaerők
(legelsősorban a papné) részére minden héten megtartja a maga vasárnapi is
kolai előkésztíő óráját, amelyen nemcsak az't Ijeszélik meg, hogy mit kell
tanítani és mivel kell eltölteni a következő vasárnap reggelét, hanem arra is
nagy súly helyezendő, ho^y mi hogyan tanítandó meg. Azzal, hogy a lelkész
véjgzi ezt az összefoglaló tanítást, el lehet érni azt, hqgy az egyházi év ese
ményeire és körülményeire állandóan tekintettel leliet a vasárnapi iskola s így
a gyermekek templomi nevelése nélkül éjjpen olyan lehet, mint a felnőtteké."
Nagy kérdése marad ennek az elgondolásnak az, hogy kik legyenek vagy kik
lehetnek ennek a nagyjelentőségű munkának vógzőL Lehetőleg arra kell töre
kedni, hogy ne legyenek meglévő közösségi mozgalmak nőtagjai, hanem min
dig a gyülekezet buzgó tagjaiból kell kinevelni azolcat, akik az egyház iránti
nagy szeretetből készek ilyen munkára. Nemcsak nők, hanem férfiak és ifjak
egyaránt, akik az apró csoportokra való osztás utján természetszerűen válnak
pzükségessé.
A kezdeti évek nehézségein átesvén, az ilyen vasámí^pi iskolának is
teljesen kiépített rendje a tanítás mértéke teljesen a gyermekek tapasztalatához
és értelméhez mért legyen, s egészítse ki mindezt az a szeretet, amely nem
kis körök és kisebb jelentőségű célok, hanem a legszentebb cél, az egyház
építésének ígérete alapján dolgozik. S é[)pen a magyar evangélikus egyház
diaspora jellegénél fogva ilyen berendezkedésre azért gondoljon, mert így a
templom nélküli szórványoklDan is gondoztathatja gyermekeit s egyúttal ilyen
lelkiismeretes munkásság által egyházunk érdekében való propagandát folytat
hat a gyermekek körében.
Tökéletessé ez a berendezkedés azutiin akkor válik, ha minden évnek
a végén az ilyen vasárnapi iskolás gyermekek részére a gyülekezeti lelkész
tart befejező istentiszteletet azokkal a gondolatokkal, hogy aki hűs^esen ké
szül a temjilomi és evangélikus keresztyén életre, annak milyen jutalmazást ad
az életnek Ura.
Hogy ezek a vasárnap reggoU. összejövetelek olyan komolyak legye
nek, mint az istentiszteletek, elegendő biztosítékot nyújt a jól megválogatott
vasárnapi iskolai tanítógárda, de ezen a fokon, amikor a gjermekek figyelme
már lanyhul, gondoskodni kell arról, hogy az óra előző felével összhangban
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levő, de mégis vidámabb kérdések, esetleg bibliai játékok is sorra kerüljenek^
úgyszintén az órák második fcíébon legyen alkalom arra, hogy minden növendék
személvi dolgaira is figyelemmel lehessen a vasárnapi iskolai tanító. S ez
nemcsak arra korlátozódliatik, hogy a gyermekek 6zületésna])ját megünneplik,
hanem főként arra jó alkalom; hogy a gyermeket és rajta keresztül a szülői
házat is lehessen pásztorizálni. Taláji így a kelleténél többet is foglalkoztunk a
vasárnapi iskolai kérdéssel, de mint új_ anyag és új szempont, hosszabb és
behatóbb megtárgjalást igényelt.
Az ifjúsági istentiszteletek közönsége: a vasárnapi iskolából kinőtt
gyermeksereg, mely így sokkal fogékonyabb, mint a mai ifjúság az isten
tisztelet után. Nem elméletiekben akar elsősorban ez az ifjúság az istentiszteleten
gazdagodni, hanem a felfokozott kívánság és vágyódás azt akarja, hogy a
SzeJitséges és Mindenható Isten közelségébe kerülhessenek a megszentelt falak
között.
Elhibázott tehát bizonyos mértékben az a régj gyakorlat, amely példák
kal és az ifjúi lelket érdeklő illusztrációkkal akarta az igehirdetés keretén belíil
foglalkoztatni az ifjúságot. Moe-t már azzal kell számot vetnünk, hogy az ilyen
ifiúsá^i istentiszteleti közönség mást és többet akar. Most látni akar és hallani
akar ix)sitivumokat azokról és onnan, ahová lelkét hosszú időn át előköszííették.
Ezért ez az új ifjúsági istentisztelet a következőképen alakulhatna ki:
aktivitási lehetőséget kell biztosítani az ifjúságnak, akár a külön padsorok
külön énekével, orgona és orgonakíséret nélküli énekével, a liturgikus esetleges
részek teljes kihasználásával, azután ahol csak lehet, olyan duplaquartett ala
kításával, amelvnek az a hivatása, hogy az istentisztelet szégs^ét emelje,
ezenfelül azonban ilyen alkalmakkor az ifjúság dolga az oltár díszítése, a
temjdom olyan estetikai értelemben való gondozása, amely mindkét tényezőnek
használ. S hogy a fiatalok gyülekezete ne legyen elszigetolt jelenség, hanem
a felnőttek gyülekezetével áfLandó érmíkezóst tartson fenn, ebl>öl a célból
ennek az ifjúságnak kell vállalni azt, hogy mindennemű olyan gyülekezeti
szükségletet ellát, amely móltóságával összeegyeztethető s evangéliumi mun
kánalt tekinthető. Az egyházi beszéd pedig, amelyik az ilyen ifjúságra való
tekintettel készül el és mondódik el, ne legyen csak népiesen elbeszélő, mert
az így kiválogatott ifjúság jó és müveit közönségnek számít, mint akármelyik
nagyvárosi előkelő városrész gyülekezete. Ezzel is alig vetnek számot ifjúsági
igehirdetőink. Ennek a ténynek megálla_intása nem Telenti azután azt, liogy
a tartalom és megbeszélendő kérdések az érdektelenség magaslatában tartas
sanak, hanem azt, hogy komoly témák, komoly bibUai megalapozással vonzó
és megkapó formában kerüljenek az ifjúság elé. Minden ilyen beszéd elkészí
tésekor arra kell gondolni, hogy a Pfennigsdorf 5 fokozata mik^ien dol
gozható az igehirdetésbe s így ez az ifjúsági beszéd formailag nagyon fog
különbözni a már sokszor unalmasnak látszó és agyonszokott hármas tagolás
tól. De bizonyára ép{>en az ifjúság az, amelyik a megkötött, öreg és avult foi^
máJcat megveti. Ez ne jelentsen még formák tekintetében sem szabad&'igot, hanem
annak széjiségével is arra kell törekedni, hogy megkapó, változatos, eleven,
mai nyelv és mégis bizonyos tekintetben archaizáló legyen, szentséges dolgok ko
moly fogalmazásban s mégis minden a szerető mennyei Atyának olyan meg
hitt és kedves iiivogató hangjával, amely nem tévesztheti el sohasem hatását.
Ezen elvek megtartásával azután minden beszéd foglalkozzon lehetőleg a mo
dem élet kérdéseivel úgy, ahogy az az ifjúságot ma érdekli, mert ne áltassuk
magunkat azzal, hogy az ifjúsí'ig érdeklődése kevesebb, mint az átlag felnőtteké.
Éppen azt látjuk a mai sociológiai érdekes vitákban, hogy ott a vita és vitálc
Jdprovokálói éppen az az ifjúság, amelyik néhány hónappal azelőtt még az
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ifjúsági istentiszteletek köteles hallgatója volt. Kétségtelen, hogy döntő hafcí.st
tud az igehirdető lelkipásztor gyakorolni éppen preventív célzatú beszédévo.!
az ifjúságra.
A beszéd struktúrája az ifjúsági istentiszteleteknél a minden kérdéshez
való leereszkedés esetén legyen teljesen imperátív jellegű, de úgy, hogy ez
az egyház szava és véleményeként hasson és éppen ezért, mivel fontos a stili
zálás is és az ifjúság a tételes, kötött formákat is szereti, lehet az igehirdetés
revelációszerű és így apodiktikus is. Természetesen így az igehirdetés erősen
aktív és tettekre felszólító lesz. amire mindenképen szüksége is van egyházunk
nak és ifiúsá^imknak is.
A legutóbbi hóna{>okban foglalkozik a gyermek ós ifjúsági istentisz
teletek kérdésével O. Eberhard is, aki azonban ezen a téren nem tud újat
mondani, mint ahogy Hamar Gyula gyermekistentiszteleti indítványául
is elhibá7X)ttak. (Evangélikus Népiskola). Art az ideált nem kívánja egyhá
zunk megvalósítani, amit a római kath. egyház Németországban a liturgikusistentiszteleteivel elért, mert a mi egyházi célunk ezen a téren csak az lehet,
hogy ifjúságunk bibliailag kultúrált, hitvallási szempontból határozott, világ
nézeti tekintetben egyházához alkalmazkodó s az erkölcsi felfogás és erkölcsi
élet gyakorlásában legyen olyan konzervatív, mint elődei lehettek. Elérhető
célok és megvalósítható tervek ezek mind, amelyekre a hoiniletika egyes
fejezeteinek különös figyelemmel kell majd lennie.

19. Casuáliák.
Az egyházi funkciók területén azt tapasztaljuk, hogy nagy különbség
van papi és papi állás között. Vannak lelkészek, akiknek évi összes funkciói
nem haiadiák túl az ötvenes számot, A'iszont >'annak olyanok is^ akik egy hónap
alatt többet szoktak végezni. A lelkészi szolgálat és munka szempontjából nagj'on fontos az ilyen munka mogítéLése is. Általában azt mondhatjuk, hogy
a gyülekezeti életen belül a casuáliák alakítják ki az úg}Tievezett személyes
gj'ülekezeteket, akár alkalmilag, akár pedig állandóan s sok lelkész nem is
gondolja munkája végzése közben azt, hogy híveinek becsülését inkább kö
szönheti casuális teendőinek, mint igeliirdetésének. Azt is komolyan figyelemre
és meggondolásra kell méltatni, úgy a papi pálya kezdetén, mint a sikerek
tetőpontján is, hogy éjipen a casuáüák a legkiválóbb alkalmak arra, hogy az
evangeUkus lelkész igehirdetésével, tanításánali igazságával és személyiségének
jelentőségével gyülekezetén kívül más vallásuakra is kiterjessze hatását és evan
géliumi értelemben vett missziói munkát végezhessen.
a) Keresztelés. Történeti, dogmatikai és kultikus problémái vannak a
keresztelésnek. Szentség, amelyet Krisztus rendolt el. Halála után már eHsmert
egyházi cselekmény. A prozeütákat alámerítéssel keresztelték nieg, s amíg az
őskercőztjénség idejében ebben a formában megy végbe a keresztelés, ahogy
az egyháztagok száma gyara[x>dik és a keresztyén családok tömeges christiánizálásával mind több a gyermckkeresztelés, ez megy át a gyakorlatba annjdra, hogy
a harmadik században már általános szokás és a hatodik században már töi^
vény. Az újra keresztelés és a felnőtt keresztelés ezzel a keresztyénség életéből
száműzetett és azt a tételt fogadta, el az egyház, hogy a kis gyermek is bűnös,
és annak is szüksége van Krisztus kegyelmére. Tehát amíg a keresztyénség
első évtizedeiben először megtanították a megkeresztelendőket az evangéliumi
alapigazságokra és csak azután keresztelték meg, most az eljárás fordított lett,
az apák hite és ígérete alapján kereszteltetik meg a gyermek s ez a hit és az
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•egyház előzetes ©agedelme kötelezi a szülőket az egyház akarata szerinti, vallá
sos nevelésre. Ennek a lénynek hatalma jelentkezett a háború utáni években
abban a demonstrációban, amellyel a keresztyén szülők a vallástanítás érdekében
Lurópaszerte síkra szálltak.
A keresztelés kathoííkus liturgiája erősen érezteti hatását Luther 152Gban megjelent Keresztelő Könyvecskéjében, amelyhez éppen ezért nem ragasz
kodott az evangélikus egyház már a 17. század közepe óta, mert ebben a
könyvben kérdések szerepelnek az újszülötthöz, azután cxorciznius és abrenunciáció. Ehelyett kialakult általánosan a nálunk is használatos következő rend:
üdvözlés, szent igék olvasása, beszéd, liitvallás, a szülőkhöz intézett felhívás,
igenlő válasz után az újszülött leöntése a következő szavak kíséretében: N. JN,
megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szent Lélek Istennek nevére (ne\ében), ima. Mi Atyánk, áldás. A skandináv egyházak azáltal teszik aatásossi'i
intézményesen a keresztelést, hogy lehetőleg az istentiszteletek keretében vég
zik azt el. A mi magyar városi gyülekezeteinkben legújabban a szülők egyáltalán
nem jelennek meg a keresztelési aktuson és a keresztezülők fogadalom tétele azért
illuzórikus, mert egyházunk nem helyezkedett olyan merev álláspontra, mint
a római, amelyik megköveteli, hogy keresztszülő csak római kath. vallású egyén
lehet. Ha nálunk is bevezettethető volna általánosan az istentisztelet keretében
való keresztelés, akkor volna meg az igazi egyháznevelői szempontból fontcs
jelentősége a keresztelési beszédnek. Akkor lehetne a legrövidebb beszédben
is arról beszélni, hogy miért és mennyiben Isten áldása a p e r m e k és mít
akar Isten azokkal, altiknek hitére hitben gyengéket bíz. így lehetne gyülekezeti
üggyé tenni azt is, hogy a törvényes és törvénytelen gyermekek tekintetében
csak annyi a különbség, hogy előbbinek nem az egész gyülekezet, utóbbinak
viszont az egész gyülekezet nevelő atyja és anyja.
b) Konfirmáció. Az ifjúvá serdült gyermek vallástétele a I:onfirmáció
és abban van e ténynek értéke, hogy az egyházi szokás szerint a gyülekezej:
és a szülők jelenlétében kell letenni. Nincs bibliai megalapozása, de hasonló
szokása van a zsidó és a római kath. egj'háznak is. A reformáció korában bi
zonyos idegenkedéssel fogadták ezt a szokást, Butzer és Kálvin azonban áltíilánosan bevezettették fennhatóságaik alatt álló gyülekezeteikbe. A Hegnitzi evan;.;.
gyülekezet 1535-ben kiadott rendelete mondja: »A korban és kegyelemlx;!
felnőttek a szülők, keresztszülők és az egyház szolgái előtt a gyülekezet jelesnlétében hitükről nyilvánosan vallást tegyenek«. Ezzel a határozattal megnyi
tóinak egyházunkban a konfirmáció számára az utat.
A fejlődés folyamán formai kérdések foglalkoztatják egyházunk tényeaőit s íjgy az a gyakorlati kérdés, hogy milyen korban bocsáttassanak a gyerme
kek a konfirmációi tanításra. Az egyik felfogás szerint JSachse, Hoffmann)
14—18 éves kor között bocsátandók a gyermekek a konfirmációi előkészítésre
s így két aktusból állna a konfirmáció. Felvétetnek az előkészítésre a növen
dékek 14 éves korban, de csak 18 éves korban letett bizonyságtételük után
nyernék el az aktív gyülekezeti tagságot. Az is túlzottnak és kivihetetlennek
minősíthető, ameljik azt akarta elérni, hogy csak azok a gyermekek konfirmáltassanak meg, akik kegyes egyházi munkára vállalkoznak (Schvvenckfeld)..
viszont túl motlernnek ítélendő az a követelés, hogy fogadalomtétel nélkül végez
tessék a Jtonfirmáció.
A konfirmáci^oktatásra kötelezettek a 14 éves korhatár gyermekei
s az egyház lelkészei által éppen olyan módszeres pedagógiával végezteti ezt
az oktatást, mint az egyéb vallástanítást. Célja azonban ennek a nevelésnek a szigorú
egyházi szellemben való nevelés, amelyre örömmel állapítjuk meg, a legújabb
konfirmáció könyvek is törekszenek (Raffay, Thuróczy), de formai didaktikai szem
pontból nagyon ajánlatos az, hogy amikor gyülekezeteinkben'?»« összeírás már
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megtörtént, akkor úgy az ifjúság, mint a gyülekezet szempontjából nagyon
bölcs volna a tanítás megkezdésekor a növendéksereget a nyilvános istentisztelet
keretében bemutatni, amelynek pedagógiai hatása szinte kiszámíthatatlan.
Az oktatás egész tartama alatt, bármily hosszú ideig tart is az, lehető
leg a legnagyobb lelkiismeretességgel végzendő az és állandóan egy kézben tar
tandó abban az értelemben is, hogy külön csoportokra sem nemek, sem vagyoni
és sociaUs okok miatt nem lehet ós nem szabad szétválasztani.
A konfirmációi szertartás az ünnepélyes bevonulás, felnőttek üdvözlő
gyülekezeti éneke, konfirmandusok válasza, gyülekezeti ének, lelkész üdvözh a
gyülekezetet, igeolvasás, beszéd, imáds;»g, kérés a gyülekezethez az ifjak föl
vételéért, az ifjúság hitvallástétele, a lelkész egyenként felveszi és kézfogással
a gyülekezet tagjaiként fogadja, az ifjúság valamelyike a gyülekezettől való
felvételt kér és engedélyt arra, hogy jelenlétükben először élhessenek az úr
vacsorájával. Azután rendes úrvacsorai istentisztelet. Maga a konfirmációi beszéd
nem dogmatizál többet, mint amit az órák elvégezhettek, nem polemizál, hanem
lehetőség szerint épít és megerősít. Az egyház optimizmusát és jövendőbeü
erőit belehelyezi az ifjúság felnőtt korába s megjelenteti a konfirmandusok
előtt a jövőt a személyes egyházi felelősségérzés és egyéni aktivitás kényszeréveL
A legújabb időkben halljuk, hogy a jól végzef konfirmációi előkészítésnek
éa egyházias gondozásnak olyan eredményei is láthatók, hogy 20—25 évved
azelőtt fogadalmat tett gyülekezeti tagok ilyen jubileumi alkalmakkor megismétUk azt ugyanolyan gyülekezeti nyilvánosság előtt, mint ifjú korukban.
A jó konfirmációi tanítás kiváltliat ilyeoi hatásokat és tényleg akkor igazán
eredményes és az egyház érdekében végzett valóban a munka, ha a gyülekezet
konfirmáció után és előtt álló tagjai a hithűség és egyházukhoz való hűség
{)arancsairól és belső elkötelezéseiröl ilyen élményeket élhetnek végig. Nagy
megnyugvással állapítható meg az, hogy a keresztyénség krízise idején a hit
erejének ilyen bizonyítékai is láthatók az egyház életében s az ilyen tények le
gyenek elliatározó fontossággal magára az egész konfirmációi kérdésre.
c) Avatási szeriartások. Egyházunk az új lelkészeket és az új istentiszteleti
helyiségeket, vagy annak egyes részeit (orgona stb.), vagy a harangokat, vagy
temetőjét avatással adja át hivatásának, rendeltelésének. Sok helyen szeretnék az
avatás szót a szenteléssel felcserélni s ha nem állítjuk azt, hogy ez olyan volna,
mint az egyik legutóbbi Biblia-fordítás keresztelés—avatás szócseréje, mindi'n
esetre úgy hat, mint kathohkus tendencia és nem is fedi a dogmatikai egyházi
megg}-őződést. Abban az egyházban, ahol az apostoU sucoessio megszakadt, mint
ahogy lényegében mindenütt megszakadt, a múlton már erőszakot elkövetni
nemcsak túlerélyes eljárás, hanem talán kissé ildomtalan is. Mi mindezek dacára
meg tudjuk érteni azt, hogy az egyház körén belül sokaknak tetszetős ez a fel
fogás s értékehii is tudunk mindéin ilyen irányú, esetleges tudományos fárado/Ást is, de a protestantizmussal ellentétben állónak nevezzük az egész ilyen törekvési komplexumot.
Az avatási beszéd ós szertartás azt a gondolatot köteles megszólaltatni,
hogy az ember éppen úgy, mint a tárgy. Isten szolgálatában álló az a szükség
szerű valami, amely önmaga értékében mindig kevesebb, mintha ugyanezek az
értékek Isten szolgálatára és dicsőítésére rendeltetnek.
Az avatás hturgiai része minden esetben a lehető legegyszerűbb s az az
egyházjogi tény, hogy a különböző állású lelkész jellegű egjének hivatalba
vezetése kinek és milyen egyházi tényezőnek a munkaköre, a mi tárgyunk
szempontjából csak másodsorban jöhet tekintetbe.
Éppen az avatási szertartások mutatják világosan azt, hogy lényeges
és dogmatikai különbségek vannak az ágendák és a hturgikák között úgy az
ehnélet. mint a gyakorlatban is. Érdekes ebből a szemjionÜDÓl az erdélyi refor—
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mátus egyházkerület 1928-ban kiadott új ágendáját megfigyelni, amely részenkint liturgika, részenkint pedi^ agenda. A mi egyházunk felfogása és gyakor
lata szerint a kettő között lényeges különbség van s ez a különbségtevés a jövő
gyakorlati thcologiájában bizonyára még szembetűnőbb lesz.
d) Esketés. A hazai róm. kath., valamint a hazai református egyháznak
egyformán megvan az egyházjogi gyakorlata, amely mellett szigorúan kitart.
AÍa már hazánkban csuj^án egyházunk az, amely a Codex juris canonici életbe
lépése óta úgy az egyházi jog, mint a gyakorlati theológia érdekei szerint nem
foglalkozott még ezzel a kérdéssel. S ha bármennyire is disszonánsnak Játszik,
a magyar evangélikus theológiának kell feltenni a kérdést az egyház lelkiismere
téhez: hogyan eskethető meg két róm. kath. fél templomunkban anélkül,
hc^y azok közül eg)ik is felszólíttatott volna arra, hogy egyházunkba áttérjen?
Viszont hazánkban a mindinkább erősödő egyházi házasság gondolata
valószínűvé teszi azt, hogy mint erősen dias]X)ra egyház, alig jutunk ahhoz a
lehetőséghez, hogy tiszta evangélikus házasfeleket áldhassanak meg lelkészeink.
Ha e két kérdést junktimba hozzuk egymással, akkor látjuk éppen egy
házunk hilietctlen nehéz problémáit, amelyeket minél előbb valamilyen formában,
lehetőleg egyházunk nagyobb vérvesztesége néllíül, meg kell oldania. Problema
tikus azonban az is, hogy ezek a ma teljesen élükre állított dolgok sokáig
tarthatják-e magukat s nem következik-e el túLkorán az az idő, amikor legyházunk UberáUs s a házassági kérdésben vallott gyakorlata minden tényező által
helyesnek Ítéltetik meg. Azonb;m érezzük azt is., ho^y ez is csak hipothézis,
amelynek az értéke teljesen alá van rendelve annak a mai kornak, melynek ka
raktere, keresztmetszete csak a krízis fogalmával és hatalmával magyaráz
ható meg.
Mindezek dacára azt állapíthatjuk meg, hogy a mi egyházi esketésd
szertartásunk az, amely általában az interconfessionáUs helyzetben hatásosnak
mutatkozik. Nem kutathatjuk ennek okát, s ha az élet ilyen megállapítást ;tesz,
akkor azon kell lennünk, hogy a jövőben a házassági vagy esketési egyházi
funkciók egyházunknak még nagyobb javára szolgáljanak.
Vájjon művészies hatásokat igyekezzünk-e elérni az esketési szertartás
nál? Hiszen az már egészen tűrhetetlen, hogy a Lohengrin nászindulóját a leg
rosszabb falusi orgonán is el akarják muzsikálni, pedig az egyik evangeükus
templomba sem való. Vagy olyan hatásos ceremóniákkal gazdagítsuk meg a jö
vőben e funkciót, amely theátrális hatásaival még jobban befolyásolhatná a hí
veket? Vagy arra gondoljunk, hogy a 19. század eleji gondolatokkal felékesítve
mondjanak lelkészeink eslíetési b^zédeket, amelyeknek ártalmas voltát, éppen a
legutóbbi hónapokban mutatta ki Macholtz. Ép{)en az ő müvében látjuk állan
dóan igazolni a helyes lutheri felfogást ebben a kérdésben is, mely szerint
az esketési beszédek tartalma nem a barátság, szerelem dicsőítése, hanem a há
zasság szentségének s a protestáns bibücizmus és a családi élet tisztaságának
hangsúlyozásával állandóan arra kell utalni, a lehető legrövidebb és legközvetle
nebb beszédben, hogy Isten szeretete, gondviselése ós kegyelme úgy árad ki
mindenkire, ahogy magán- és családi életében az új feladatok és új körülménjek
között Isten gj-ermekeinek kötelességét teljesíti.
e) Temetés. A modern kor éppen ezen a casuálLs tevékenységen érezteti
legerősebben hatását. Ma már nemcsak a kötelező ravatalozás vezettetik be min
den nagyoblj községben is, hanem a mindinkább terjedő higiéniás világszem
lélet meg fogja akadályozni azt is, hogy az egyház a legkedvesebb halottjait
íiem temettetheti el pl. a templomból. Súlyosbítja e funkció gondjait az is,
hogy a házban, teny)lomban, temetőben egymás után kell esetleg' három, esetleg
két részre osztott lellcészi vigasztalást nyújtani. Olyan vidékeken, ahol a halott
hamvasztás is elfogadott szokás, ezeken a funkciókon felül a temető lelkész
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is ugyanabban a kocsiban utazik ki, mint a meghalt legközelebbi hozzátartozói
és így az állandó vigasztaló beszélgetést is számítva, óriásira növekedik a lelkész
temetési funkciója.
Nagy hibája a temetési funkciónak az is, hogy eddig megmagyarázhatat
lan okokból egyházunkba is becsúszott az úgynevezett tarifális temetés, amelj
kétségtelenül egyházaink szégyenfoltja. Az ilyen tarifális temetéseknél tör
ténik meg az is, hogy a lelkész esetleg nem is kiséri el lialottját a sírig.
Ugy látszik, az ilyen egyházak nyomon ailcarják követni a különböző temetkezési
intézetek kereskedelmi politikáját.
Egységessé kell tenni a temetési funkciót, legalább is liturgiái szem
pontból s amennyire egységesen és általánosan eltörlendő akár az énekes, ala'ir
a prózai búcsúztató, annyira lehetőleg azon kell lenni, hogy az ^ y h á z minden
híve azonos eltemettetésben részesüljön.
A jövő és a fejlődés kívánságai szerint természetesen áll előttünk az a
követelés, hogj' a temetési liturgiát is csak egy helyre korlátozottan kell kiké
pezni és azt is lehetőleg úgy, hogy minél egj-szerűbb formák mellett megva
lósulhasson az a lutheri gondolat, hogy a halottnak végtisztesség adassék és
a hátramaradottak vigasztalást nyerjenek.
!
Ebből a célból a hturgiai sorrend a következőkép alakulna: ének,
üdvözlés, igeolvasás, igeliirdetés, ima. Mi Atyánk, áldás, ének, a koporsó
sírig való kisérése, a gyülekezettől való elbúcsúztatás, és Isten oltalmába való
elrendelés, ároni áldás. Ebben a formában általában kötött szövegekhez kell
ragaszkodni, az egyházi beszédtől eltekintve s úgy végzendő általában a teme
tési szertartás, hogy utána ne váljon szükségessé, még gondolatban sem, az en
gesztelő mise gondolata, vagy az elhaltért való utólagos imádkoztatás.
Dogmatikánk eschatologiai vonatkozása és annak bizonyos mértékben
való elégtelensége nehezíti meg sok esetben a temetési beszédek elkészítésit.
S amíg a templomi igehirdetésnél igen ritkán fordul elő az egyházi beszéd
elkérése, nagj^yon gyakori eset temetéseknél az, hogy az elhalt hozzútai'tozói
szeretnék a lelkész által elmondott beszédet megőrizni s ha kérik az ilyen szí
vességeket, a lelkész sokszor kerül nagy zavarba. Lelkiismeretfurdalást érez azon.
hogy olyat is állított kéziratában, amely esetleg ha theologusok kezébe kerí';l,
nem vetne az ő lelkipásztori képességeire jó fényt.
A sok nehézség és az a sok gond, ami egy temetési beszéd elkészítéie
alkalmával előveszi a lelkészt, a tapasztalatok után ós a lelkiismereti kén^szar
hatása alapján is arra kényszeríti a lelkészeket, hogy beszédeikben dicséretcJc
és örökélet-problémák helyett lehetőleg minél több quietizmust helyezzenek .'I.
Nem újabb sebeket feltépni, hanem Isten minden sebet bekötöző szeretetére
utalva, azt hangsúlyozni, hogy a halál mindig Istenre mutat és mindig arra kö
telez, hogy" vele foglalkozzunk.
Bizonyos az, hogy a lelkész, mint igehirdető, nagyobb bírálatnalc van
kitéve temetési, mint egyházi beszédeinél s sokszor azon áll vagy esik, h<^y
az első kötelezettségének hogyan felel meg. Azonban a nehezebb feladat bizo
nyára több munkára is kényszeríti a gyakorlat embereit, mert minden casuália
s elsősorban a temetkezési funkció is építi a híveket.
20. A lelkész, mint liturgikus.

^

Az előbbi pontban felsorolt tevékenységek, mind a lelkész személyes
és másra át nem ruházható kötelességei. Nemcsak értelmi fimkciókat kell vé
gezni e feladatai közben, hanem olyan esztétikai hatásokra is kell törekednie,
melyeket esetleg meggyőződése szerint nem szívesen vállal, de a gyülekezet e nél-
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kiil munkájában hiányokat vehetne észre. így született meg aztán az evangélikuB
egyházban is a liturgika filozófiája és esztétikája, amelyről egész nagy műve
ket olvashatni a legújabb irodalomban. (Lásd: 0 . Mehl: Das Jiturgischo
Verhalten.") A római kathoükus en:yház lelkészei megtanulnak állítólag 20 ezer
liturgiái momentumot s iiontosan betanulják azt. hogy a mise közben ötvcnö'^zör
kell keresztet vetni (ebből 13 keresztvetés saját magán történik), de ezeknek
a szabál)X)knak betai-tásával kötelességeiknek körülbelül eleget is tesznek. A Gom.mon Prayer Book rendelkezései is annyira világosak, hogy azok ismerete bősé
gesen elegendő a liturgia elvégzése szempontjából. A kis közösségek szabad
menetű istentiszteletei feleslegessé tették a részükre szükségessé váló liturgika
megírását, mert azt látjuk, hogy akár a Quiikerek, akár a pünkösdi mozgalmak
hívei szemében bizonyosan rettenetes az a kínos rend, amelyet a nagy egyházak
istentiszteleteik végzése közben betartanajc.
Egyházunk, melynek liturgiái berendezkedése a legellentótesebb, mert
a legegyszerűbb Uturgiai rendtől a leghatásosabb és leghatalmasabb hturgiai
alkotásig minden megtalálható, azt a problémát állítja az evangélikus lelkész
elé, hogy amikor úgynevezett értelmi funkciót nem végző lelkészként szerepel,
vagyis ismei-etes szövegek éneklője vagy elmondója, milyen legyen a magafcirtása? Ennél a pontnál lehetne kulturhistóriát írni a páthosz, a fenköltség, a theátráUs hatások nagyszerű mimkásainak kiváló ügyességcii-öl. Azok a lelkészek,
aJdk ilyen képességek birtokában voltak, va^y vannak, örüljenek, ha munkássá
gukban csak a hívek ismerték, mert akkor talán dicséretben lehet részük, de
klkésztársaik bizonyára sokszor állítják oda készségük jellemzésére azt a
dehonestáló »ál« pótlást, aminek senki sem örülhet.
Hogy a lelkésznek, mint Uturgusnak, milyen a hatása, azt éppen a
gyülekezeti, úgynevezett próbaszónoklatoknál lehet tapasztalni, ahol a pályázó
rendszerint nem mint igehirdető érték vizsgáltatik meg, hanem mint jiturgus
lelkész, akinek a magatartása és papi megjelenése váltja ki a legnagyobb érdek
lődést.
Ezek a megjegyzések arra mutatnak, hogy a lelkész attól a pillanattól
hogy Luther kabátot öltött magára akármilyen funkcióval kapcsolatban, meg
szűnt magánember s csak önmagáé lenni: ettől a pillanattól kezdve az isteni
dolgok, titkok és írások sáfára ós tudója, aki ilyennek is kell, hogy mutassa
magát mindenkivel szemben. Ezért Ítélendő el gyülekezeteinkben a prétlUíáció
előtt a lelkésznél teendő látogatás. Ha még olyan kiváló rögtönző lelkész is,
éppen mint bturgus nem engedheti azt meg, hogy akármilyen ügyben jövő
hívei szétzavarják istentisztelet előtti áhítatát. Bizonyára a római egyház jól
tudta, hogy miért vezette be az úgynevezett lépcső-imádságot: attól a perctől
kezdve, amikor az evangélikus lelkész a templomba belépett, teljes életével
Isten szolgája és nem embereké: úgy tenni niindent, s úgy mondani mindent,
mint Isten valóságos jelenlétében.
így a lelkész személye ininden istentiszteleti cselekményben olyan lehet,
mint amilyennek az egyház és a hívek akarják. Inkább néma, mint beszédep
•ez a magatartás, de talán a hal Igatagságával tud arról a Szentségesről prédikáhii,
aki minden mindenekben. S mivel az evangélikus lelkész áldozatot nem mutat be,
ténykedése egyszerű dolgolcra korlátozva mindig azt a benyomást keltse, hogy
az a jelentéktelennek látszó valami Isten által Ítéltetik soknak.
Ezért legyen az evangélikus lelkész beszéde mindig kenetteljesség nél
kül is komolyan méltóságteljes. A mi egyházi szertartásaink szerint nem
lehet megkülönböztetni négy-öt féle beszédet, mint a római kath. lelkész liturgiisi szolgálatában s az így egy hangra leegyszerűsített szolgálat állandósága
ne a monotonságot váltsa ki, hanem annak a haHg-nak a színezete és a szeretettől
•áthatott melegsége legjen vonzó, megkapó, hatásos és olyan értelemben dallamos.
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hogy a tartalommal telített szép szavak csengése lehetőleg az ég felé röpítsék a
hallgatókat, a templomi és istentiszteleti közönséget.
Ez a komoly liturgHsi munka nem az a legmagasahb fokozat, amelyről
le lehet ereszkedni és a templomi közvetlenség kedvéért ebből engedményeket
lehetne tenni. Sőt, ha lehet, ezt még fokozni kell, pl. a szentségek kiszolgáltatása
alkalmával. Nincs visszatetszöbb annál, mint amikor az úrvacsora kiszolgáltatása
alkalmával a lelkész, vagy a lelkészek csak egyetlenegy szót is váltanak eg}'máss;il.
vagy a gyülekezettel még a rend érdekében is. Oda semmi ejnberi hang nem
való a megjelölt formulákon kívül. A lelkész ilyenkor együtt él azzal a liívével,
aki felvette magába Jézus Krisztust s az öröm meghatotta tette. Mivel ma már
a lelkészek önmaguknak nem adnak úrvacsorát, mint a reformáció első szá
zadában, ha akár kettős lelkészi fimkció esetén, akár általános papi gyónások van
nak, éppen az áhítatra nevelés szemoontjából elengedhetetlenül fontos az, hogy
mindegyik lelkészi ruhában jelenlévő lelkész vegyen úrvacsorát és mindenki
egyenlő komolysággal végezze azt.
Ahogy" az írás szerint élő lelkipásztor együtt akar örülni az örülőkkel
és együtt sírni a sírókkal, úgy is kell végeznie minden lépését és mozdulatít,
hogy azt is érzékeltesse mindenkiben. Hogy azutón ez az örökös papos maga
tartásra vigyázás ma_gánéletére is kihatissai lesz s ott is éreztetni fogja hatásí'it.
az természetes és helyes is. Azért kell ebbe minden lelkésznek belenyugodnia,
mert a lelkész magán- és egész élete prédikáció. Mint liturgus s mint lelkip
pásztor hallgatásával és példaadásával állandóan köteles híveit arra figyelmez
tetni, amit iííehirdetésével el akar érni.

21. A lelkész, mini igehirdető.
Ezzel a ponttal nemcsak átmenetet akarunk adni a tulajdonképpeni homiletikai anyaghoz, hanem általános áttekintést is szeretnénk adni a lelkészi
hivatal leglényegesebb tevékenységéről. Természetesen ezt csak abban a formában
gondoljuk el, hogy az eddig inkább liturgiái kérdések után jK>ntot téve, rend
szeresen és az érdeklődés szempontjából is úgy tárgyaljuk e kérdéseket, ahogy
azt annak mai fontossága is megkívánja.
Igen érdekes a tlieológiai helyzete nemcsak a lelkész, hanem a legifjabb
theológus szempontjából is. Amikor valaki a lelkészi pályára készül, vagy azon
képezteti ki magát, minden ösztönös gondolata azt súgja neki, hogy főtanuhnánya, csak az a homiletika lehet, amely jnegtanítja prédikálni. Aükor azonban
hosszú theológiai stúdiumok \égzése közben ehhez a tárgyhoz érkezik, bizo
nyos szomorúsi'iggal konstatálja azt, hogy rengeteg anyagot várt, rendkívül sokat
akart ebben a tárgykörben önállóan is kutatva összegyűjteni s szinte kiábrán
dulva tapasztalja meg azt, hogy nagyon kevés az, ami neki ezen a téren adatott
és adatik.
Ebben a tényben van adva a homiletika minden érdekessége. Az evan
gélikus lelkész igehirdetőnek tudja és vallja magát joggal s igehirdetővió
nem úgy lesz, ahogy elgondolta. Sok olyan szellenu téren kell összegyűjteni
ismeretét, amely csak látszólag van vonatkozásban a homilelikával, de a leg
kínosabb és leghosszabb ideig tartó kísérletezés, tanulmányozás után jön rá
arra, hogy olyan tudomány ez, amely nem adja oda magát nyitott könyvként
senlíinek sem, hanem minden tanításért nagy utat és nimikát kell megtenni és
elvégezni.
Igehirdetőnek lenni tehát annyit jelent, mint az egész theológiát nagyon
jól ismerni, minden emberi történés és tudomány dolgairól teljesen tájékozott-
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nak lenni nemcsak a múltban, hanem a jelen eseményei között is, sőt az azok
ból kiolvadható következések az ig^ehirdető előtt mind olyanok legyenek, ame
lyeket ő sokkal előbb sejtett cs látott, mint bárki más.
Az a lelkész, aki minden vasár- és ünnepnapon és minden casuália
végzése közben évtizedeken át ugyanazon gyülekezet tagjai közé van behelyezve,
mindig ugyanazzal a lélekkel, hit>'allással és meggyőződéssel, mindig azzal a
megszokott hanggal és talán kifejezésekkel is, de mindig felfelé fejlődő képes
ségekkel és tapasztalaton és tudáson bővülő szélesebb körű ismeretekkel kell,
hogy hirdesse Istennek evangéhumát. A lelkész, mint igehirdető, ugyanaz Nagy])énteken és a legszegényebb gyülekezeti tag 12-ik fiának keresztelőjénél is s
mindkét esetben az igehirdetői hivatás azonos kötelességérzésével és papi ko
molysággal áll meg mindkét helyen és végzi munkáját.
A lelkész igehirdetői munkássága ad alkalmat arra, hogy mindazt a
sok jót, amit a gyülekezet adott néki, visszafizethesse azokból a drága kin
cseiből, melyeket életének minden munkásságával összeszerzett s az ígehirdelő
értéke gyülekezete előtt csak akkor emelkedő, és így tiszteletben álló, ha a.
visszafizetés és a hívek kielégítése olyan formában és tartalommal történik,
amelyben minden gyülekezeti tag gyönyörűségét találja. Tehát hamis értékeket
a lelkésznek nem szabad összegyűjtenie és még kevésbbé szabad azokat a .gyü
lekezetnek odaadnia. Nem egy élet alkonyán kell rájönni arra, hogy menmjT.
felesleges és oda nem való ajándékot vitt a lelkész igehirdetésébe, hanem,
a lelkészi pálya formálódása közben kell már rájönni arra, hogy a mindenben
válogatni tudó lélek csaűc azt szedegesse össze az igehirdetés számára, ami első
sorban önmagának lehet igehirdetés. így jut el azután az egyéni élet változatos
ságában ós esetleges csapásaiban oda a lelkipásztor, hogy nem mindenről
lehet akármikor prédikálni s a tapasztalások formálják me^ benne az igehir
detői kötelességek programmját.
Ilyen útja van a lelkipásztorrá fejlődésnek. Ha az igehirdetői pályán
tragédiák és szomorú kiábrándulások következnek be ú^y, hogy vagy a gyüle
kezet áhrándul ki végleg lelkijjásztorából, vagy a lelkyjásztor ébred tudatára
annak, hogy igehirdetése már hatástalan és gyülekezetében talaj nélküli, mindig
vissza kell térni a Idfejlődés, vagy általában a fejlődés legelső fázisaira s ott
kell úgy megtalálni a hibát, hogy a liiba kijavítása megtörténhessék. Igazi
igehirdető számol az ilyen elbukásokkal. .\z ilyeneknek reményük lehet arra,
hogy okos és az Evangéliumra épített rcvizióval ujjáélesztlietik és hatásossá
tehetik a rossznak bizonyult igehirdetést.
Az evangéliumi és tudományos előkészület aprólékos gondjai közben az
a tény, hogy az igehirdető bizonyos konfessionális keretbe kerül bele, vájjon
milyen tekintetben lesz elhatározó és döntő jelentőségű? Ha a homiletika törté
netét abból a szempontból vizsgálnók végig, hogy kimutatható-e abban a törté
nelem és felekezetközi változások után interconfessionális területen a fejlődési
és a gondolati egység, az azonos és általános homiletikai elvek megtartása,
azt állapíthatjuk meg, hogy ez az egység tényleg megvan. E tekintetben arra
a végső eredményre lehet jutni, hogy minden dogmatikai és felekezeti elfo
gultság hatása dacára vannak olyan kérdései az általános homiletikai szabá
lyoknak, amelyéknek alkalmazása tekintetében nem lehetett és nem lehet osz
tályozásokat csinálni. Hagy maga az igehirdetői készség mennyire charizraa
dolga, azt megfigyelhetjük álcár Chrysostomos, akár Luther igehirdető mun
kásságában s azt is megállapíthatjuk, hogy az elmélet kiváló tudósai egyben
nem a legjobb igehirdetők s ezeket a tényeket előbbi megjegyzéseinkhez ka[>csolva, látjuk azt, hogy a lelkészi igehirdetői munka valami olyan ökonomikije
munka, amely a hívek szemében minden mesterséges és éles határvonalai
lebont és árkot áthidal. Hogy valaki milyen kiváló lelkipásztor, a tömeg és a
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gyülekezet ítélete szerint, egyedül csak a személyi és egyéni értéken és hatáson
fordul meg. — azon. hoíry mennvire tudta az illető lelkész gyülekezetét va^y
közönségét kitűzött céljai megnyerésére megindítani. Érdekesen látia ezt a
helyzetet a magyar római katholikus hivatalos homiletikai elmélet is. Mihályfi
is megállapítja azt a tényt homiletikájában, hogy az ígofiirdetés gyakorlatában
és eredményeiben náluk még sok kívánni való van s általában az ő írásából is
kiérezni azt, hogy tényleg éppen az egyházak igehirdető és homiletikai mun
kásságában ott van a keresztyénség ökonomikus kötelezése legalább is a kö
zönség és a gyülekezet megítélése szerint.
v.
Tehát mint Uturgusok, a keresztyénség lelkészei látják munkáik vég
zése közben az elválasztó különbségeket, mint igehirdetők azonban érzik azt,
hogy egymástól tanulhatnak és kötelesek is tanulni s azt is megállapíthatjuk,
hogy éppen a legutóbbi idők homiletikai eseménje az, hogy minden felekezeti
igehirdetés kezdi letompítani a sajátos confessionális vonatkozásokat és igye
keznek annyira közös nevezőre hozni igahirdető munkájukat, amennyire azt az
egyéniség feláldozása nélkül csak meg lehet tenni. Megvizsgálandó azután az,
hogy pl. a magyar keresztyén homiletikai irodalom és tevékenység az egyesí
tettnek látszó igehirdetésben kit választott mintának a mai kiváló igehirdetők
közül? S ha itt neveket nem említünk, annak kizárólagos oka az, hogy egy
ilyen nagyfontosságú kérdés és tétel megfogalmazásához nem elegendő csak
két-három szónok megnevezése, különösen akkor nem, amikor visszamenve az
ősforrásra, meg kellene említenünk inkább azt is, hogy az elmélet megalkotói
vagy liirdetői közül ki, vagy kik azok, akik egyáltalán hatást gyakorolhattak.
Ha az igehirdetői munkát j)rófétai tevékenységnek nevezzük, alckor a
msd magyar egyházi viszonyok között természetesnek tarthatja mindenki az azo
nosság lényegének konstatálását. Hiszen majdnem azonos nacionális és ethikai
vagy vallási postuláturaok alkothatják ma minden téren az igehirdetés lényegét.
Az elmélet kiváló tudása és a legragyogóbb sikerek esetén is ott áll a
kérdés az igehirdető előtt: vájjon mindaz, ami a munliáról megállapítható,
nem csak külső hatás-e csupán? Sokszor a lelkész igehirdetői munkája is úgy
ítéltetik meg, mint kiválóan előadott liturgiái teljesítmény, amely inkább így
formai szépségeivel és a személyiség és egyéni charizmák gazdagságával fel
építetten bizonyosra vehető hatásokban állandó élményei és ébresztői a .^gyüle
kezeteknek és talán a nagyközönségnek is. A munka e^yes állomásain vagy
a lelkipásztori pihenő órákban azt is végig kell gondolni, hogy az ilyen fiktív
igehirdetői hatások miként volnának még utólag és nem elkésve jól megala
pozhatók. Az önvizsgálat, az igehirdetői munka és módszer állandó revizionális
Bziíksége így lesz egyre nagyobb jelentőségű tényezője a lelkipásztori munkának
B ha azután ezek az aggodalmak az igehirdetésen kívül a más irányú lelkészi
munkákon is éreztetik ezeket a mcígfontolásokat, akkor beszélhetünk arról is,
hogy az igehirdetői munkás&'ig minden IcUcészi munka éber ellenőrzője és
vigyázója.
Az egyház szempontjából, akár a kiváló homiléták, akár a kisebb érté
kűek munkájára és hatására gondolunk, mindig az a fontos, hogy az erők és
értékek teljes kihasználásával és munkábaállításával keU végezni az igehirdetést.
Az egyforma igyekezet legyen a pótlója a kevesebb lolld adománynak, A gyüle
kezetek mindig észreveszik ezt a jószándékú törekvést.
így jutunk el oda, hogy a tapasztalatok és eredmények után megálla
píthatjuk, hogy az örökké prédikáló egyház nem változtathat ezen a régi időben
kijelölt kötelezéseken és megállapodott egjházi szokásokon. Ha fontos az,
hogy az istentiszteleten minden szépen és rendben folyjon, a rendnek megmarad
ugyan minden időre a kerelszcrü fontos jelentősége, de Isten, írás, egyház,
annak szolgái és a gyülekezeti tagok akarata szerint öröklié fontos kötelesség
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az az igehirdetés, amelyet az egyháznak felavatott és belső meghívással is bíró
papjai végeznek. így értékelendő mindenki által minden lelkipásztor, mint
Igehirdető.
22. Gyülekezeteink

élete.

Niebergall sokoldalú ós kiapadhalatlanul bőségesen gyakorlati theologiai
munkásságában rendszerét, elgondolásait, újításait ós indítványait a gyüleke
zetre építi fel. Nem kutatjuk azt, hogy a gyülekc>zetnek nagy jelentőséget
tulajdonító Idindulásában mennyire eredeti, vagy kinek a hatása alatt áll, ha
nem vele ebben az elvi álláspontban teljesen egyetértve, igyekezni fogunk,
amennpre csak lehet, ezt a gondolatsort kiépíteni a mi feldolgozásunkban (és
rendszerünkben is.
Nincs fontosabb dolog az igehirdetés alapismereteivel kapcsolatban,
mint a gyülekezet összetételének, hangulatának, hajlamainak és érdeklődési
körének alajxjs ismerete. Ezen a körön belül IS ismerni icc 11 azokat az embe
reket, akik egyéniségek, személyiségek, vagy typusok és tömeghatást gyakorló
képességekben gazdagok. Azok a gyülekezeti tagok, akik az egyházi élet leg
hűségesebb kitartói sem uniformizálhatok, hogyan lehetne tehát arra gondolni,
hogy a ma élő és egyháztól mindinkább eltávolodó tömeg egy egyszerű meg
látás vagy megítélés szerint már örök időkre megméretett volna. Míg a
múltban egy egymás utiín nyomon kö>ethotö szellemi ós egyháziasságban fel
felé mutató tendenciában élő nemzedék következett az egyház életében s ezek
vették át az egyházért való munkásság örökségét, ma sok tekintetben vál
tozott körülmények között élmik. Arra már nem számíthatunk, hogy a gyüle
kezetek öregeinek gyermekei lélekben és gondolkodásban a szülői ház példáját
magukban éppen egyházi vonatkozásban tovább fejlesszék.
Szükségünk van gyűiekezeteink teljes ismeretére s az adatgyűjtés céljait
nem szolgálhatják csak a püspöki canonica visitációk. De nincs a mai protestan
tizmusban olvasó közönsége egy olyan műnek, amely bemutatná a magyar
országi evangélikus gyülekezetek lelki összetételét, mert mindenki saját magát
tartaná a legilletékesebb psycliologusnak. Minden lelkész munkája kezdetén
ugyanolyan nehézségek előtt áll, mint az ehnéletileg és gyakorlatilag vallástanításban ki nem képzett vallástanár, ald saját kínján ós keservein át taiiúlj,a
meg a megtanulandókat. Természetesen érzi ezt egyházunk sok felelős ténye
zője s igen nagy hálára kötelezte le egyházunk minden tagját pl. Szeberényi
Lajos, aki a parasztkérdés problémáit és lelki anaüzisét rajzolta meg úgy,
hogy az l>evezctcsnek és megindulásnak minden falusi gyülekezet számára ele
gendő.
De ez még csak egy typus s hányan vannak még ezenkívül. Diaspora
egyházunknídc kicsinysége mellett az a nagy és állandóan nyitott kérdése,
hogy kicsinységében sem homogén; sem faji, sem társadalmi, sem gazdasági
tekintetben, talán még ugyanazokon a kisebb földrajzi egységekben som, ahol
egyházilag egy körzetté képezték ki.
SpeciáUs magyar helyzetképnek lehetne talán azt is nevezni, hogy ott,
ahol a háború előtti időben a gondolatok ós a modern törekvések az ország
nagyobb terjedelme miatt oly lassan hódították meg területeiket, a mai helyze
tünkben pl. a modem törekvések, különösen a modem eszmék felületes szólamai
oly gyorsan váltak ismeretessé ós általánossá, mint, amire eddig nálunk'
nem volt példa. Ha számohiunk kell azzal a ténnyel, hogy a magyar falusi
né]) teljesen egységes, akármilyen távoU vidéken lakik is és érdekei szerint
ixjndezkedik be a közös gondolkodásra, mintha a természet nevelné őket erre,^
azt a tényt, mint psychologiai eredményt mégis közbe kell iktatni, hogy a
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nagy vonásokban való egyezések dacára maradtak olyan elkülönítő sajátosságok
is, amelyek vallási hatásokra vezethetők xissza csupán. A múlt tehát beszél.
Hogy milyen fáradsággal kivívott munkának eredménye az, arról ,a jelen
érdekében hallgatunk.
Hog}' azután milyen az a földműves fala ési annak közönsége az ige
hirdetés szemiwntjából az előbbi tények figyelembevételével, negatívumokban
csak egyházi közönségünkre gondolva a kövotkozőkép határozhatjuk meg: Bi
zonyára nem olyan, mint a Juss c. színdarab bemutatta s bizonyára »
Mammon utáni szaladgálás sincs meg annyira benne, mint amennyire a pásztor
levelekhez hasonló püspöki körlevelek és cikkek sejtik és sejtetik. Talán
csak azt lehetne mondani falusi gyülekezeteinkre, hogy á,ltalában és általi'mosan
közelebb kerültek a városi élet hatásaihoz s ma a falu népében is él a főváros
imádata annjira, amennyire a békében ez a lateiner-osztályon volt észrevehető.
Ez a modernné vagy városiassá tétel azonban nem jelenti azt, hogy lélekben
olyanná alakult volna így át a falu közönsége, hogy az elmúlt liberális homiletika módszereivel kellene itt az igehirdetést újrakezdeni, vagy a Frennsen
stílusában megírt beszédeket fogadja csak be ez a gyülekezet, hanem éppen
ellenkezőleg, ez a modernségében is vallásilag mindig konzervatÍNTiak meg
maradó tömeg nem dogmatikai, hanem talán etikai vonatkozásokban lett mo
dernebb. Erre a dologra vonatkoztatható és építhető a föld kérdésében el
foglalt álláspontja, akár a hitbizományok megítélése, akár a seculárizációban
bízó reménykedéseit illetően. Mi nem tudjuk megérteni a mai magj'ar lóm.
kath. napi sajtó idogeskodcsét, ha ilyen, vagy hasonló kijelentéseket hall.
Az evangélikus egyház elsősorban hívei érdekében osztja ezt az álláspontot s
ha ilyen irányú forradalmasításra az igehirdetés nem is vállalkozhatik, azt az
álláspontját még sem hallgathatja el, hogy a magyar földművelés legszorgalniasabbját, az evangélikust megilleti az a jog, hogy munlcájának több földi
vagyon legyen az eredménye. Falusi gyülekezeteink nagjon tagozottak lettek a
legutóbbi időben. Ha statisztikák nem is beszélnek róla, a valóság azt mutatja,
hogy falvainkban a gazdag családok egy, esc'.leg két ágban folytatódnak csak,
szegényebb gyülekezeti tagjaink állandó nagyobb szaporasiíga hatalmassá tette
minden gyülekezetünkban (Alföld) a nagyon Ids illetéket fizető, de a gyűle^
kezet ügyeinek intézésében tömegénél fogva nagyobb hatalmat igénylő zsellér
vagy földmunkás néptöinegeket. Mennyire elhibázott volna pl. iíyen helyen az,
hogy a lelkész igehirdetése abban az orthodoxlsmusban merülne ki, amely
csak a multat látja, a multat dicséri és azt rajzolja az ilyen templomi közön
ség elé: életkötelességünk mindig hűségesen és készségesen a legolcsóbb munka
bérek mellett is végezni a mezei munkát, mert hiszen jutalmunk így el lészen
téve a mennyek országában. Ennek a néptömegnek így ma nem lehet prédikálni,
vagy legalább is ez a prédikáció eléri azt, hogy egyliáztalanná válilc s akkor
az egyházi felelősségérzetet nem oldozhatja fel semmiféle orthodox theologiai
meggyőződés. De természetesen nem szabad a másik végletbe sem esni, ha
nem a megvetett arany középutas rendszer helyett az életre való olyan nevelést
kell adni még az igehirdetésben is, amely megtaitja őket az egyházban la
lehetőséget ad arra, hogy mindenki egyénileg is megszerezhesse magának
életszükségletét. Ugy kell és úgy lehet a modern és sociális tekintetben egy
mástól nagy távolságban levő embereket közelebb hozni, hogy az evangeliuna
mindig egyinás mellé kénj^zeríise azokat is, akik nem tudnak a konvencionaliymus miatt egymás testvérei lenni. Olyan erős confessionahzmusban kell őket
nevelni a többi felekezetek elleni gyűlölőt nélkül, hogy kiki érezze és gyako
rolja az egy családhoz tartozás kötelességeit.
Ugyanez a lélek dolgozzék és munkálkodjék abban a kisvárosi vagy
nagyvárosi lelkészben is, aki állandóan érzi azt, hogy neki vannak a teniplomá-
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tói távol álló munkástestvérei, akik talán személy szerint tőfe nem is idegen
kednek, hanem vakuni előítélet folytán komolyan meg vannak arról győ
ződve, hogy a gyülekezeteknek már ők nem olvan egyenjogú tagjai, mint az
önálló iparosok, va_gy kereskedők, vagy hivatalnokok vagy gazdagok. Aki látott
vagy hallott már ilyen ellenkezésből vagy idegonkedésl)ől megszületett egyház
ellenes lázongást, az másképen néz ennek a kérdésnek mélyére. A főtétel kü
lönben itt is az, hogy élő lelket hordanak ezek az emberek, akiket nincs jo|ga
senkinek kizárni az isteni kegyelem adományaiból s akiket semmi jogon
nem lehet visszatartani attól, hogy az Urnák kegyelmi ajándékait és szentségeit
6k is megélvezhessék. Itt következik azut;ín a gyülekezeti isméből folyó eziszifusi munka: összeegyeztetni a gyülekezet minden tagjának érdekeit. Éppen
azért, mert homogén gyülekezeteink a városokban nem lehetnek, vagy mond
juk úgy, ott vannak a legnagyobb ellentétek, ez a tény kötelez arra, hogy
nézzen a lelkész minden gyülekezeti tag lelkébe s adjon igehirdetésében lehető
ségeket arra, hogy a hívek egymás kezét kereshessék. így látja az ember azt,
hogy a társadalmi és sociális ellentétek kiáltó problémái az állam és az
ország életében esetleg elodázhatok, de az egyházban állandó megoldandó kér
dések, amelyeket a szószék magasztossá szentesülhető eszközeivel van módjában
az egyháznak rendezni. Talán ökonomikus és felekezetközi problémának lehet
ezt minősíteni, de nem érünk ezzel a megnyugtató és bizonyos mértékben
kényelmes beállítással semmit sem, mert az ilyc;i kérdések halogatásával nem
a nagy tömegekkel rendelkező egyházak mennek tönkre, hanem az olyan
diaspora egyházak, mint amilyenek mi is vagyunk s a^mclynek be kell végre
látnia azt, hogy helyzeténél fogva fennmaradásálioz újabb és újabb módBzerek is kellenek.
A harmadik typus, amely nevezhető intellektuelnek, hivatalnokosztálynak,
víigy esetleg önálló iparos- és kereskedői csoportnak, együttvéve és kfilön
ic azt a nagy tömeget jelenti, amejyik a mai európai államalakulatokban a kjjjelentősebb szerepet játsza, úgy is, mint államfenntartó, úgy is, mint a nem
zeti gondolat letéteményesei és úgy is, mint az egyházak, vagy egyházi élet és a
keresztyénség letéteményesei. Kénytelenek vagyunk ilyen nagy tömeget egy
másba foglalni, bár megjegyezzük rögtön, hogy az értelmi különbség itt is
olyan nagy lehet, mint a gyermek-istentiszteleten az első és a nyolcadik osz
tályos gimnáziumi tanuló között. Egy csoport, ez a sok különféleségből össze
vont s egyházilag is gyűjtőnévvel ellátott sok kaszt, mert lelki világuk Jdfejléso s különösen vallási és egyházi érdekeltségeik majdnem teljesen azonosak.
Nem lehet azonban azt állítani, ho^y ez a különben mindig hűséges
csoport ma egyházilag ugyanazt a hivatííst tölti be, mint aminőt betöltött a
múltban. Ahogy már munkánk elején jeleztük, észrevehető a szellemi élet
minden tényén a krízis s éppen ez a csoport az, ameáy talán a legerősebibeji
került érintkezésbe a krízis jelenségeivel. Míg a római kath. egyház azzal
büszkélkedik, hogy az ő világában még ez a csoport is teljesen érintetlen ma
radt a tévtanoktól, addig a protestáns egyházak lázmérői és diagnosztái meg
állapították ezeknél a betegség és eltévelyedések súlyos tüneteit, annyira, hogy a
gyógyítás érdekében azután az egyházi élet minden illetékes és illetéktelen
faktora felkínálkozik gyógyszereivel. Fejvethető az a kérdés, hogy melyik
egyház bizonyosabb a jövőt illetőleg, az-e amejyik a saját gyengeségét han
gos dicsekedéssel akarja elleplezni, vagy az, amelyik látja, hogy az új idők
a legerősebbnek hitt oszlopokat is kikezdték. Ebben lehet keresni a protestántiznms megújuló életerejét, ha egyébirányú próféciára nem érezhetjük is magunkat
feljogosítva.
A'iebergall hasonló szellemi jelenségek megállapítása után, amit mi
tőle függetlenül állapíthattunk meg, szeülemesen rajzolja meg azt a lelki és
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kulturális hátteret, amely előidézte, az itt megadott Jcrízist is. Anélkül, hqgy
részletesen megnevezné azokat a könpeiket, amelyekre mi a legelején hivat
koztunk, azt az eddig sehol le nem írt tételt fogalmazza meg, hogy hiszé
kenység és a vallási babona túltengése tekintetében elérte korunk a maximális
lehetőségeket s ma, amikor a technikai kultúra korszakalkotó eredményekre
mutathat, a szellemiekben való felületesség természetesnek és nem elismerésre
méltónak ítéli azokat, ellenben ha csodák, mistikuniok és transcendentális le
hetetlenségekről van szó, akkor az ilyen jelenségeket teljes valóságoknak fo
gadja el. Hogy ez mennyire így van, enilékeztetnünk keli olvasóinkat az egyik
róm. kath. rádió-istentiszteletre, amehiiek igehirdetéséből megtudtuk, hogy
Szent Terézke volt az, aki a pápát kibékítette az olasz királlyal, aki ehhez h isonló rengeteg ilyen csodát tett még magyar politikai vonatkozásban is, teliíit
higyjünk benne. Emlékeztetnünk kell arra is, hogy akadtak a budapesti proívüfcintizmus jelesei közül is kiválóságok, akik a Vigadóban tartott s Neumann
Terézről szóló előadás után mintha egyszerre lelkileg eltávolodtak volna egy
házunktól.
A napilapok stílusával leliet csak az ilyen jelenségekre rámutatni, de
jobb ebben a rossz formában is inkább megemlíteni, mint figyelmen kívül
hagyni azt a tényt, hogy ügyes kezek a mai kor divatos hiszékenységét és
középkori babonás képzelődésekre éjjítctt erőszakolt s töraeghisztériás kény
szerhelyzetét milyen ügyesen használják ki. Milyen boldog lehetne a magyar
pix)testántizmus, ha ilyenirányú eltévelyedésektől nem kellene híveit óvni s a
megfertőzötteket meggyógyítani, de viszont azt mondani mindezekre a ténye
ken alapuló megjegyzésekre, hogy ezek dajkamesék és a modern legendák
NÜágába valók ,az egyház érdekében is könnyelműség lenne.
Ha tehát ez a helyzet és az egyházi élet legértékesebb részét ilyen nagy
veszély fenyegeti, akkor itt is a legelső tennivaló éppen a mindennapi ige
hirdetés szempontjából, leszállni ezekhez a jelenségekhez, meggyőzni a tény
leges eltévelyedésről, vjgy esetleg re\izió alá venni az egyház ilyen kérdésekbim
vallott felfogását, de mindenesetre bele kell nyúlni ennek a betegségnek a leg
mélyére az orvos lelkiismeretével és minden energia felhasználásával igy^ekezni
kell a helyzet feltárása után a továbbterjedést teljes mértékben megakadályozni.
Természetes, ha e csoportban még legrosszabbnak ítéltetnék is a hely
zet, mégis ezt a nagy tömeget gondoljuk annak, amely legkönnyebben vissza
hódítható a vallásosság és az egyház számára, mert évszázadokon át folyt —
mondjuk úgy — egyoldalú nevelésük arra ösztönzi őket, hogy a lelkükben
élő ideálizmusukat az egyházi élet széles medrébe beleöntve lehessenek a tár^i^adalmi élet komoly és lelkiismeretes munkásai. Ebben a psychologiai meg
jegyzésben, mint igazságban látjuk meg azt, hogy volt értéke annak az ige
hirdetésnek, amely az egyház és a keresztyénség melletti aktivitásra nevelte
ezt a nagy közösséget s így adott egyúttal neki \ilágj elén tőséget. Nem foglal
kozhatunk ilyen hosszasan a felső tízezer lelki analízisével, egyfelől azért, mert
egyházunknak ily^n tagjai már alig vannak, másfelől azért sem. mert olyaji
vonatkozásokat lepnénk kénytelenek megállapítani, amelyek nem méltók e könyv
egyéb fejezetéhez és szelleméhez.
Annál nagyobb érdeklődésre és vizsgálatra tarthat számot a mai evan
gélikus egyház ifjúsága. Akár a művelt egyetemi hallgatóságra és álIásokb;m
el nem helyezkedhetett fiataljainkra gondolunk, akár pedig azokra a fiatalokra,
akik majdnem hasonló okok miatt nem vehették át szüleik munkahelyét és élet
lehetőségeit.
Érdemes végigkísérni a mai magyar ifjúság lelki fejlődését a forradahni
időktől mind a mai napig és megállapítani azt, hogy míg a legtávolabbi idők
ben az ifjúság igazi aktivitása nem tudott megny-ilatkozhatni, ez a nagy erő
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minden forradalom és erőszak nélkül életjelt akar adni önmagái'ól s ahogy
bejelenti a munkára való készséget, az egyenesen imixjnáló.
A mai magyar állami és egyházi élet felelős tényezői nem igen látják
azt, hogy komoly eszmékkel gondterhes ifjúság áll minden jjozició előtt, akik
a mmikával szemben érzett felelősségtől űzve, a bennük levő energiáktól hajtva,
akarnak osztozni a romok után való építkezés nemes munkájában és idealizmu
sukban azt a szomorú tényt állapítják meg, hogy olyan öregekre akar mindent
felépíteni a mai mag}ar társadalom, akik a multat ismerték uíjMan, de nem
akarják elhinni, hogy az elkövetkező jövő egészen más lesz. Különösebb erőszakolás nélkül lehetne vonatkoztatni ezeket a megjegyzéseket az egyházi életi-e
is s akkor látjuk azután azt, hogy miiven váratlanul széles és ismeretlen méJv
hullám igyekszik előre. Ezek után a jövő egvik legérdekesebb kérdését lehet
látni és keresni az if iúság és fiatalság dolgaiban és jojgal teheti fel az egyház
is magának azt a kérdést, hogy vájjon nem ez-e a legnehezebb és leginkább
meghódítandó munkaterület? Viszont lemondani róla nem lehet, mert létének
és jövőjének olyan bázisával szakítana, mely nélkül élete elgondolhatatlan.
így lehetne még az ifjúság kérdésével kapcsolatban kiszélesíteni ezt a
jelenséget, de ha akármilyen nagy távlatban vagy akármilyen közelről nézve is
vizsgáljuk a velük kapcsolatban felmerüliiető kérdéseket, akkor megértjük,
hogy ha ez a közösség az egyház által is és az élet által is valamikép kizáratik ikz
egyház testéből és jövőjéböl, akkor az egyház bizonyosan a legfontosabb pozicióját vesztette el és ez a vesztesége felér egy győzelmes ellenreformáció hihe
tetlen pusztításaival.
Ezek a vizsgálódások éppen a homiletikai munkásság eredményessége
éj-deikében rendkívül fontosak, de felvázolását is elegendőnek tartjuk arra,
hogy a gyülekezetek megismerésének szükségessége lelkiismereti kérdése legyen
egyházunknak. További elméleti megjegyzéseinkben és általában vizsgálódásaink
ban ezek a fontos körülmények újra és újra jelentkeznek s ez az állandóan
visszatérő alkalom módot ad az itt megoldatlan kérdések későbbi tisztázására.
Annyit azonban, mint végleges eredménj-t kell megállapítanunk, hogy
a gyülekezeti tagok lelkének ismerete nélkül, vagy az egyházi összesség általános
ismerete nélkül különösen napjainkban az igehirdetés éppen a legfontosabb kér
désekben célt tévesztetten tapogatódzna, holott ilyen ismeretekkel felkészülve,
a legerősebb és legnagyobb jelentőségű küzdelmeket kell megvívnia.
23. Az igehirdetés gyakorlati és elméleti

kérdései.

Mi a célja az igehirdetésnek? Lelkeket akar az örökkévalóság számára
megmenteni? A megtérést akarja elősegíteni s azután a lelkeket magukra
hagyva, önálló utakra engedi a gyakorlati keresztyén tevékenységben? Ezeken
kívül még egy egész sereg és ezekhez hasonló kérdést lehetne feltenni a positív
válasz reménye nélkül s akkor összesűrítve előállna vagy adódna az a felelet:
az igehirdetés épít és Istenhez vezet. Sokféle hasonló megjegyzés vagy definició
forog közkézen, de körülbelül ez a meghatározás felel meg legjobban a való
ságnak úgy az egyház, mint a theologia szempontjából is.
A modern ember érdekei szerint Schién határozta meg leghatásosabban
az igehirdetés célját és módszerét a következőképen: legyen az egyházi beszéd
vagy igehirdetés korszerű, örökkévalóság izű és a gyülekezet igényeit kielégítő.
Niebergall azt kívánja, hogy az egyházi beszéd vallásos és erkölcsi
nevelési munka legyen. A modem theologiai irányzatok közül való barthi
theologia, s annak is a Fezer fogalmazásában ismeretes meghatározása azt
mondja, hogy az igehirdető, mint próféta, embertársaival meghitt és bizalmas
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beszélgetésben közli azt, hogy mik Istennek hatalmas dolgai s hogy köteles
úgy rajzolni Istennek alakját és hatalmát, hogy az emberekben, mint egyház
tagokban és gyülekezetben az örök vonzódás meg legyen Istennel szemben,
de az Ö nagysága, hatalma s az emberek gyarlósága, gyengesége állandóan
kidomboríttassék s minden egyházi mtmka alapja az Ige legyen.
A modern liturgikai érdekes kérdések mellett így növekedik jelentőség
ben a modern homileükai kérdések sok problémája s ahogy a theologiában
di\atos lett a Schleiermacher elméletével és f€lfogásá>'al való szakítás, úgy ezeii
a téren is, főkép az előbb említett irányzat mindent elkövet, hogy a jövő
homileükai elméletét teljesen kiszabadítsa a művészies felépítésű és hatású
beszédektől s ezzel új utakra terelje. Kétségtelen az, hogy az ifjabb theologiai
nemzedék a barthi vag}' dialektikai theologia emlőin nevelkedik nagygyá,
még akkor is, ha hazánkban még eddig senki nem irányította rá a figyelmet
s mivel az egész új irányzat kiindulópontja a gyakorlati theologiára s abban
is elsősorban a homiletikai szükségletekre vezethető vissza, megtudjuk érteni
azt, hogy ez az iránjzat nagy hatást fog még gyakorolni. Lef:yen szabad itt
csak arra utalnunk, hogy Ravasz László igehirdetési elmélete nagy müvének
megjelenésekor és azóta egészen a dialektikai theoIógia jelentkezéséig schleiermacheri szellemben tartott volt s a legutóbbi homiletikai tárgyú előadásait
megfigyelve látjuk azt, de a barthiánusok vezetőjének, Fézemeíc a munkáját
alaposan megismerve, bizonyos mértékben megváltoztatta felfogását s idomult
kissé ehhez az állásponthoz, amit mi a magunk részéről helyesnek tartunk.
A másik megemlítendő példa az, hogy Niebergall a fézeri homiletika dia
dalmas jelentkezésekor még erősen azt hangsulyozra, hogy nem ad ez az elmé
let többet, mint az ő népszerűvé vált hasonló jellegű könyve s arra is rámuta
tott, hogy az ő beszédei nem az új, hanem a régi, mondjuk így: a Niebergall-féle elméletét igazolják. E megjegyzés után két évre, éjjpen napjainkban,
amikor látja ennek a homiletikai elméletnek sokoldalú terjedését, renzió alá
veszi álláspontját, s mintha ma már jobbhiszeműen itélné meg a bartlii theo
Iógia régebben nem hitt előretörését.
Amit a homiletikai rövid történeti megjegyzéseinkben elhallgattunk,
itt említjük meg úgy, hogy ezt a megjegyzésünket szervesen odakapcsoljuk
az előbbi tételekhez. Bizonyos rezignáltsággal állapíthatja meg az evajigéhkus
lelkész azt, hogy a mintaprédikációk utolérhetetlen nagy mesterének
itéli
Luthert minden homiletikai szakmunkaíró, de azután valahogy a szigorú lutheránizmus igehirdető elveiről, fejlődéséről, kötelezettségeiről, vagy hatásáról meg
jegyezni valójuk jóformán semmi sincs. Érdekes ^megemlíteni azt is, hogy
Th. Harnack és rajta kívül néhány jelentéktelenebb szerzőn kivül a múltban
határozottan lutheri meggyőződésű gyakorlati theologiai szakírói alig ismerünk,
aki beleírta volna nevét a fejlődés annaleseibe, vagy aki magát írásában komo
lyén lutherinek vallotta volna. S ezért érthető azután az, hogy a kiváló prédiká
torok között aüg találunk szigorúan lutheri prédikátort s mint unikumot em
lítjük meg azt, hogy a legújabb prédikációirodalom termékei között is alig
hogy néhány betű jut Ihmels igeliirdetői munkásságának.
A barthi theologia táborát úgy ítéljük meg, mint amelyik a homiletikának egyházunkkal szemben kétségtelenül rosszindulatú hibáit úgy akarja
jóvátenni, hogy veszi magának azt a fáradságot és úgy írja meg az új homi
letikai elméletet, mintha írás közben állandóan Luther prédikációiban üdülne
fel s az ott tapasztaltakat kibővíti a saját elgondolásaival. Lehet, hogy ez a
megállapítás tudományosan nem igazolható teljesen, az aprólékosan komoly
német theologia nem fog eljutni erre az eredményre, de ebbeli meggyőződé
sünket mégis szeretnénk fenntartani.
Hogy azonban ez a kérdés közmegelégedésre és az objektivitás gza-
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J)ályaival megtár^yaltassék, be kell várnuak azt az időt. amíg M. Reu amerikai,
szigorúan lutheri meggyőződésű és ma legkiválóbb gyakorlati theológusunk
homiletikájában, esetleg ennek német nyelvű fordításában reflektál ezekre a leg
újabb homiletikai munkálatokra vagy pedig meg kell várnunk azt, hogy az ő
kiváló gyakorlati theológiai folyóiratában ezt a kérdést éppen egyházunk Bzem])ontjábóI ismertetésre és tárgyalásra méltatja. Feltehető ilyen megjegyzések
Után azonban az a kérdés is, hogy lehet-e és szabad-e komoly homiletikai kér
dések tárgyalásában ilyen patriculáris jellegű kérdéseket feltenni, amire csak
úgy válaszolhatunk, hogy mindaddig, amíg pl. a magyar > Kálvinista Szemle;;
csak vizenyős német prédikációkról beszél, nem tudni, milyen okok és indokok
alapján, addig mindig érdekes marad ez a confessionális ízű kérdés.
így szélesedik ki és bővül naggyá kérdésünk, amelyre még is meg kell
keresnünk a megnyugtató választ, örömmel állapítaná meg ilyen körülmények
között a magyar evangélikus gyakorlati theológia munkása azt, hogy az evan
gélikus hazai igehirdetés önállóan fejlődött naggyá, elkerülte a külföld minden
káros mélypontját s ma olyan magasan áll, hogy tőlünk tanulhatna a bizonyos
mértékben krizisbe kerylő homiletikai elmélet és gyakorlat. Sajnálattal kell
azonban megállapítani azt, hogy sem a magyar lutheránizmus, sem a magyar
protestantizmus nem termelt ki olyan elméletet és gyakorlatot, amely önállónak,
jól beváltnak volna nevezhető. S ha nálunk ma még igazán nem lehet arról
beszélni, hogy az igehirdetés unalommá fajult volna, mégis látjuk, hogy a stílus
beli sokféleség, a vérmérséklet és képzettségben észrevehető nagy távolságok
és a gyülekezeti viszonjokat nagyon respektáló stílus, vagy pedig nagy általáiio^ágban a sokféle hatást eláruló utánzatok azt mutatják a legújabb gyakorlati
homiletikai munkásságban, hogy vannak értékeink, akik talán tudat alatt és
ösztönös képességeikkel a legkiválóbb elméletnél is pompásabb gyakorlatot te
remtettek, de nagy általánosságban mégis azt álla_pítjuk meg, hogy úgy Stílus,
mint forma és tartalom tekintetében éppen a 24. óra állapotához érkeztünk
el, amikor bizonyos revízió és javítással mé^ sokat lehetne és kellene segíteni.
Érdekes arra is gondolni, hogy^ a homiletika történetében két olyan
nagyjelentőségű egyéniség, mint Luther és Schleiermacher prédikációikat nem
dolgozták ki részletesen, hanem mindketten vázlatok és meditációk hosszú
előkészítésével tették szószékre éretté. Ebben a formai megegyezésben nem állít
hatjuk azt, hogy .4ugustinus gyakorlatát akarták volna követni. De még is lazt
látjuk, hogy pl. Luther utánaírí beszédei éppen olyan tökéletesek voltak, mintha
az íróasztal mellett készültek és íródtak volna s valahányszor az így .utánaírt
beszédeket revízió alá vette, azokon javítani valót alig tafált. Mi lehetett ennejc
az oka? Kétségtelenül az a nagy theológiai tudás és nagyszerű psychologia, amely
őt képessé tette arra, hogy az írás minden betűjével és szellemével lyaló
szoros "barátságát és gyülekezete vallásos vágyakozásának ismeretét használja
igebirdető céljaihoz. Mindig tudta, hogy a sokszor tulmagas dogmatikai igaz
ságokat hogj'an kell leegyszerűsíteni a nép értelméhez és tudta azt is, hogy ezt
az anyagot hogyan kell érdekessé és hatásossá tenni mindenkori közönsége szá
mára, így egészen modernnek is ítélhetjük némely beszédét s kétség^telenül ige
hirdetése állandóan magán viselte az aktualitás bélyegét is anélkül, ht>gy nagyon
bele akart volna szólni beszédeível a mindennapi élet olvan dolgaiba, amelyet a
mai prédikációirodalom nagyon erősen akar kihasználni abban a hitben, hogy
a közönség azt szereti. Elbeszélőkészsége, mint egyetemi tanárnak is mindig
olyan, amilyet a hallgatóközönsége megkíván s így minden beszéde meg^ajálliatta oda az utat, ahová irányíttatott.
Mit vehet ebből a hagyományból vagy örökségből át a mai luthe
ránizmus? Különösen mi, evangélikus igehirdetők, mennyire akarjuk magunkat
e mindenkori legnagyobb igehirdető hatásai alá helyezni, nem abban a tekiii-
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tetl>on, hogy beszédeink kiclolarozásában megelégedjünk a jegyzetekkel, vagy a
meditálásokkal, hanem abban a tekintetben, hogy lehetőleg ahhoz hasonló thi^)lógiai megalapozással ugj'anolyan célkitűzésekkel és niódázerek felhasználásávíil
álljunk gyülekezeteink elé?
Még egyszer hangsúlyozzuk azt, hogy a lo.!j:nagyobb tudásra törekvőén k^^il
a homiletikai problémákat megoldani. Ha sok tekintetben nem lehet miii'Liképünk a dialektikai theológia, homiletikai tekintetben talán mégis követfsrü
méltó. Legyen szabad arra utalnimk, hogy pl. Luther dogmiftikai tekintet ,;'ii
nagyon alkalmazkodott, vasry legalább is sokszor Augiistinus hatása alatt állott.
de az i'óla semmikép sem állítható, s nem is mutatható ki, hogy homiletikui
tekintetben is alkalmazkodott '.olna, vagy az ő szabályait magára vonatkoztaila
volna.
Ez a megjegyzé-sünk azonban nem vonhatja maga után azt a gyakc>rlatot. amelyet .Niebeí-gall akart a homiletika területén meghonosítani, hogy
elméletébe beleszőtte az úgynevezett gyakorlati dogmatikát. Mi nem erre gon
dolunk, hanem arra, hogy az egész theológiai mmikásság a jövőben sokk;il
inkább azzal a célkitűzéssel végeztessék, hogy abból a legnagyobb hasznot éppen
a homiletikai munkásság húzza. Ezt a követelést nem abban a minden
esetre örvendetes tényben látjuk megvalósítva, hogy fakultásunk jelenlegi tanárai
a kollégiumukkal érintkező homiletikai kérdéseket homiletikai íolyóiratiinki .. i
röviden megtárgyalják és így érdekes problémákat és megoldásokat is nyújt
sanak, hanem abban, ahogy R. Seeberg és Ilimels püspök látják és hangsúlyoz
zák: a legjobb dogmatilia és kibővítve a legjobb theológiai munkásság ere 1ményezzo a legjobb, vagy a jó igehii-detóst. Ez a megjegyzésünk nem jelent
heti azt, hogy ezzel a homiletikai összes kérdésekeL áttoltuk a többi theológiiii
etudiumok érdekeltségébe és ezzel a súlyos lelkiismereti nagy felelősségen
köimyítettünk volna valamit is, hanem azt jelenti, hogy közegyházi helyzetünk
ben és az egyház érdekében folytatott cxistenciális küzdelmekben nem elegeiiuő
csak egy stúdiumnak a fegyvertára, hanem szükségeltetik az is, hogy a leg
jobbnak és legujabbnak JáLszó fegyverek és felszerelések védelmével és támogat:*sával lehessen ezt a küzdelmet folytatni. Lényegében ez bizonyítja azt is, hopy
a homiletika elmélete és gyakorlata soha se leliet elválasztható a ;tlieológiát;'>l,
legkevésbbé annak legfrissebb eredményeitől, mert éppen az igehirdetés az,
amely a theológia mindenki számára szóló tanításait a legutolsó helyen és ér
telmi fokon álló gyülekezeti taghoz is továbbítja. így bizonyos mértékben annak
a tételnek a fordítottjához jutottunk el, mely Barth Dogmatikájában az jpehirdetés termékeiliől enged magára, mint dogmatikusra hatásokat, mi pedig
éppen egyházunk katholicitása és sufiremáciáját kiemelve mutatjuk ki azt.^ hogy
egyházi elgondolásaink és történetünk szerint mit hogyan kell és lehet tenni.

24. .4; egyháci év, a casuáliák és az egyházi beszéd.
A liturgika fejezeteiben már érintettük a címünkben foglalt kérdések
egy részét s szinte ismétlés számba megy az, hogy itt ezen a helyen is foglalkozni,
akarunk vele. Utalunk arra. hogy éppen Ravasz könpében is hosszas fejteget
téseket találunk e címen, \iszont az evangélikus egyház közismert perikopálLs
rendszerhez való ragaszkodása és ilyen gyakorlata szükségessé teszi azt, hogy
homiletikai szempontból is elmondhassuk véleményimket.
Amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, alckor csak arra gondolhatunk,
hogy nálunk nem jöhet sohasem szokásba pl. az, hogy a Nagypénteket meg
ne ünnepeljük, mint ez történt Amerikában. Remélnünk kell azt, hogy egy—
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házunk közjogi lielyzetéboji semmi oly-in csonkítás nem kövctkczhetik ibe,
amely akár fosztó, akár pótló kiegészítésekkel \áltoztatná meg egyházi gya
korlatunkat.
Ha i|!;en röviden éppen csak a lényeg érhitésére szorítkozimk, akkor is
a: t állapíthatjuk meg akár a gj'akorlatban, akár pedig az irodalmi termékekből
is. hogy igehirdetésünk feltűnően egyforma adventi beszédeket ad. .\zonoa
bennük az adventi gondolat és öröm s így feltéve a szorgalmas templomjáró
közönséget, négy külön alkalommal négy azonos igehirdetést hallhat a hívő.
Pedig a vágyódás. Isten Fia elküldése után való sóvárgás, az igazi öröm,
a világnak Krisztussal való meggazdagodása, megannyi témát adnak^ leg
alább is annyira, hogy nem kell állandó karácsonyesti hangulatot megszólal
tatni. A synoptikus evangéliumok gj'akori használatában van talán a hiba s ha
a Jánosi evangélium alapigéi is felhasználtatnának ebben az időszakban, az bi
zonyára csak használna az igehirdetésnek.
A lényeg az, hogy a karácsonyi lelki felfrissüléshez hozzávezessen
ad'.cnt igehirdetése. S ha alapigék választása tekintetében a forgalomban lévő
beszédek azt is mutatják, hogy szónokaink nagy változatosságra nem tudtak tö
rekedni, ezt itt éppen i'i^' nem hibáztathatjuk, mint a húsvéti ünnepi alap
igék használatánál. Azonban, ahogy a karácsonyi történet eseményeinek és
részleteinek felújításával a hívek lelkében az igehirdetés nyomán a belső hang
megszólalhat: ilyenkor válik szükségessé az, hogy a lelkipászlor szívének meleg
ségét megmutatva, hasonló aktiv keresztycnségre inspirálja a híveket. A karáa*onvi tipusok megjelenhetnek az egyházi beszédben, mint követésre méltó
bibliai emberek. S lia arra gondolunk, hogy milyen ünnepélyes keretbe 'lehet
elhelyezni Isten karácsonyi ajándékozási gondolatát, itt ez alkalommal theocentrikus igazságok hangoztatásával úgy lehet Isten felséges színe elé állítani a
gyülekezetet, hogy ezzel együtt a bűnös élet körülményeiből is bizonyos mér
tékig kiemelkedik. Az Ó- és Újév istentiszteletei gyors egymásutánban két lel
készi arcot kívánnak meg igehirdetőinktől. Az első funkció arra adjon alkal
mat, hogy a lelkész hatására az egész gyülekezel a pessimizmus vagy a jogos
önvizsgálat után a mellét verő bűnbánó vezeklők közönsége legyen, amely az
i^^ehirdető mindig szelíd, mindig felebaráti, jósáíjos és sohasem nagvon dölvfös
vagy felülről jövő, hanem önmagát is belefoglaló és bocsánatot kérő imádkozó
csapattá alakul és változik át s érezze meg ezen istentisztelet minden tagja azt,
hogy komoly dolog az irnák meghallgatása. Ebben az akkordban, núnt gyö
nyörű fináléban lehet az Óévet elbúcsúztatni. X teninlomtól annak egy évi áldásai
ulán csak így lehet elválni s mert a naptárrendszer és a beosztás tényleg nagy
hatalmat gyakorol felettünk, a következő reggelen úgy ébred és úgy megj'
niindenki az Isten házába, hogy könyörgését Isten elé viszi: eddig megsegítelt, ezután is Tőle kérek nilndent. Az egész istentisztelet így lalakulhatna át
könyörgő istentiszteletté, még pedig úgy, hogy a gyülekezet tagjainak élete
szerint arra terjedjen ki a figyelem, hogy minden gyülekezeti tag újévi munkapixjgrammja Isten akarata, hatalma és kegyelme, amenn\ire rajtunk emberekort
múlik, összekaj)csoltassék.
Az epif)hania idejében, amikor hazánkban a szórakozások és a mulat
ságok váltogatják egymást, nagyon ügyesen választandók meg a kijelölt perikópák szerint is azok a kérdések, amelyek az istentiszteleti közönség elé k ^
rülnek. Ilyenkor kell lehetőleg a legvonzóbb hatású, ha lehetséges sorozatos és
kiválóan érdekes kérdéseket úgy állítani gyülekezeteink elé, hogy azoknak öszszessége az újság eseményén felbuzdulva, jobb templomlátogató, mint szóra
kozó emberek legyenek. Ilyen témák kidolgozására, vagy mondjuk úgy, nagyon
"érdekes és vonzó hatású, tematikus beszédek kidolgozására minden evangélikus
lelkész érezhet magában chgendő készséget s így lehet értékben gazdaggá tenni

86

ezt az időt. Azt különösen hangsúlyozni talán felesleges is, hogy fi. témák közötf
legielsö helyen van adva a missziói ügy.
Ennek a gyakorlatnak tökéletes ellentéte lemie s adná meg az egyházi
beszédek változatosságát az, hogy a böjti időszakban a perikópákhoz való szi
gorú ragaszkodással, az evangéliumok utolsó fejezetei úgy vitessenek a gyüle
kezet tagjai közé, hogy lehetőleg nagyon kevés emberi bölcsesséj^ kgyen az
olyan igehirdetésekben, ahol maga a töi'ténet beszél. Elhibázott a szenvedés
képzetei után associós hatásokra a buddhizmus tételeit egyházi beszédekbt^n
megvilágítani. j\em a szenvedés kérdése a lényeg, hanem a mi érettünk szen^
vedelt Jézus és annak az elfogadása a lényeg. Minél kevesebb emberi és világi
\onatkozás és annál több evangéliumi és isteni hatás legyen a bőjü beszédekl)en. Azok a súlyos dogmatikai tételek, amelyek akár a megváltás, vagy akár
a feltámadás körül a lelkészeket és a gyülekezeteket egyaránt próbára teszik,
nem hidalhatok át másképpen, csak hitben és épjicn ezért minden igehirdetés
!)öjt első vasárnapjától Hiisvét második ünnej)ének délutánjáig komoly hitvallási
lehetőség, amikor a lelkésznek szabad és illik egyes szám első személyben be
szélni, amikor a híveknek is végtelenül fontos az, hogy hitükben megingatha
tatlan lelkipásztorok liirdessék az igét. Nagypénteke^ vagy Húsvét ünnennapjain csak az beszélhet, aki az evangélium szavait ismétli m«g és variálja egy
házi beszédében, de minden mondata és kifejezése magán kell, hogy hordja a
megdönthetetlen hitélet bizonyítékait.
A pünkösdi ünnepkörben csak a téma változik és a megtárgyalandó
kérdések kevesebb szomorúsága az, ami a gyülekezeti tagban és az igehirdető
ben a változás érzését kiváltja. A vasárnapok neveivel megjelölt témák azután
úgy irányítják az istentiszteletek igehirdetését, hogy a pünkösdi ünnepig fel
felé haladó hatásokat váltsanak ki. A lelkipásztori egyéniség dönt abban a sorrendbeli értékelésben, hogy melyik vasárnap az, amelyikbe a megjelölt ünnep
körbe a legtöbb tartalmat lehet belevinni. Általában azoíiban a jubilate és az
exaudi vasárnapok azok, amelyek módot nyújtanak arra, hogy az isteötisztelet
hatásai jelentékenyen ©rősebbek legyenejc, mint máskor.
j
Az ünneptelen félév egyszerű vasárnapjai közül úgy emelkedik ki a
halottak vasárnapja és a reformációi ünnep, mint amelyek alkalmat nyújtanak
arra, hogy a bennük lévő jó téma erősíthesse és építhesse a rászorulókat.
Ahogy az egyik az eschatologiai kérdések megnyugtató beállítására ad alkalmat,
a másik olyan szerepet és hivatást tölt be az egyház életében, hogy mint valajni
erősítő szer és hatásos injekció, az elernyedésnek induló tagokat életre kelti..
Az elsőnél éppen olyan fontos a Jcoraoly és békés hang-, mint a müsodiknáil..
Itt a történelmi tények felújítása soha sem ragadtathat el senkit sem, hiszenéppen az erőben való bizakodás és csendesség vagy határozottság az igazán impo
náló kifelé és befelé egyaránt.
^
A casuáliák igehirdetése nem tűrhet semmi tekintetben sem személy
válogatást. Vád nélkül állapíthatjuk meg azt, hogy lelkészeink éppein a casuá
liák terén ilyen okok miatt nagy kisértésoknek vannak kitéve, de hitünk szerint
komolyan ellent kell állaniok: mindeínki egyforma, mint keresztelés előtt álló
isteni ajándék, mint örök hűséget esküdő fél és mint porsátorát letevő és piheimi térő vándor, tehát a lelkész ne avatkozzék illetéktelenül és önkényeseJigyakorolt értékítélettel az isteni dolgokba.
A textiiskeresés és az ágon dák e téren végzett előzetes munkája igazán
csak kivételes, vagy egyszerű esetekben nyújt támogatást. Inkább azt látjuk, hogy
a lelkész minden funkcióját, illetőleg ilyen jellegű beszédeit annyira a gyüle
kezeti és alkalmi adottság szerint kötales kidolgozni, hogy abban meg legyen
a személyes vonás és a speciális vonatkozás is, de ez no legyen töl>b, mint amifc
az illendőség elbir vagy elvisölhet.

87

Formai tekintetben és a homiletikai, később bemutatandó elvek tekin
tetében itt bizonyos szabadságnaJc van helye. Nem lehet olyan értelemben kötött,
vagy mondjuk disposiciós, amilyenek még a mai egyházi beszédekben is |gyakoriak, de mindegyik ilyen casuáliának megvan az az elkötelező ereje, hogy
minden esetben mindent elvégezzen és másodszor ne legyen felújítható. Anynyival tartoznak lelkészeink keresztjén testvéreiknek, és híveiknek is, hogy a
megbecsülés velük szemben így volna kimutatható. Faluhelyen ez egészen ter
mészetes, de természetessé kell váljék városi és tömegfunkciók gyülekezeti
iielyein is.
Amíg az egyházi beszédnél a lelkész mindig az egész gyülekezeté, addig
az ilyen eseteknél érezze magát mindig úgy, mintha egy családdal tartana házi
istentiszteletet és ez a tény bizonyára nem téveszti el hatását sem a lelkész szol
gálatában, sem abban a tényleges családban, akiket a lelkész e munkájával
szolgál. Az ilyen elvi alapra való helyezkedés az egyéb lelkészi tevékenységekV,en is érezteti jótékony hatását, s ezért állíthatjuk nyugodtan azt, hogy a casuáliák ilyen kezelése amennyi nehézséget jelent, annyi áldást is ad.

25. Az egyházi beszéd formái és témái.
A múlt homiletikai munkássága ezt a kérdést lehetőleg kihagyta tárgya
lási rendjéből, vagy legalább is nagyon szűkre szabott keretek között foglal
kozott vele. Az újabb homiletikai szakirodalomban főleg Niebergall és Schian
terjeszkedtek ki részletesen erre a fötémára és ennek alcímeire s olyan meg
oldásokat s elveket hoztak az egyházi közvéleménj elé, melynek hatásaként a
jelenkor gyakorlati theológusa kötelességének érzi hasonló szellemben az itt
számbavehető kérdéseket megrtár.gyalni.
a) Falusi beszéd. Az egyházi beszédgyűjtemények legújabb termékei
között gyakran látunk > Falusi beszédek« címmel köteteket, amelyek ugyanolyan
igényekkel lépnek fel, mint Fren&enn ilyen című és nagy hírnévre jutott ^/áílalkozása. Azóta ezt a prédikációs fajtát kultiválják sokan s oljyanok is vállalIcoznak erre a munkára, akik talán sohasem prédikáltak falusi gyülekeaetnelc
Ugyanezt állapíthatjuk meg a mag^'ar evangélikus falusi igehirdetés mai je
lenségeiről is. Inkább városi igehirdetéshez, vagy városi hívek műveltségéhez
mért beszédek ezek, amelyékben legtöbbször nélkülözzük a falusi lélek kielégí
tésére észrevehető törekvéseket.
i
Nagy problémája általában a falusi beszédnek az s egyben ezt hibá
jául is lehet felróni, hogy mindegyik beszéd megjelölj azt az űrt, amely a falusi
lelkész műveltsége és a gyülekezet között van. Ha állítjuk is azt, h.ogy a falusi
gyülekezetek nem kis mértékben lettek a legutóbbi időkben városiassá, azt
még sem állíthatjuk, hogy tapasztalati ós elméleti szakismeretek vg,gy gondol
kozás tekintetében ténylegesen olyan nagyot haladtak volna. Az igehirdetőnek
komolyan számot kell vetni mindezekkel a tényekkel és olyannak kell bemutat
nia igehirdetését, amely falusi közönségét maradék nélkül kielégítheti.
Talán nem is ismer olyan tipikus és alkotó evangélikus falusi lelké
szeket egyháztörténelmünk, mint amilyenek Tessedik és Wimmer lelkészeink
voltak és éppen a magyar evangélikus igehirdetés története volna arra joggal kiváncsi, hogy munkájuk eredménye megalapoztatott-e igehirdetésükben és ho
gyan, vagy pedig egyéij lelkipásztori munkájuk gyújtó hatása lehetett tettekben
olyan gazdag.
Az egyháztan és a gyülekezeti isme sok támpontot adhat a falusi ige
hirdetéshez, azonban a kérdés legfontosabb tényezője mindig az az igehir-

dető lelkész lesz, aki nem vállal magára kullurálatlanságot és nem is száll la
niagánmunkájában a falusi nép sokszor tunya és érclekiödés nélküli nívójára,
hanem egyéni éleiét és kultúrszükséglrtét folí'okozva, igehirdetésében a nép gonfToíatainak olyan irányítója lesz, aki Isten orsz^át komolyan keresőkké változ
tatja át a falusi gyülekezetek tagjait.
b) Vcírosi beszédek. Minden lelkészi karnak egyik jelentékeny része akár
a magánéletében, akár tanulmányainak fokozás;iban mindent elkövet azért,
hogy életét és lelkészi működését valamelyik városi gyülekezetben tegye érté
kessé. Amilyen tiszteletre méltó ez a szándék komoly felkészültség mellett, ^ p e n
annjira tele van már a kezdet kezdetén is kísértésekkel. Hányszor igazolta már
az egyházi beszéd története is azt. hogy ilyen kiváló egyéniségek városi gyüle
kezeteikben való működés közben olyan közösségekkel is megismerkedtek, me
lyeknek hatása nagyobb lett a lelkész felfogására, mint viszont. így láttuk azt,
hogy kiváló gyűjteményes egyházi beszédek írói és kiadói, életük derekán már
nem állhattak egyházaik szolgálatában (mint pl, Ilittelmoyer). Olyan tények
ezek, amelyeket a ikeresztyén egyházak mindegyike megtapasztalt már s olyan
veszélyei vannak tényleg a városi lelkészi munkának, melJyei szemben a papT.
munka és az egyház nem mindig nyújt védelmet.
A lelkész tudományos és önké|)ző munkájának állandó inspirálói lehet
nek úgy a gyülekezet egész összetételében és lelki értékében, mint a .városi
élet lüktető szellemi élete s ilyen körülmények között, az örökké fáradhatatlan,
az evangéliummal mindent összhangzásba hozni akaró lélek olyannak érezheti
magát, mint a misszionárius, aki állandóan talál maga előtt még keresztyénné
nem lett embereket és eszméket. így növekszik a városi lelkész munkaprogrammja s egész élete főként kultúrtevéken\ségekben telve el, az 3. kielégítet
len érzés űzi. vagy hajtja őt, hogy minden munkában, tehát az igehirdetésben is
híveivé tegye a város művelt közönségét. Ebben a tényben azonban üdva vannak,
a városi igehirdetés komoly veszedelmei is. A lelkész igehirdetésében már észre
sem veszi, hogy gyülekezete és müveit egyháztagjai érdekében igehirdetésébea
hányszor kö\et el dogmatikai hibát, vagy az evangéliummal szemben való hűt
lenséget. Gyülekezeti érdekből, vagy azt is mondhatjuk: egy szép frázisért vagy
irodalmilag értékes mondatért (sokan azt állítják gondolatért) megtagadják azt
is, aminek pontos és lelkiismeretes betartására lelkészi esküt tettek. Az, hogy
kultúrembereknek szolgálhatnak igehirdetésükkel, inkább őket távolítja el az
egyháztól, mint jobban odaka[>csolná az ilyen modern híveket. Hogy ezek a
reflexiók mennyire fedik az igazságot, mindennél jobban dokumentálja ma is
élő komoly fültanúk azon vallomása, hogy a magyar keresztyén igehirdetésben
a kommunizmus alatt nem egy szónok igyekezett kimutatni annak azonos voltát
a keresztyénséggűl.
A városi lelkésznek és igehirdetésnek mindig komolyan számot kell
vetni azzal a ténnyel, hogy amíg a falu lelki.sége bizonyos mértékben homo
génnek nevezhető, addig a városi gyülekezeti tagok olyanoknak is tekinthetők,
akik világnézeti tekintetben chaost képviselnek és az igehirdetés egyik ilyen
iránynak sem tehet engedményeket, hanem mindig és mindennel szemben az
evangéliumot állítja első h c ' y e .
Ezt az elvet követeli azután az a tény is, hogy éppen a városi közép-osztály vagy intellektuel társadalom vo't és lesz bizonyára mindig az az isten
tiszteleti közönség, amelyik iíi;-anyós mértékben az igehirdetés élvezésében kultúrszükségletét elégíti ki s mindig azért hallgatója az igehirdetésnek (és nem
a liturgiának), mert az a személyi hatás, amit az igehirdetés nyújthat, éppen ŰZ
ö számára nélkülözhetetlen. Hogy azut^in ez a sokat váró közönség milyen módon
elégíthető ki, s az ilyen városi gyülekezetnek szóló igehirdetés mennyire legyen
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biblikus, viíágiiózeti esztétikus, logikus stb., azL a később kifejtendökben fog
juk látni.
c) Tanító beszédek. Általános tapasztalat modern egyházi életünkben az
l.ogy még azok a gyülekezeti tagok sem szeretik a szószéki kitaníttatást, akik
.s/ivesen és állandóan eljárnak istentiszteleteinkre. Nem azt látják az igehirdető
ben, akinek joga volna az ilyesmihez, hanem tényleg az egyház olyan gzo^gá-'
ját kívánják hallgatni, aki Isten dicsőséges dolgairól beszel nekik. Ahogy aat
sem szereti hallgatni, hogy mennyire bűnös és vétkes, úgy kerüli a kitaníttatás
módjait is, annyira, hogy a tanító beszéd, mint igehirdetési fajta szinte illú
ziónak látszik.
Csodálaítal látja és állapítja meg az evangélikus ember azt, liQgy a
folyton csak miséző római katholikus lelkész milyen nagy tekintély hívei ielőtt.
Még azok előtt is, akik bevallják, hogy a mise szertartása pogány eredetű ós
összetételű, \iszont a mi híveink, akik szeretik az igehirdetést s ismerik
minden fajtáját, miért és tiilajdonképpen mitől idegenkednek az ilyen beszédtípusnál?
Schián ügyesen mutatja meg e kérdés megoldását akkor, amikor el
nevezi ezt a fogalmat vagy csoportosítást: vailási ismea'etekröl szóló igehirdetés
nek, amit mi a magunk részéről is igen helyesnek tartunk fi bizonyos az, hogy
az ilyen beszédek helyes modorban tartott előadása ne.m tévesztheti el hatását.
Hogy ilyen jellegű szükségleteink mennyiben vaimak. arról csak annyit
jegyzünk meg, hogy városi gyülekezeteinkben is vannak olyan kiváló művelt
ségű és egyéb szellemi téren fogalmi értéket jelentő presbitercink, akik tiincsenek tisztában a lutheri úrvacsorai tannal, vagy egyházunk álláspontjával,
mondjuk a vegyesházassági kérdésben, stb. IlyeiU kérdések az igehirdetés ke
retében hatásosan tárgyaLhötók és azon a véleményen vagyunk, hogy éppen az
igehirdetésbe így bevont fontos kérdések kiszámíthatatlanul n;igyobb tömeg
hatást érhetnek el, mint a legíigyesebb irodalmi, vagy templomon kívüli egy
házi munka. A témák és a szükségletek minden ecetben a lelkésztől í'üggnek
legalább annyira, mint az énekek kiválogatása, de ilyen kérdések felvetésénél
nagyon ajánlatos a gyülekezet illetékes tényezőit mégis meghallgatni.
d) ÁpolóQPiikus bsszédeh. Maga az Apológia is egészen háttérbe szo
rult theológiai életünkben. Mint a Dogmatikának egyik része szerepel időnként,
legújabban pedig kisebb közösségek olyan gyakorlati stúdiummá igyekeznek azt
átgyúrni, hogy a mindennapi életben nem szakemberek, de gyakorlafi keresztyénséget élő lelkek is felhasználliassák a lutetlenség elleni személyes és tömegjCüzdelmekbcn.
'!uibcn nv"ilvánuljon meg az apoTógla az'igehirdetés terén? Akár a perikópák, akár az egyházi élet időnként szülvségessé teszik azt. liogy a "lelkószeE és az egyház kiiltúrmagasságának fegyverzeteit kifelé is meghallják és meg
lássák azok, akik akár babonákban, akár pedig hamis ideológiák felé vezetjk
az emberi közösségeket. A fennmaradás és a létért való küzdelem komoly élet
képességeit szolgálják így az apologetikus beszédek. A múlt úgy próbálta ilyen
tekintetben való adó.sságát letörleszteni, hogy sokszor erősen ti'tmadó beszédet
mondott a katholicizmus dogmatikai érthetetlenségei ellen. Ez a módszer j ó volt
a múlt század utolsó évtizedeiben talán és olyanoknak, akik egyéb képességekkel
nem rendelkeztek, mint ilyen, ar'mylag olcsó hatísok elérésével. Ma már ilyes
mivel nem ildomos próbálkozni. Először azért nem. mert a magyar luílieráni/mos ereje nem elegendő arra. hogy mint kis közösség, szembeszálljon felette
evi^ ellenséggel szemben. Másodszor azért nem, mert a keresztyén egyesülési
n;ozgalmaknak. ha elméletileg nem is. de legalább gyakorlatban annyira hívei
kell. hogv legyünk éppen a \ilág atheist:i rossz közszelieme míall, liogy egy
mást gyöngítve, a keresztyénség erőit pazaroljuk el. De harmadszor azért sem
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helyes ez, mert ma a lút \ilága és általában a hívő igmber képzelő ereje újra:
az absurdilások felé közeleg és sokszor nem tudhatja a gyülekezetét legjobban
ismeró lelkipásztor sem azt hogy híveiben mennvi i'ilokatholicizmus van,
amelynek az eredetével és erejével csak az lehet tisztában, áki Játja a magyiir
katholicizmus térhódításait ^ a lelkekben is. Tehát az a régi módszer, amery
valamikor csalhatatlannak bizonyult, ma már sehol sem válik be s a ÍHJÍ
protestantizmus eltávolodott Haase híres polénúájának szellemétől és megmételyeztette magát Heiler katholizáló tendenciájú munkáivaL Ezek is o'l^an íJnyezöi
egyházi életünknek, amelyeket nem lehet immár figyelmen kívül hagyni.
És mégis vannak néha olyan napok, vagy események, amikor a lelki
pásztor kiemelkedik a sokszor öt elnyelő szószékből, hangja olyan lesz, mintha!
egy egész országot akarna téli álmából felkölteni s vádol, támad, hamisságot,
hitetlenséget ostoroz é^ úgy nyűgözi és kényszeríti hallgatóságát igazamak
elfogadására, hogy ellenállás senki részéről som vehető észre. Jól meggondo
landó azonban az ilyen igehirdetés hjasználata. Ha a szónok gyakran jönne ilyen
eleven hangulatba, és sokszor indokolatlan esetekben is ilyen kitöréseket végezne,
ükkor a fortissimókat elhasználta és nem tudja fokozni a felszólításokat olyan
esetekben, amikor azokra sokkal nagyobb szükség volna.
e) Erkölcsi prédikációk. Az ilyen jellegű igehirdetésre mondja azt a
közvélemény, hogy a lelkész szincerizál. ethizál és moralizál, ami a megjegyzé
sekből és kritikákból következően "úgy hangzik, mintha csak az alacsony igények
kielégítésére törekedett volna. De bármilyen sok is lehet az elítélő me^egyzí's
az ilyen beszédekkel szemben, ma mégis ez a legnagyobb szükségletet jelentő,
azért, mert az egyház nevelő eszközeivel és így az igehirdetéssel is arra kötelezlxv
tett napjainkban, hogy az erkölcsi kilengéseken és eltévelyedéseken át a családi
életet azokba a régi erkölcsökbe vezesse vissza, amelyeki-e ennek a kornak, az
államnak és az egyháznak egyaránt szüksége van. De amilyen nagy ez a szük
séglet, olyan nagy az a postulatum is, hogy bizonyos emelkedett szemlélet p&
magasabb nézőpontokra való rávilágítással s ne pusztán utilitarisztikus okok.
miatt hassa át a jobb erkölcsi élet a világot. Ann}aban azután apologetikai ps
korszerű lesz az ilyen igehirdetés, hogy úgy anyagával, mint tartalmával és ok
fejtésével egészen a jelenbe kapcsolódik bele.
f) Korszerű igehirdetés. A prédikációiiodalom termékeiben való tarlózás
közben sok olyan beszédet lehet találni, amelyeknek a keletkezési és elmondási
idö{X)ntját egyformán pontosan meg lehet állapítani. Az ilyen beszédek annyira
magukon hordják a kor sajátosságait, hogy úgy a szerzőjük, mint a hallgató
ság is egészen világosan az olvasó előtt állanak. Arról pro és contra isokat
lehetne beszélni, hogy jól van-e ez így?
Mutatja ez azonban azt, hogy az evangéliumi igehirdetés sohasem akai-t
a felhők között járni, hanem a való élettel szervesen egybekapcsolódott s így
bizonyos mértékben egyháztörténeti adaléknak is lehetne nevezni az ilyen gyűj
teményes kiadásokat.
A magunk részéről is egészen helyesnek tartjuk nemcsak a iSocialpfarrer
állások megszervezését, hanem azt is, hogy pl. a mai kor igehirdetését egészen
áthatja a sociáUs szellem. Mikor a történelem a mai gazdasági élet krijsisei
miatt elvégzi számonkérő munkáját, éppen egyházunk írott igehirdetése tehet
l,inúságot emellett, hogy már nem vádolliató meg a Wechsel im Himmel Bebel-féle gúnyos kitételekkel, hanem olyan követelések szolgálatába állt, amelyre
evangéliumi kötelezettségeket érzett. De nemcsak ez az egy tipus áll előttünk.
Éppenolyan számottevő hivatása van az úgynevezett történelmi l>eszédeknek, külö
nösen ma, amikor az átértékelés filozófiája és anyaga egyaránt érdekli egyhá
zunkat és közönségét s az erről való igehirdetési beszélgetés preventív védekezési
célokat szolgál úgy a jelen, mint a jövőre.
,
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g) Élmény-prédikációk. Egy 35—40 évi igehirdetési pályának talán,
csalc 5—10 olyan igehirdetési alkalma lehet, vagy tafán még annyi sem, amikor
a lelkész személyi élete egészen előtérbe léphet, amikor egészen és csak önmagát
adhatja, amikor olyan benső alkalmai voltak, ameijekíől tudomást kell sze
rezni a gyülekezetnek is, hiszen azok, mintha az Isten országa üzenetei lettek
^olna. A racionalizmus kora nem tűrhette ezt a tipust s aki így prédikál,
könnyen kerül szektáskodó gyanúba s nem is egészen alap nélkül, de mind-,
ezekért azt állítani, hogy az evangélikus igehirdetés tiltakozik e módszer ellen,
nem lehet. Az ellen viszont a gyülekezetek tiltakoznának, ha az Úrban meg^lált
személyes kegvelmet jámbor lelkipásztorok variált formákban minden alka
lommal ismételgetnék. Nem lehet olyan dolgokat állandóan a hívek elé vinni,,
amelynek a befogadására nincsenek és nem is lehetnek a hívek mindig han
gulatban.
Ha ezeket a lipusokat végiggondoljuk, azt állapíthatjuk meg, hogy nem
teljes a felsorolás. Azonban mint keret arra bizonyára elegendő, hogy átlag
lelkipásztori charizmákkal rendelkező egyéniségek egyéb homiletikai szükségre
és parancsra való vigyázás közben az itt tett megjegyzéseket magukra is vonat
koztassák s így az itt megadott megjegyzések is a ^homiletika céljait szol
gálják.
26. Az igehirdetés anyaga és tárgya.
Prédikáló egyház vagyunk, amelyben az igehirdetés lévén a legfontosabb,
bizonyára a szabályok megalkotása nem olyan nagy szükségesség, mint a ke
resztyénség olyan közösségeiben, ahol az igehirdetés egészen háttérbe szorul.
Ezek dacára fel kell tennünk a kérdést abban a formában, ahogy néhány
sorral fenntebb megfogalmaztuk: mi a tárgj-a és anyaga az igehirdetésnek?
Szükségünk van arra, hogy a protestantizmus elmúlt időinek igehirdetését bi
zonyos mértékig megvédjük a barthi theologla vádjától, mert annak követelése
szerint sokan azt gondolhatják, akik nem ismerik ezt az anyagot, hogy taíán
a protestantizmus igehirdetése a múltban teljesen függetlenítette magát az
evangéliumtól és írástól. Barthék annyira megkövetelik az igehirdetés mun
kájában a theocentrikus szempontokat, hogy a homiletika munkása ezt kény
telen kérdezni: tényleg annyira esett vohia az igehirdetés általános értéke és
megbecsülése?
Tudunk arról, hogy a protestáns liberalizmus idején akadtak lelkészek,
akik papiruha nélkül és az alapigék felvételének az elkerülésével tartották
meg igehirdetésüket. Nem hivatkoztak arra, hogy valamikor a káté mondatai,
vagy a hitvallás tételei is szerepeltek alapigeként, hanem az írástól való ezen
eltávolodásukban szakítottak azzal az alappal is, amelyen az evangélikus ige
hirdetésnek mindig állnia kell.
Szándékosan nem beszéltünk eddig az igehirdetés biblikus voltáról
és kötelezettségeiről, m.ert egészen természetesnek tartjuk azt, aminthogy a
múlt is annak tartotta. Talán voltak egyes igehirdetők, akik megfeledkeztek
erről s talán olyan kor is volt, amikor egyes vonzó egyéniségek ezt a hat-ist
az egyházak életében általános jellegűvé tudták tenni, de még a kietlen közép
kori kathoHcizmus időiben is akadtak olyan vándorló papok és szerzetesek,
íikik az evangeliumpredikálást tekintették minden egyéb kötelességgel szemben
élethivatásuknak.
Talán annyiban igaza v£m a Larthi irányzatnak, hogy az evangeTiumi
igehirdetés egyházunkban különösen christocentrikus volt s így akár a témák
használatában, akár a tartalomban bizonyos mértékben talán egyoldalúvá lett
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igehirdetésünk. Ila így a confessionális szempontokat is belevesszük ebbe a
kÍTdésbe, akkor azt látjuk, hogy a kálvini egyházak inkább ótestámentunai, de
gyakorlati vallásosságra törekvő és theoccntrikas igehirdetése volt az, amely
(íokak véleménye szerint életképesebb.
Az állásfoglalás veszedelmei és kényszerei nélkül csak azt akarjuk
kiemelni, hogy akár a theocentrikus, akár a christocentrikus igehirdetésnek
meg vannak az egyoldalúságból következő vagy várható veszélyei, de viszont
a homiletika teljes ismerete megakadályozza mindkét irányzatot abban, hogy
leiérjen arról az útról, amelyen járva az egyháznak károkat okozhatna.
Yalószinünek tartjuk azt, hogy mindkét, illetőleg mindliárom esetben
olyan dogmatizmus érvényesült, amelynek alig van joga az igehirdetés befo
lyásolására. Az első tényezője minden igehirdetésnek a Szentírás és a másodilc tényező a dogmatika csak olyan esetekben kívánhatja meg a maga jogait,
amikor a kis mértékű tanúitság, vagy tudományos eltévelyídés bizonytalanságai
ban meghitt és határozott vezetőre van szükség. Vagyis nem lehet jó az az
igehirdetés, amely állandóan dogmatizál.
Talán ilyen lélektani eredmények befolyásolták mégis Niebergallt ak
kor, amikor a képzett és theologiailag alaposan képzett igehirdetőknek szak
munkájában minden egj-es bibliai könyv nagy jelentőségét éppen az igehirdetés
céljai szerint megrajzolta és ezzel az eljárással arra akarta ránevelni a protes
tantizmus igehirdetőit, hogy az igehirdetés anyaga és tárgya kizárólagsán csak
az írás lehet, mely önmagában foglalja egy hosszú életen át munkálkodó
leikész igehirdetésének minden anjagát, témáját és [)robIémáját is, csak nem
olvasni kell a Bibliáról, hanem olvasgatni kell abban.
Az ő szemével nézve a dolgot, az írást állandóan olvasó lelkész, aki
azért egészen benne él a mai életben, minden bibliai könyv vagy szakasz
olvasása közben felteszi magának a kérdést: mi'; mond és mit prédikál ez a
fejezet? A gyülekezetével szoros ka}>csolatban élő lelkész, aki komoly Biblia
olvasónak tartja magát. így él, ennyire nagy jelentőségűvé teszi igehirdetői
hivatalát elsősorban önmaga előtt, azután hívei előtt is.
A magyar protestantizmus múltjából emlékszünk még a papmarasztás
hiitóriájára s tudunk arról is, hogy a skandináv gyülekezetekben már 20
asíiiádnak joga van államköltségen külön papol kívánni magának, aki az ő
Ízlése szerint hirdeti az igét. Ez az intézkedés vagy jog bizonyosan arra az
egvházi konzervativizmusra vezethető vissza, amely örökéletűvé akarta tenni
a komoly, biblikus és egyliázias igehirdetést s nem bízva a modern idők
hiícben vagy igehirdetésében, alkotmányjogilag rendeztette a kérdést. Amig
vannak olyanok, ^kiknek kívánságait az egyháziak terén is köteles méltánylással
kell kezelni, amíg egyházunk elvei megegyeznek az írással és hitvallási ira
tainkkal, amíg az elméletet szorosan követni kívánja a gyakorlat is, addig
eze";en a tényeken nincs joga senkinek csupán a modernség okából változ
tatni.
27. Az alapige és a téma viszonya a: igehirdetésben.
Az előzőekben világosan állást foglaltunk s itt megállapíthatjuk azt,
hogy egyházi beszéd alapige nélkül nem gondolható el azért, mert az adja
meg az egyházi beszédnek jellegét. Természetesen ezzel máris hatalmas rést
ütöttünk a homiletika konzervativizmusán, de a felfogások igazsága, még a
többséggel szemben is igazság marad.
Amíg Európában vagy főieg hazánkban egészen természetes az alapigé
hez való ezen szigorú ragaszkodás, addig pl. Amerikában, aliol krb. 2—300
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protestáns denomináció él egymás mellett, mind más sajátossággal, de lehető
leg azonos igehirdetéssel, rendkívül fontosakká váltak a könnyen és frappánsan
reklámozható egyházi beszédtémák. Ott az egészen természetes, hogy a vasár
napi igehirdclés témáját egy héttel azelőtt már villanytransparensek lövelik a
gyanútlanul sétálók ,vagy munkából jövők szemei elé. Elgondolhatjuk azt,
amint őszinte beismeréseikből is olvashatjuk, hogy ilyen körülmények között
milyen hajsza folyik a témák uíán s a témák megtalálásával azután következik
a másik rettenetes küzdelem még az írást legalaposabban ismerő lelkésznél ^s
az iránt, hogy a szenzáció erejével ható témához olyan rövid, hatásos és min
denkit lenyűgöző textus is választassék, ami azután a templom közönségének
teljes megnyeréséhez vezessen.
Mindezeket tudva, megállapíthatjuk azt. hogy itt a perikópa kényszer
ismeretlen i'ogidom, az egyházi beszéd biblikus volta illúzió és a közönség
olyan értelemben való vallásossága, mint Európában, merő valószinütlenség.
Vájjon ezt az igehirdetői munkát egészen modernnek ítéljük-e, vagy pedi:^ a
homilefika történetében eddig még ismeretlen jelenség ez?
A múlt azt tanította s a jelen igehirdetőjénck is cl kell fogadni azt
az igazsí'igot, hogy az egyházi beszed bármely részlctéi>ől meg kell állapíthatni
az alapigéket. Olyan egyházi beszéd, amelynél ugyan pontosan felolvastattak az
alapigék, ele azután többé a beszédben azokról semmi említés riem történik,
Európában sem nem tematikus, sem nem textusszcrü igehirdetés, hanem olyan
igehirdetés, amelyhez az egyház nem adiiatja helyeslését. Talán a perikópális
rendszer elégtelensége és hiányai kedvetlenítették el az igehirdetőket annyira,
hogy egyházi beszédeik kidolgozásában ilyen váratlan újításokra ragadtatták
el magukat. Tényleg a múltban számtalan kifogás hangzott cl a ma érvényben
levő perikó[)ia hiányaiért. Meg is értjük e kifogásokat, de azt is megálla[)íthatjuk, hogy a parallel perikópa kísérletek sem nevezhetők sikeresebbnek s
ha ma pl. valaki arra gondolna, hogy a kísérleteket egyeztetni próbálná s így
alkotna egy olyan egységet, amelyet mindenki elfogadhatna, bizonyára ennek az
új vállalkozásnak, vagy kísérletnek lenne a legtöbb ellenzője. Különben a
perikópa kérdésében már a üturgikai kérdéseknél elmondottuk a véleményün
ket s még csak annyit jegyzünk meg, hogy a kijelölt textusok használata
ellen azért sem lehet tiltakozni, mert a szabad textus választásnál talán éppen
olyan körülmények érvényesülhetnek, hogy jobb helyzetről eldtor is alig lehet
beszélni.
Egy megjegyzése van csak a perikopa-ellenes tábornak, amelyet kény
telenek vagyunk elfogadni és ez az, hogy az ahhoz való ragaszkodás esetén
az írásnak fontos részei sohasem kerülnek a gyülekezet elé, mint elmondandó
beszédek alapigéi. Amennyire igazat adunk ennek a vádnak, annyira nem tudjuk
elfogadni Schian azon követelését, hogy egy lelkész életében ugyanazt az alap
igét kétszer ne használja. Nem tudjuk ennek az okát, de nem tartjuk helyes
nek ezt a megjegyzést azért sem, mert ma jóformán minden gyülekezeti lel
kész egy kis jóakarattal vándorprédikátomak nevezhető, de azért sem, mart
éppen a lelki])ásztori komolyság és felelősségérzés szükségessé teszik azt, hogy
az esetleg egyszer minden gazdagságát ki nem használó igehirdetés a nagy
jelentőségű igéket mégegyszer a gyülekezet elé vihesse. Ragaszkodunk a textus
elsőbbrendüségéhez és alihoz a hatalmához, hogy annak kell urahiia az ige
hirdetést, elejétől a végéig. A múlt túl biblik is beszédeit olyannak lehetett
ítélni, amelyek mondjuk talán illusztráció okától a textuson kívül tele voltak
bibliai idézetekkel s elrontották így bizonyos mértékbon az igehirdetést hallgató
közönséget. Amennyire heljielen volt az evangélium túlzsúfolása az igehirdetés
ben, annyira indokolt és szükséges a textusnak az igehirdetőre gyakorlott azon
hatása, amellyel nem engedi >témájában < elkalandozni őt, hanem állandóan
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fifryelmezteti arra, hogy miről is koll beszélnie. Ez a textusszerüség védelmezi
meg az igehirdetőt attól, hogy egy-egy alkalommal olyan sokat mondjon, ami
már igehirdetői pazarlásnak számít, hanem mint jó önfegyelmezö jó beosztás
hoz és rendszerezéshez is szoktassa még előadása közben is. A téma soha nem
lehet ilyen jó hatású az igehirdetés gyakorlatában.
Niebergall az igehirdető, az írás és a gyülekezet hármas tételére építi
fel az igehirdetés hatását s ő, aki a modern elvek gyakorlatának használati
ban lehetőleg nem konzervatív, alig is érinti a tematikus kérdéseket és szemmelláthatólag nagy óvatossággal keresi a vele való komolyabb foglalkozást. Ál
talában a tematikus beszédek alkonya közelgett el egyházi igehirdetésünkbon
Európaszerte s a valóságra mutatunk rá akkor, amikor ezt megállapítjuk.
Tehát az újkor, vagy jelenünk igehirdetésében is követendő szabály
ként az alapigéhez való ragaszkodás marad meg. Ez nem zárja ki azután azt,
hogy a perikopa gyakorlata és használata melle't a szabad textusok választása
még a bevezetett — mondjuk — evangéliumi rendet is ne szakíthatná meg
B ez nem ítélhető önkényességnek még abban az esetben sem, ha az illető igehir
dető az alapigének egy kiragadott mondatot választ, vagy a Szentírás két-három
versét különböző helyekről választja egymás mellé. Amilyen mértékben prófétai
az igehirdetés, olyan nagyfokú szabadsága van az igehirdetőnek akkor, ami
kor a lélek kíván beszélni belőle s amikor a hallgató-homiléta azt mondhatja
a munkáról, hogy az teljesen textusrendszerü. de egyúttal olyan értelemben volt
tematikus, amilyen értelemben aktuális volt.
Amióta a magyar igehirdetés kérdéseibe a nagy közvélemény is beleezól, mint érdekességet és mint átmeneti tünetet jegyezzük fel, hogy a római
kath. rádió igehirdetés jóformán teljesen textusnélküli, de tematikusnak ne
vezhető igehirdetése tetszik még a legjobb templomjáró közönségünknek is.
Mi lehet ennek az oka? Nem találkozik a hivatalosnak nevezhető homiletikai
vélemény az egyház közönségének véleményével? Ezt a protestáns homiletika
legnagyobb ellenségei sem állíthatják, hiszen a mindenkori homiletikai mun
kásság alkalmat talált arra, hogy szabályainak megalkotása közben meghall
gathassa a gyülekezeti tagoknak az igehirdetésről táplált véleményét s így téve
désbe nem kerülhetett. Mi abban látjuk csupán a kérdés elfogadható magya
rázatát, hogy az igehirdetésünkben általában hiányzik az a változatosság és
gyakorlatiasság, amelyre a gyülekezetnek szüksége van. Különösen az olyan
gyülekezetekben fontos e követelmény betartása, ahol több lelkész működik.
Lehetőleg ne legyenek egyforma vérmérsékletű és gondolkozású emberek, ha
nem mint különböző egyéniségek más és más igehirdető típusokká válván, a
gyülekezetet építik textusszerü, de változatos tartalmú és hatású beszédeikkel.

28. Az egyházi

beszéd

kidolgozása.

A ma használatos gyakorlati theológiai kézikönyvek erről a fejezetről
rendszerint meg szoktak feledkezni. Achelis még a század elején közkedvelt
könyvében pompás elveket és tanításokat adott, azonban az újabbkori gyakor
lati theológusok azt gondolják, hogy elegendő a mi könyvünkben is megadott
kérdések érintése, esetleg nagyobb részleges kidolgozása és aki ennyi ismeretnek
birtokában van, az képes egyházi beszédek elkészítésére. Mi nem szállunk szembe
eem ezzel a felfogással, sem ezzel a gyakorlattal, hanem éppen az egyházi
közszükséglet miatt az egyházi beszéd kidolgozására a 'következő elméleti és
tapasztalati megjegyzéseinket mondjuk el:
/
a) Az egyházi beszéd egész embert kíván s az állandó igehirdetés meg-
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Icívánja az állandó igehirdető lelkiállapotot. A vasárnapi igehirdetés elők&züleiei már hétfőn meg kell. hogy kezdődjenek. Az egyházi beszéd alapigéi
nek elolvasása és imádkozó lélekkel való megismételt elolvasásai mindig olyan
új körülményekre hívják fel az igeliirdctő figyelmét, amelyre ö a texusba vaJó
bclemélyedés nélkül nem jutott volna el. Be kell vallania minden igehirdetőnek
azt, hogy igehirdetés munkája közben legjobb tanácsadó a Biblia közel
sége. A megismert s már felvett szöveg a papi szoba néma csendjében meg-»
jeleníti a gyülekezet, vagy a várható istentiszteleti közönség szükségleteit,
kívánságát, betegségét, esetleg erényét, s az alapos körültekintés meggyőzi a
lelkészt arról, hogy nemcsak sok érdeket kell kielégítenie, hanem adatott néki
anyag és égi bölcsesség arra, hogy minden ilyen követelménynek megfeleljen.
Meditációiljan minden megjelenik előtt? a múltjából, amit a felvett szeritírási
hellyel kapcsolatban tanult vagy tapasztalt s a sok ránehezedő s magukat önként
kiaáló gondolatok kusza összevisszasága ne keltsék soha senkiben a rendetlenség
és logikátlanság vádját, hanem minden jelentkező momentum arra való, hogy
azokat az igehirdető művészies intuícióval, mint értékes anyagokat egymás mellé
r;ikja, mindeniknek értékét, sajátosságát, káros vagy ártatlan hatását megálla
pítja s ennek az elmélkedésének első eredménye az lesz. hogy jogos optimiz
mussal gondol a vasárnapi igehirdetésre már a hétnek az első napján. Az igehir
detésben ezért nagyon fontos az első nap munkája vagy aktivitása s éppen
olyan fontos az az optimizmus, amelyet más szóval a belső elhivatottság szol
gálatában megnyilvánuló boldogságánaJc is lehetne nevezni. Az első napnak ezen
szükséges termékenysége után, a lelkésznek úgy magánélete, mint olvEismány.ii,
valamint munkássága szinte kínálják az első tartalomhoz való illusztrációs anya
got, s nagyon félő. hogy sok lelkipásztor igy több esetben enged az aktualitás
kényszerének, minthogy tovább vinné a textussal való foglalkozás gondját, mert
a második napon megismétlődik részben az első nap bő adatgyülése és okkor
már a nagy anyag önként megmutatja, hogy mi nem való egymás mellé s mi
az, ami a nagy gyűjtésben egymás ellensége, vagy sok jó gondolatnak letompítója. A második nao kitermeli a szkepsis lehetőségeit is. Sok olyan érték,
ami az első na[K>n sokat ígérőnek látszott, a második napon kevesebb értékű
nek bizonyul s a higgadtabb szemlélődésbe beleszól azután a theológiai tanult
ság sok-sok ismerete, amelyek mind, mint valami revideáló lelkiismeretességek
esetleg egészen új irányokba kényszerítik a majdnem teljesen kidolgozott b o
szédet. Ugy kell eltelnie a második napnak, hogy a két nap eredményei yiaskodnak és versenyre kelnek egymással. így lesz azután gyümölcsöző a harmadik
nap azon tevékenysége, amely még egyszer átnézi a két nap alkotásait és a tex
tus adottságait s most már az egyházi beszédhez hasonló teljes formába kívánja
önteni azzal a leírással, amelynek elvégzése után a legfontosabb előmunkálatok
teljesen elkészültek. A negyedik nap a teljes pihenésé, amikor a lelkész általános
munkaprogrammját is eszerint álUtja be. Ötödik napon könyvei alapján a
megírottak felett tart végérvényes reviziót s úgy vizsgál át mindent, hogyha
nyomtatásba kerülne is az igehirdetés szövege, akkor is kifogástalannak találja
a legszigorúbb kritikus is. A hatodik nap az esztétikai szépségek és a .lelki
pásztor egyéniségének érvényesítésére ad alkalmat s ekkor önti — leírva —
a lelkész végérvényes formába a prédikációt s ez a hosszú munka már szinte
feleslegessé teszi a betanulást, hiszen a textust ennyi foglalkozás után a lelkész
teljesen kimerítette s annyi meggondolással végeztetett a munka, hogy a be
tanulás már természetellenes volna.
Vájjon rendelkezik-e gyülekezeti lelkész valamikor is annyi idővel,
hogy igehirdetői munkájára ennyi időt szánjon? Először is azt állapítsuk meg,
hogy az ilyen készülésre elegendő a mindennap pihenő félórája. Másodszor
pedagógiai szempontból rendkívül fontos, hogy a kezdő lelkészek éveken ke-

resztül íg^y végezzék munkájukat, níL-rt Tcülönbcn akkor, amikor elöhaladásuk
alkalmával luiiid több és több munkííban lesz részük, képtelenek lesznek a
követelményeknek megfelelni. Egy-két évtized ilyen lelkipásztori állandó lelk.ismeretes előkészülete, ha a szabályok és a t<ii)asztalat nem csalnak, az ilyen lel
készek, igeliirdetö egyéniségek lesznek, akik megszerezték már a jó alapot s a
jövő munkálkodásában nem lehetnek bizonytalankoilók. Fiatal leikés/elviiél főként
azért is elengedhetetlen kötelesség ez, mert esetleg egyéb jelenlös munka hijjáii
így győződnek meg arról, hogy van komoly munka a lelkészi pályán is és
ezzel a saját magukon végzett kísérlettel a köztudatba is bcleviszik azt az
amerikai helyes értékítéletet, hogy az igehirdetés munka. Amikor a kollektív
\ilágnézet is produktív munkál láthat az igehirdetésben, akkor következhet-e
a vallásosság vagy egyházi élet azon felleiRlülése és megbecsülése, mely ut n
minden lelkész vágyódik. S úgy látszik: a lelkészi munka újlíól való fciéjtékelése magától a lelkészi kartól függ.
b) Van annak a készülósi módnak is sok értéke, amely az iskola pádfairól magával ho:;ott módszerrel próbálkozik. A kijelölt textusnak tudomá
nyos komiuenlárokban lelkiismeretesen iitáua nézni, a meglevő s rendelkezésre
álló prédikációirodalom hasonló feldolgozásait átolvasni, esetleg azok felett
kiitikát gyakorolni s amikor igy az adatgyűjtéssel és a kezdeti munkákkal a
hét közepe tájára eüiészült, akkor számot fog vetni azzal, hogy milyen ren<lszer szerint öntse i'ormába az igehirdetését. ICz a módszer az analitikus eljárjs
mellett dönt és azt látja jónak, hogy a fehett textust elejétől végig közkinccsé
kell tenni s az ilyen lelkész egy azonos textusról életében legtöbbször csak egy.•izer prédikál.
Ebben az elgondolásban a szerkezeti egységre való törekvés arra kész
teti a lelkészt, hogy az egyházi beszéd felépítésében ne az ilyen elméleti kér
dések befolyásolják csupán, hanem az Összegyűjtött anyag és az elmélet egy
mást kiegészÜAe minden igehirdetés esetél>en külön-külön döntsenek arról a
formáról, amely a legjobbnak látszik.
Ez az úgynevezett logikus készülés szükségessé teszi azt, hogy az ige
hirdetés segédeszközeit is igyekezik szolgálatába hajtani. Megfigyeli és meg
keresi azokat az idézeteket, énekversi idézeteket, vagy vallásos tárgyú költemé
nyek azon részeit, amelyek még jobban alátámasztanák az igehirdetés bibükumát s igy minden kötelezettségnek lelkiismeretesen eleget téve a beszéd nyel
vére vonatkozólag dönt önmagában s megvizsgálja azt, hogy a tartalom szerint
beszédének stilusa elbeszélő, felszólító, vagy imperatív jellegű legyen-e, vagy
©lyan kedély- és hatásvadászó tartalommal is kiegészíttessék, mely a gyüle
kezet néhány idősebb tagjának kedvére van..
A készülésnek ez a módja kezdő emí>ernek kevésbé ajánlható. Annyi
szabadság van ebben a kidolgozási módban, hogy a bibliai jelleg könnyen
kerülhet komoly veszedelembe. Azonban, ha ez a módszer az előző gyakorlat
abszolválása után következne, akkor a jó megalapozás kizárná az olyan éltéve^lyedéseket, amelyek lejáratják esetleg a lelkészt is. de ezenfelül sokkal többet
ártanak az egyháznak, amely mint igehirdető egyház köteles vigyázni az ilyen
szolgálatra.
c) Vannak még olyan igehirdetőink, akik az istentiszteleti és gyermek
korukból magukkal hozott szokiísoknak vagy kényszemek engedve, nem tud
nak más igehirdetést elképzelni, mint az archaizmusra való törekvést. Abban
a meggyőződésben ébiek, hogy amint a liturgiái rendet és njelvet is bizonyosan
komoly egyházi konzervativizmus teremtette meg. ugyanúgy a homiletikai tevé
kenység terén is szükséges a teljes konzervativizmus. Igy különösen a falusi
gyülekezeteknek szóló beszédeket nem tudjílk elképzelni alapos partíciók nél
kül. Ennek a felosztásos módszemek csak az a hibája van, hogy az egész homi-
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letikai munka addig tart, amíg sikerül egy felosztási tervezetet megtalálni, ez
lesz a keret, a tai-talom és talán nagyon sok esetben az összes lelkipásztori elő
készület is és ahogy azután ez a keret kitöltetik, az már sokszor nem j s méltó
a bírálatra sem. Ezzel a megjegyzésünkkel nem azt akarjuk állítani, hogy fi
[jarticiós beszédek rosszabbak, mint mások, hanem csak azt az igazságot
akarjuk kifejezésre juttatni, hogy a modern időkben ez a rentfszer adja meg,
a lehetőséget a legtöbb esetben a felületes készülésre és ilyen igehirdetés mel
lett istentiszteleteink közönsége rövidesen »Predígtmüde« lehet.
Természetesen egyébként jobb vagy jó esetben ez a módszer is analiti
kus eljárással véigezné a munkáját s olyan "^kidolgozásokra jutna él hosszú
munka után, amelyek a legegyszerííbb magyar falusi gyülekezeteknek is túl
egyszerűk és naivak. Ilyen körülmények között érthetetlen előttünk teljesen az,
hogy ennek az elméletnek kodifikálója és terjesztője: Kohlrausch és műve
Vademecum homileticum, hogyan talált a mai időkben még új kiadót és olva
sókat, akik még mindig csaJt ott tartanak, hogy egy ilyen gyűjteményes
könyvben, amelyben majdnem valamennyi textus particionális feldolgozása
megvan, használják és ezzel komoly lelkipásztori és igeliirdetői mun
kájuknak eleget vélnek tenni.
d) Ennek a stilusnak ellentéte a rapszodikus, modem, teljesen forma
nélküli, lehetőleg az alapigékből következő vallásos és erkölcsi gondolatokkal
való bizonyos mértékig rendszertelen foglalkozás, amely a hallgatóban egyideig
kétségtelenül az eredetiség és az őstehetség benyomását keltheti, de ilyen stí
lussal lelkészi munkát megkezdeni vagy folytatni nem lehet. Kétségkívül van
nak olyan igehirdető egyéniségek, akik hellyel-közzel ezzel a *stUussal váratlanuí nagy'hatásokat érnek el és a homiletikai szemelvények sorában éppen ez a
tipus volna az, amely talán sokak előtt nagyon értékes és követésre méltónaJd
bizonyulna, de nem lehet a homiletikának ismerője az, aki végérvényesen ennek
a gyakorlati használata mellett döntene.
• •
S mégis mint tipus és példa szerepel s az a magyar nyelvű prédikációs kötet, amely több szerző műve s amelynek címe nem enged erre a típusra
következtetni: Jézussal egy úton, tele van ilyen beszédekkel s úgy látszik,
Bokak előtt az ilyen egyházi beszéd annyira értékes, hogy ebből a kötetbői
egyik-másik mint mai igehirdetői termék is olvasható újabb homiletikai gyűj
teményekben.
Esetenként és időnként kiváló egyéniségek kezében és teljesen biblikua
beállításban csak úgy használható ez a forma, ha minden egyes eset után, maga
az igehirdető állítja önmagát saját maga igen szigorú ítélete elé s megfogad
tatja önmagával, hogy a jövőben is csak igen kivételes esetekben használja azt,
mert minden igehirdetés hármas tényezője: az írás, az igehirdető és a gyü
lekezet közül ilyen esetekben valamelyik jogaiban megrövidül, amitől az Ige
hirdetőinek óvakodnia kell.
e) Az utolsó tipus volna az, amely felosztási tervezet nélkül, azonban
teljes rendszerességgel szintézisre törekszik beszédeinek kidolgozásában s min
den feldolgozandó textus nála egyúttal egy theológiai probléma és egy rövid
idő alatt helyesen megoldandó komoly egyházi kérdés. Mondhatjuk azt is^ hogy
ez a háború utáni kor igehirdetésének átlagos vagy leggyakrabban előforduló
típusa s az ilyen beszédek értéke és komolysága nyugtathatja meg csupán úgy
az egyházi felelős tényezőket, mint a homiletika elméletének hivatott és illetékes
személyeit, mert tényleg napjainkban ennek van elsősorban jogosultsága.
Ez a módszer sok eredményt és eljárást felhasznál a múltból, de ezt
mindig úgy teszi, hogy munkája közben állandóan előtte áll az az ember, aki
ha nem is idegen az egyháztól, de mégis rászorul minden esetben a Krisztussal
való megbarátkozásra, s gondol az igehirdető az olyan egyháztagra is, aki mo-

mentán a leghűségesebb, de hűségét külső okok egészen megsemmisíthetik s
már ennek a megmentése is előtte áll. Egyszóval határtalan aktivitás és fárad
hatatlan agilitás jellemzi ezt a psychologiailag is jól megalapozandó módszert,
amelynek gyakorlása közben az egész gyülekezet minden tagjának kell nyernie
valamit.
Abban van az értéke, hogy aki ezt az eljárást használja, az sohasem
bevégzett theológus, sohasem tesz pontot sem theológiai, sem társadalmi művelt
ségére, sohasem akar biztos lenni az eredményében, meg tud hallgatni pálya
társakat, hogy azoknak értékes munkájából megszerezze a maga hasznát s
helytelen előítéleteikből magára nézve fontos megállapításokat és javító rend
szabályokat léptessen életbe, s általábem nem hiúsági, hanem psychológiai
okok miatt állandóan kíváncsi arra, hogy mi lehet a véleménye egyeseknek és a
gyülekezetnek az igehirdetésről és egyesek, vagy az ö igehirdetéséről. Ez az adat
gyűjtő munka, amely ezen a munkaterületen ilyen programmal dolgozókat jel
lemzi, formálja ki általánosan is azt az új igehirdetői típust, amelyre minden
egyháznak, de elsősorban a mi egyházunknak van igen nagy szüksége, mert
egészen bizonyos az, hogy feljavult és hatásosabb igehirdetésünk lehet az, mely
diaspora egyházunknak éppen az igehirdetés vonzó hatásánál fogva új híve
ket szerezhet s így kettős értelemben erősítheti egyházunkat.
Ez a fejezet nagy mértékben függetlenítette magát a múlt elméleteitől.
Ha sok is benne a subjektivizmus és a jövőben beigazolandó megállapítás,
ezek a megjegyzések személyes élményeken és tapasztalatokon kivül sokat hal
lott és írott egyházi beszéd megismerése árán születtek meg.

29. Az egyházi beszéd formai kidolgozása és előadása.
a) Más véleménye van az egyházi beszédről annak, aki hallgatja a be
szédet és látja a lelkészt, más a tapasztalata annak, aki csak hallgatja (rádió
és vak) és más a véleménye annak is, aki olvassa az egyházi beszédet. Ezek a
külön vélemények a legritkább esetben szoktak csak megegyezni egymással.
Azt is rögtön megállapíthatjuk a kérdés ilyen megvilágításánál, hogy sokkal
könnyebb általános hatást elérni egy elmondott b^zóddel, mint a megírt és
olvasásban élvezett beszéddel s ennek nemcsak a személyi hatás, hanem a ma
gyar lélek sajátossága is a magyarázata.
Mi meg tudjuk érteni azt a konzervatív egyháziasságot, amely meg
követeli az egyházi beszédek rendszeres kidolgozását és a fezószéken az ehhez
való legpontosabb alkalmazkodást is, de az ilyen bőszed bármilyen szép és
értelmes is, tüzet és lelkesedést ritkán ad.
A magyar ember temperamentuma megköveteli az egyházi beszéd ritmíkusságát is és ha ez némely egyéniségnél szertelenségbe is vezet, akkor is
szeretheti azt. Minden komoly és alapos homiletikai elmélet dacára alkalmaz
kodtak igehirdetőink a nyugatí és elméletileg leadott szabályok helyett az üyen
magyar "környezetből és magyar lélekből fakadó sfilushoz és azt Tatjuk, hogy
sokan igen kivételes sikerekkeL
Jiz a tény magyarázza meg azt^ hogy a leglelkiismeretesebben elkészült
lelkipásztoraink is azt vélik, hogy az egyházi beszéd csak akkor került végleges
formába, amikor már a szószéken elmondatott 6 ha minden lelkészünk ebben
a formában tudná papirosra tenni egyházi beszédét, akkor egy átlag homiletíkaikészség és tehetség-összehasonUtó versenyen kétségkívül a magyar evangélikus
lelkészi kar nyerné el az első helyet. Amilyen optimizmust jelent ez a meg
állapítás, éppen annyira elszomorító tény az, hogy az ilyen erények dacára
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abban a hibában szenvedünk, hogy a nyomtatásban vagy könyvalakban meg
jelent igehirdetési termékeink nagy része nem elégíti ki a homiletikai igénye^
ket teljes mértékben.
Az következik-e ebből, hogy hanyagoljuk most már végképpen el azt
a terrénumot, ahol faji jellegünk miatt bizonyos hátrányokban vagyunk? Éppen
séggel nem, sőt ennek a helyzetnek világos felismerése kéiryszerítse és kötelezze
úgy az elméleti, mint a gyakorlati homiletika minden munkását arra, hogy a
tapasztalható hibák mielőbb kijavíttassanak.
így érkezünk azután el oda, amiről már az eddigiekben is volt szó,
hogy az egyházi beszédek kidolgozásában hogyan kell minél nagyobb tökéle
tességre törekedni és hogyan lehet az Íróasztal mellett is olyan prófétai vagy
látnoki szemmel látni, hogy maga mellett érezze a prédikáló lelkész hallgatósá
gát és gyülekezetét? Vájjon elegendő-e ebből a szempontból retorikai elméle
tünk fejlesztése? Az augustinusi s így a katholikus homiletikáknak hibája éppen
az, hogy mindent Cicerótól akarnak megtanulni. A lutheri orthodoxia ige
hirdetésének hibái is főképpen abban keresendők, hogy túl retorikai és túlságosan
szabályokon felépített alcart lenni. A mi homiletikai tanulásunknak is hibája,
hogy nem figyelt eddig eléggé az említett magyar sajátságokra és nem akarta
észrevenni azt, hogy vannak olyan szabályok is, amelyek mindenütt alkalmaz
hatók, csak éppen a protestantizmus szellemének területén nem.
így lesz azután e kérdés jelentőségében is és egyházi szempontból is
olyan fontossá, hogy megoldása és kidolgozása is elodázhatatlanul fontos.
Az egyéni stílusok és a retorikai kérdéseken való felülemelkedés vagy
az otyan magasságból való szemlélet, amefy feleslegessé tenné nagy igehirdető
egyéniségeink tiltakozását az uniformizálás éllen, ha az evangélium és az egy
ház jövőjéről van szó, mind el kell, hogy hallgassanak. S mivel előttünk áU á
két valóság, igyekeznünk kell azt a megoldást is megtalálni, amely minden
igényt kielégít és minden érdek kívánságát honorálja. S ezért fogadjuk el
azt a tételt, hogy az egyházi beszéd hatása több tényező "közös és kedvező hatá
sától függ, s ezek a liatások akkor a legerősebbek, ha egyidőben, azonos célok
érdekében egyszerre működnek. Érzi ennek a tételnek hatalmát az igehirdető is,
és tudja, hogy azok a beszédek, amelyek telítve vannak áhítatos gondolatokkal
és tartalommal, sokszor kevésbé hatnak, mint azok a beszédek, amelyeknek
csak formai szépsége van. S éppen az egyéniség önállóságra törekvése pem
tűrheti sok esetben azt, hos^ lényegéből engedve, olyan engedményeket tegyen,
amelyek az egyéni képességeket elferdítiL Az az igehirdető, aki a szó igazi ér
telmében gondolatokat termel ki, s akinek reflexiói komolyan értékesek, nehe
zen alkuszik meg azzal a gondolattal, hogy írásba lefektetve azok szép formák,
de esetleg sekélyebb keretek között végezzék építő munkájukat. Viszont jó stiliszták, akiknek theológiai műveltsége alig ér fel az alapvizsgás theológusig.
ha kiváló forma és stilus érzékkel rendelkeznek, learatnak minden babért, ami
csak igehirdető részére teremhet.. Hozzá járul a kettő különbségének elmélyí
téséhez az is, hogy a nagyközönség, illetve a gyülekezeti tangók kritikai érzéke
a legtöbb esetben a formai szépségek szerzőjének itéE oda a babért. A versen
gés és az ellentét s általában ezek a tények arra kötelezik a homiletika elméle
tének mestereit, hogy már a lelkészi pályára készítés első fázisaiban közÖB
nevezőre hozzák a két tehetség kibontakozását. Amilyen szeretettel kell ráne
velni a gondolatokban gazdag egyéniséget arra, h^gy megtanuljon írni s
vegyen leckéket a formaérzékből a magyar nyelv halhatatlanjaitól, ugyanolyan
szigorúsággal kell a theológiai gondolkodásban felületest s biblikusnak egy
általán nem nevezhető boszédstilusút komolyan figyelmeztetni arra, liogy a
protestantizmus krízise, a vallásos élet hanyatlása és az egyéni értékek elvesztése
a múltban is sokszor arra volt visszaveaetb ető, hogy az igehirdető lelkészek
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Bzépen kigondolt, de valójában vérszegény mondókáikkal nem hatoltak a lélck
méíyére, hanem csak felületi hatásokra törekedtek, amelyek nem tarthattí'ik
azután meg a reábízott lelkeket. A kiegyenlítés munkáját kell szolgálnia mind
azoknak is, akik általában hiszik azt, hogj" egyházunk jó úton halad, amikor mint
prédikáló egyház vezeti tagjait az Isten országa felé.
b) Vájjon a megértetés és az egyházi érdek szükségessé teszik-e még
ma is azt, hogj* minden egyházi beszédnek legyen meg a bevezetése, tárgyalása
ós a befejezése? Még a legmodernebb elgondohVs is megtűri a pogány szó
noklás tudományának e szabályait azért, hogy az igehirdetés mestei'eit az ilyen
beosztás kényszere valahogy kordába szorítsa, befolyásolja és irányítsa. így
valljuk mi is, hogy szükség van arra a bevezetésre, amely ha nem is szolgaija
ma már a témaelőkészítés szükségességét, mégis olyan tartalma lehet csupán,
amelyik a hívek lelki állapotát Isten üzeneteinek befogadására alkalmassá teszi.
Benne lehet így a megalázó kényszer, vagy az Isten tornácához való szegezSs
és a hallgató hívő megérezheti azt, hogy a Szentséges Isten dicsérete az evan
gélium magyarázatának hallgatásában, ebl>en a passiv aktiviiísban is megvan
e azért csendesül el a lélek, mert ami ezután következik a í5eszédben, az fontoeaDD a Köznapi élet gyakorlatánál, vagy tanulságaihál. így legyen a .tárgyalás,
akár egészében, akár partíciós felosztásaiban a bibliai anya^ lelkiismeretes
megtárgyalása mellett, a hívek kiemelése a mindennapi életből és olyan eszkö
zökkel végeize ezt el az igehirdető, híogy a künnlevők felett vele együtt ugyaj*azt az értékelést és megállapításokat végezze el az őt hallgató híve. A befeje
zésben pedig ne csak a konklúziókat és a levonható tételeket csillogtassa meg az
igehirdető, hanem úgy bocsássa el a híveket, hogy azok máskor is eljöjjenek
oda: Isten igéjét meghallgatni, nemcsak a most hallgatott szónokot, hanem a
másikat és a harmadikat is válogatás nóDcül.
Ezeknak a régi szabályoknak betartásán kívül ós az eddig megadott
homiletikai irányelvek felhasználásával lehetőleg arra kell törekedni, hogy a
beszéd belső kincseinek és értékeinek elrendezésében mindenek ékes és szép
rendben legyenek. Nemcsak a gondolat-szegény beszédeknél, de a gondolatokban
gazdag beszédeknél is az a legfontosabb, hogy egyenletesen ós a hatásoknak
megfelelően legyenek azok elosztva, de ne úgy, hogy emiatt azután az egész
beszédben tátongó űr és nag^ szakadékok legyenek észrevehetők. Éppen abban
van az igehirdetés művészi kötelezettsége, hogy mindegyik mondatnak, gondo
latnak és embertipusnak, tehát mindennek, ami csak szóba kerül, olyan be
állítása és értékelése legyen, amelyet mindenki észrevesz és megért. Bizonyos
egyenlősítési törekvés határozottan megkívánja azt is, hogy ne a bevezetés,
vagy ne a befejezés egy-egy szenzációs gondolatára legyen felépítve az egész
beszéd, hogy azt a gyülekezet ámulva tegye magáévá, hanem minden résznek
meg kell adni azt a vonzó hatást, és figyelmet lekötő érdekességet, amely nél
kül az egyházi beszéd elgondoLhatatlan. Helytelennek ítéljük azt a beszédet ia,
amelyiknek magassága már adva volt a bevezetésben s azóta állandóan esett,
egészen a befejezés ellaposodott unalmáig és elitéljük azt a beszédet is, mely
a szerző tudatos számítása szerint az első mondattól kezdve úgy emelkedik és
olyan mértékben fokozza vagy feszíti a hallgatóság kíváncsiságát, hogy a í
ámennél ideges szívdobogást kap a közönség. A lelkipásztor higgadt és nyu
godt gondolkodásának távol kell állni az ilyenféle színészi produkciótól, mert
neki hiveit igehirdetése közben is pásztorizáhiia kell.
Ugy kell a helyzetnek, a formának és a tartalomnak egymás mellett
a psychologiai célkitűzésekkel együtt kiváltani a hallgatóságból, még a legmegr
renuítöbb témáknál is a megnyugvást, mint ahogy nem is lehet más, igazibb célj*
az igehirdetésnek, mint megnyugtatni a hívőket arra nézve, hogy Isten él éa
mindig gondol velünk.
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c) Az egyházi beszéd előadása tekintetében neliéz a szabályok megalko
tása. Ha valamelyik igehirdető beszéde közben közvetlenségre törekszik, amit a
gyülekezet rossz néven nem vehet, akkor az egyház konzervatív bölcsei anathéiiiát kiáltanak reá. Ha a modern színészi és előadói sajátosságokat sajátítja el
valameljik lelkész, akkor túl egyháziatlannak minősítik nem papos magatartá
sát. Ha volt mestereit másolja le valaki, akkor az önállótlanság bélyegét kell
hordoznia.
Sajnos, arról esik legkevesebb szó, hogy a theológus évek kezdetén
seiiki nem vizsgálja meg az ifjúságot a hang színezete és a muzsikálitás íekintetóben és ezért lehet gyakori egyházi életünkben az, hogy a lelkész az istentisz
teieteken egyáltalán nem énekel s teljesen élvezhetetlen és elviselhfetetlénül vissza
taszító az előadásmódja és általában a hangszínezése. A régi theológus gárda
nagyobb súlyt helyezett erre a kérdésre. A fiataloktól megkívántatott bizonyos
szavalói készség, mint a szónoki előadás minimuma.
Akinek nincs igehirdető hangja s beszéde, a közönség részére nemcsak
élvezhetetlen, hanem egyenesen bántó, az ilyen szónok hiába fekszik ú^j beszélő
síilus elsajátításának, hangját, kiejtését, hiangsúlyozását is elváltoztatva. Elliibázottnak tartjuk ezt a jóakaratú igyekvést, s az egyház ezen az állapotos
cs.ík úgy segíthet, ha ezt a gyarlóságot a szószék szempontjából szolgálat
képtelenségnek minősíti s az ilyen lelkészeket más állásba helyezi át.
Az egyenletes, szép csengésű beszéd, amely a tenor és bariton közötti
középfekvés kellemességével hathat, mindig arról győzi meg a gyülekezetet és a
szakértőket is, hogy nemcsak a liturgikus részekben vagy éneklésben érvényesül
hetnek ezek a tehetségek, hanem az igehirdetésben is. Talán itt még nagyobb
szükség van rá, mint az antiphonák éneklésében.
Az egyenletes, kellemes és jól hangsúlyozott beszéd nem tiltakozik az
-eiien, hogy időnként lényegét ne változtassa meg egy a tartalomból és a cseleknénvből kinálkozó kitörés, vagy 7ontosabb megállapítások hangosabb kiemelése,
de ezek a hangok és hangos rohamok nem lehetnek gyakori jelenségek. A lel
kész igehirdetésében, tehát szónoki tevékenységében kell. hogy megőrizze hiva
tásának és lényegének fenségességét és ez csak ilyen stílusban lehetséges.
Ugyanilyen okok miatt kerüli a felesleges gesztusokat és a rábeszélő mozgá
sokat, vagy imbolygásokat. Ha a szószék még egy ötszögű templom rejtett
sarkában is áll, akkor is van elegendő mód arra, hogy hangsúlyozásával ps
beszédének tartalmával minden Szöglet közönségét foglalkoztassa.
Ajánlatos azonban a kitörések helyett a szónoki beszéd némelykori
olyan meghalkítása, amely nem kelt senkiben színészieskedést, hanem a szónok
kényszerítése után mindenki megérzi, hogy vannak olyan szentséges dolgok a
beszédben, vagy érint olyan fogalmakat a szónok, amikor illetlenség számba
menne a hangos beszéd s csak ez a szónoki csend és letompított hang fejez
heti ki azt a hitet, amely Isten közelségéről bizonyságot akar tenni és tesz.
A szónok különben mindig beszól és ahogy nem szabad énekelnie, vagy
skandálnia, ugyanúgy nem szabad a crescendók és decrescendók előnyeit kellő
meggondolás és alapos indok nélkül használni. Ami a természetellenesség be
nyomását keltheti, az mind kerülendő sajátosság. Ezen meggondolás teszi lehe
tővé azután azt, hogy az igehirdető beszéde mindenkiben a szeretetteljes és jósá
gos ember benyomását keltse, amire éppen az egyházi beszéd [)rogrammja miatt
van nagy szükség. De azért imiformizálni az előadásban sem szabad. Lehetnek
aliuilmak és vannak szentírási helyek, amelyeknek kihasználását csaTc az eddigi
elvektől eltérően lehet szolgálni, s ezt az ilyen alkalmat fölébe is Icell h&lyexni a szabályoknak, hiszen az igehirdető próféta, akinek sokszor Isten hatal
mat és parancsolatot ad a szólásra.
<
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30. Az igehirdetés jövője az egyház jövőjében.

;

Nem fejezhetjük úgy be a harmadik rész homiletikai fejtegetéseit^
hogy e h'itszóla^' teljesen bizarr kérdésre, mely fejezetünk címében adva van^
meg ne felelnénk. Egy ilyen egyszerű feleletadás még a jelen esetben is azzal
az igénnyel lép fel, hogy lezárja az egyházi beszéd elméletét, de úgy, hogy
átmenetet képezve a jövőhöz, olyan ajtókat nyit meg, amelyek az itt lefektetett
elvekhez való folytatást tárják ki.
S
Komoly meggyőződéssel lehet lúrdetni azt, aminek az igazságáról meg!
van győződve a gyakorlati theológia imnden embere, hogy az igehirdetés jelen
tősége mindig nagyobbra fog emelkedni és elérkezik az egyházak életében aa
az idő is, amikor az igehirdetés értékes volta teszi értékké magát az egyházrit.
A múltban és a jelenben az egyház, mint személytelen és tömeghatalom szere
pelt, a jövőben a hívek és emberek tudatában olyan lesz, mint amilyen Ítéletet
elvárhatnak igehirdetéseik alapján a lelkészek. Mivel a legkiválóbb előkészítő
munka mellett is éppen a homiletikai képességekben nem lehet sem uniformi
zálni, sem mindenkit kiváló képességekkel megajándékozni, meg fognak szü
letni az egyes egyházaik életén belül azok a Bzemélyi hatásra erőssé tett oszlop
gyülekezetek, amelyek, mint ilyenek, azut;'m eltartják, esetleg az egész egj~
házi közösséget.
A múlt és általában a hitvallási alapokon álló egyházak lehetetlennek!
gondolták azt, hogy a fejlődésnek ilyen útjai is lehetnének s ma nagyon komoly
kojizervativ emberek hiszik ezt, mert látják az idők jeleit. Ha a múltban élesen
elítélték azokat a kiváló lelkészi egjyéníségeket, akik igazán a maguk értékes
munkájával építették naggyá a sokszor egészen elhanyagolt gyülekezeteket, a
jövőben az egyház összes irodai ós adminisztratív fungensei esetleg csak ezek
nek a jóvoltából végezhetik egyházi szempontból értékes, de a vallásosság meg
ítélése szerint passzív tevékenységüket. Ha azonban az egyházak a fejlődés ezen
stádiumáról csalhatatlan bizonyosságokat szereznek s ilyen követelmények sze
rint rendezkednek be, még az olyan diaspora egyház is, mint a miénk, képes
lesz arra, hogy értékes igehirdetőket nevelve és alkalmazva fontos pozíciókban,
a jelenlegi gyengébb erőket is jobban felhasználni tudja.
Hogy azonban azok az egyház jövőjét vállukon viselő új igehirdető
tipusok milyen módon fognak prédikálni, azt a mai kor gyermekének eldön-t
teni nagyon nehéz. A homiletika elméletének modern kidolgozó, így pl. Niebergall is, legújabb munkájában egészen újszerű teóriákat fektet le s meg
állapítja azt, hogy a jövő igehirdetése a kötött formájú klasszicizmus területé
ről az expresszionalizmus szabadságát használja fel, mert ez az irányzat, vagy az
ilyenféle elgondolás juttathatja érvényre azt az igehirdetési módot, amely első
sorban a gondolatok kitermelésére helyez súlyt. Mi már egy előző fejezetben
kiemeltük ezeket az igazságokat.
Szinte hihetetlennek látszik az, hogy a modem kor, amely a beszéd
ben való hatásokat leértékeli vagy még jobban le fogja értékelni, az egyházi
beszédben mindig meg fogja találni az oázist. A mai kor embere, a formá'k
fölé emelkedve, amellé a keresztyénség mellé fog álbii, mely nem rítusok, szer
tartások és ritmikus cselekmények végzésében látja kielégítettnek a keresztyén.ség e világban való programmját. A formákkal való ezen szakítás arra köte
lezi azonban a formák fölé emelkedő és igehirdető aktív keresztyénséget, hof y
csak az lehessen igehirdetö, akinek képességein és tehetségein felül olyan
gyakorlati keresztyénsége van, mely élete tisztaságában igazolódik. így az -^z
új gondolat vivődik a keresztyénség köztudatába, hogy bizonyos kivéteits
cölibátus értékes példákat adhatna annak az új igehirdető típusnak, amelyik
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a jövő korok szabadabb erkölcsi életében megdönthetetlen bizonyítékokat szol
gáltathatna saját életével.
Álom és képzelödés szüleményei ezek a reflexiók? Nem hisszük. Sőt
inkább csodálatos és megható eredménye minden gyakorlati theologiai m u n k á s tiágnak és részlettudománynak, hogy a m a n k a p r o g r a m m végén épúgy, mint az
elején ugyanazokat a célokat és terveket látja s a különbség csak az, hogy a
befejezésnél indokoltnak látja m é g az optimizmust is.
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IV. RÉSZ.

Az egyház charitativ missziói és szociális
tevékenysége.
31. Tárgyi áltek'.nlés.
A gyakorlati theologia eddig megtárgyalt tudományai általában mint
külön tudományok voltak kezelhetők s az irodalmi rendszerekben, ha sorrendl>eli átértékelésnek esetleg ki is voltak téve. mint külön csoportok mindig je
lentős szerephez jutottak. Azonban azok a stúdiumok, amelyek rendszerint
mint befejező kérdések tárgyaltatnak s amelyekről az itt elkövetkezendőkben
szó lesz, a gyakorlati theológiai értékelések szerint vagy beolvasztattak más
tudományokba vagy csak néhány oldalnyi terjedelemre szoríUattak össze, vagy
pedig a megemlítésen kívül egyéb értékelésre személyi okok miatt nem ma
radt elegendő idő.
A valláspedagógia, a homiletika és liturgika tárgyalása után még meg
kell emlékezni azokról a gyakorlati theológiai munkáseágokról, amelyek mint
belmisszió, külmisszió, (legújabban népmisszió címen is), cura pástoralis, az
egyház charitativ munkássága és ugyancsak legújabban az egyház szociális
problémái is tárgyalás alá kerültek a gyakorlati theologia kérdései között.
Nem állítjuk azt, hogy az itt megemlített kérdések mind külön tudo
mányok voltak a múltban, hanem azok közül csak három, de azt látjuk, hoigy
ennek a három csoportnak különleges beállításához adtak az új eszmék min
dig új gondolatokat.
Ha azt nézzük, hogy a múlt hogy kezelte ezeket a kérdéseket, akkor ».
következőket állapíthatjuk meg: Moll mint a charizma elméletnek híve ezen
az alapon egymás mellé állítja majdnem azonos időben és cselekményben s
ilyen állásfoglalás mellett az itt szóban forgó kérdéseknek bizonyos subjektív
vonatkozást ad. Áclielis, aki minden résztudomány történeti forrásait is fel
dolgozta, úgy ezeket a kérdéseket is először történeti szemelvényekben mu
tatta be, majd pedig azokat a módszereket is ismertette, ahogy az itt foglaU
kérdéseket a gyakorlatban megoldhatták. Schián gyakorlati theologiájában
mind ezek a kérdések a valláspedagógiával együtt mint istentiszteleten kívüli
cselekmények foglaltattak egybe csoportos fejezetekben s csak abban nem
értünk vele együtt, hogy a vallásjwdagógiát is így csoportosítja, egyebekben
j'.edig az elnevezését és a sorrendjét is igen helyesnek tartjuk. Niebergall és
Meyer a lehető legrövidebben foglalkoznak szintén összefoglaló műveik vé
gén ezekkel a kérdésekkel s megelégszenek azzal, hogy csak érintve tárgyalják
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meg a sokszor nagyobb figyelmet érdemlő kérdéseket is. Pfennigsdorf
új
könyvének érdekessége az, hogy e pontok és fejezeteket népmisszió gyűjtő
névvel látja el s ha e kifejezés s az ilyen csoportosítás szokatlannak is látszik,
kifogásolnivalót az egész szellemében alig találhatunk. Az ő rendszerezésében
egészen meglepő csupán az, hogy míg a többi müvek könyvünkhöz hasonlóan,
mint befejező kérdéseket veszik tárgyalás alá, addig itt ez a mű az egyház
jogi fejezetek letárgyalása után a népmisszió megtárgyalásával vezeti be ér
tékes gyakorlati theologiai müvét.
Nem tartjuk hibának azt, hogy a gyakorlati theologiai rendszeres mű
vekben ilyen összevisszaságok találhatók, hiszen az egyéni felfogásnak helyet
kell biztosítani e szellemi tevékenységekben is, de azt elítéljük, ha valaki csak ax
önállóság és eg)-éni alkotásvágytól űzve a rendszerből rendszertelenséget alkot
6 így művével esetleg megzavarná a gyakorlati theologia egységéről és érté
kéről vallott felfogást.
Nehézzé teszi e fejezet kérdéseit az, hogy az itt megtárgyalandó kér
dések nem mindig vannak szoros vonatkozásban a vallásos élet legszentségesebb
dolgaival és sok esetben még problematikussi'i teszi az is, hogy az itt felsoro
landó munkaterületeken nem mindig a lelkész-jellegü emberek szellemi értéké
nek és hatásának az értékét és intenzitásait kell legelsösorban bemutatni, ha
nem olyan lelkeket, akik az egyházban az egyetemes papság elve alapján mun
kálkodnak, így amennyi értékes erővel gaz<!agodik az egyházi munkaprogramm,
olyan nagy mértékben demokratizálódik is és kiszélesedik olyan munkatényezők
és energiák felvételével, akikből az egyháznak feltétlenül haszna lehet és van.
Ebben a tényben van a negyedik résznek nagy jelentősége a jövő szempontjából.
Valójában ezekről a kérdésekről annak az egyháznak van joga írni és van
joga ilyen irányokban munkavállalkozásokba belekezdeni, amelyik úgy építette
fel jogi, dogmatikai és ethikai tekintetben is az egyházat, hogy abban a
laikusok a lelkészekkel egyenlő jogú tényezők és miuikások lehessenek. Ér
dekessége e murikacsoiKjrtnak, hogy amíg az előbb megtárgyalt munkaprogrammok kissé konzervatív keretek között valósíthatók meg csupán, vagy leg
alább is a konzervatív szellemet a nagy többség e tevékenységekben megkívánja,
addig ezeknél a legújabb kérdéseknél mindig a kor, a korszellem és a művelt
ség eszközei döntenek úgy a tervezgetésckben, mint a nagy célok végrehajtásá
ban. Az úgynevezett egyházi egyensúly igy maradhat állandó egyensúlyban, ha
az egyik oldalon levő konzervatívizmust kiegészíti a másik oldal józan modern
irányzata.
A régebbi időkben használatos theologiai pastoralis, mely ebben a nagy
gyűjtőfejezetben is bennfoglaltatik, de amely valamikor az egész gyakorlati
thelógiát jelentette, rendszer tekintetében nem lehetett az, amivé a gyakorlati
theologia ma lett. Mégis érdekes sajátossága ennek az utolsó fejezetnek, hogy
nemcsak ebben a könyvben, hanem általában akármelyik előbb említett és
Ragyjelentőségű szakmunkában az itt összefoglalható kérdések megtárgyalása és
hangja nem volt annyira tudományos jellegű, mint az előbb említett fejezetek
6 eniiék oka s így az egésznek mentsége csak abban kereshető, hogy e kérdések
és problémák már erősen és sokszor elkerülhetetlenül közel kerülnek az élet olyan
kérdéseihez, amelyeknek gyors és lüktető létküzdelme és az azokhoz való ido
mulás intuitív berendezkedést kívánhat meg a gyakorlati theologia ezen részé
től, így ez a fejezet felértékelendő amiatt, hogy ez a sok munka az egyháij
pionirjainak munkássága olyan körülmények között, amikor a legjobb elmé
leteket is át kellett akikítani vagy egészen átváltoztaitni.
Érdekes kérdése ennek az utolsó résznek az is, hogy miért kerül a ma
gyar evangélikus tlieológiába a kühnisszió kérdése? Hiszen csak éppen a leg
utóbbi időkben jutott egyházunk a kűlmissziói tényezőkkel érintkezésbe s talán
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a magyar ember nacionalizmusával s függetlenségi küzdelmével magyarázható
meg az, hogy a keresztyén aitruizmus azon magaslatára még nem érkeztünk el,
amely megkövetelte volna az egyháztól vagy annak tagjaitól, hogy mint missziói
állomások eltartója és misszionáriusok kiküldője, részt kérjen a világ protes
tantizmusának ezen jelentős munkájából. S mégis látnunk és tudnunk kell a
munkaprogrammból és az eredményekből legalább annyit, amennyi tájékoztató
ként szerepel a jövő számára s talán jobb körülményeink között sokakat
kényszeríthet a legszentebb önfeláldozó munkásságra.
Kétségtelennek tartjuk azt is, hogy ez a gyakorlati theológiai munkás
ság harcolván meg a legerősebb létfenntartási küzdelmet, ennek a módszere és
harci eszközei és programmjai itt mindig meg fognak újulni. Az egyház
egyéniségképző ereje a jól vagy rosszul instruált személyekkel felkészülten
várja mindig és végzi mindig ezt a munkát. Mig a többi gyakorlati theoló
giai munkáknál megszervezett hivatalok munkásai valójában földi jutalomért
vagy elismerésért végzik munkájukat, ennek a tevékenységnek állandó értéke
lesz az, hogy itt nagyobb hatalomhoz jut az önkéntes munkaerő, az egyházaié
ráirányíthatják figyelmüket arra a gyülekezeti és istentiszteleti közösségre,
amelynek máskor mindig csak tanítást adott s most azok önkéntes jelentkezése
folytán megláthatja azt, hogy mennyit ért a valláspedagógiai munkásság s
mennyi hatása volt az istentiszteleti életnek és igehirdetésnek. így kidombo
rítható ennek a gyakorlati theológiánaík felekezeti jellege s ebben az összetett
munkatevékenységben mutatható ki az, hogy mégis megvan a gyakorlati theo
lógiai munkásságok között a kapcsolat és az elválaszthatatlan összefüggés.

32. Történelmi

összefoglalás.

Ha a harmadik rész történelmi összefoglalásánál nagy munkára vállal
koztunk, úgy ennél a fejezetnél még inkább érezzük a csoportcsítást akadályozó
nehézségeket, hiszen ennek a három-négyféle tevékenységnek sokszor szétfolyó
programmját összeegyeztetni nem könnyű dolog. Mégis azért vállalkozunk erre
a szokatlan és rendellenes munkára, mert azt érezzük, hogy a történelmi emlé
kek egymás mellé állítása az olvasóban is azt a meggyőződést váltja ki, mint
e könyv szerzőjében a tanulmányozás munkássága, hogy itt lényegében mindig'
azonos munkáról van szó, s csak a munkaalkalmaJc és némileg a földrajzi
egységek változók.
Ha eddig bizonyos mértékig elfogadható indokolással vázlatosan ós
igen szűkre szabott keretekben mondottuk el mondanivalóinkat, itt éppen a
sokfelé ágazottság mellett vagyunk arra kényszerítve, hogy csak a nagyon jel
legzetes sajátságokra való utalással elégedjünk meg s ha ettől az elvtől el
térően néha a részletekig is elmegyünk, annak kizárólagos oka a tárgy vagy a
dátum, vagy esemény fontosságában van.
Az őskeresztyénség idejében intézmények nem voltak. Mikor a gyül^ekezeti öntudat magával hozza a gyülekezeti szükségeket is, akkor a gyül^ezet
rendelkezik és intézkedik a szegény ügy, árvaügy kérdéseiben. A testvéri
felelősségérzés és az egymás üdvéről való gondoskodás olyan nagyon benne élt
a köztudatban, hogy ezt az időt nevezhetjük annak, amikor a keresztyének egy
mást pasztorizálták. Ebben a tényben benne volt a bel- és külmissziói és mégj
a szociális tevékenység is, hiszen a szegények anyagi gondozása rendszerint
a gyülekezetek önkéntes tehervállalása volt. Még akkor is igaznak kell elfogad
nunk ezt az állítást, ha a legújabb theológiai iix)dalmi megjegyzésekben arról
hallunk, hogy bizonyos elkülönülési jelenségek voltak már ekkor is észie-
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vehetők pl. az összeházasodást ilktően. Mi inkább azt hisszük, hogy a Krisztusbyn való élet, amint eltörölte a rabszolgiiság állapotát, ugyiunúgy eltörölte a faji
különbségeket is és a faji érintkezési területeken a külmissziói propagálásnak is
meg voltak a maguk korabeli tevékenységei és hatásai.
Az első keresztyének látták ugvan azc az elvi ellentétet, mely Pál és
Péter között volt, de a mindennapi életben nem követték a keresztyénség vezeItinek ezen elméletét, hanem igyekeztek egyéni vallásosságukkal hatni környeze
tiikre, mint ahogy a mártírok közvetlen hatást gyakoroltak nemcsak az arénák
s, olgáira és katonáira, hanem még a legelfogultabb ellenségeikre is. Azok az
eiső gyülekezetek szolgálatában álló diakónusok és diakonisszák, akik önkéntesei
voltak a keresztyénségnek, személvválogató [>olitikát nem folytathattak, bár
a gyülekezet, tehát bizonyos intézmény céljait szolgálták. A szeretet gyakorlása,
akár az alamizsnagyüjtést végezték, akar |)edig a szegényeket adományokkal
eilátták, mind előjelei voltak annak a nagy, egyházi szellemben való mankának, amely mint a világ christiánizálása lett rövidesen ismeretessé. Ha e^gyszerű eszközökkel is folyt igy a gyülekezeti munka és a gyülekezeti tagok
Begélyezése és építése, a tevékenység eltagadhatatlan.
A papi rend és az egyházi hivatalok megalakulása után megindulnak
mindazok a munkatevékenységek, amelyeknek a beállításival az egyház önkén
tes munkásai felszabadulnak előbbi munkásságuktól s az özvegyek, árvák gonübzása így lesz az egyház feladatává. Ma szinte megmagyarázhatatlan előttünTc,
hogy ebben az időben miért került ki, vagy miért fordíttatott az egyTiáz egész
figyelme az özvegyek iránti gondoskodásra.
AzonDan ez a sóS; nemes szándékú munka, amely tudatos és talán né
mely helyen tudat alatti ösztönzésekre folyt, már a harmadik század elején
^yszerre elakadt. Oka talán az, hogy amíg az első századokban az önkéntes
munka folyik és az egyház, mint olyan, intézményesen alig veheti ki részét
e tevékenységekben, ekkor papi rendjével a rendszeres tanítási munkát is meg
kezdi s egyszerre újra felébred az őskeresztyénségben már ismert és egészen
természetes parusia gondolata s a megvalósítandó programm és jelszó: a lelkek
megmentése. Majd az aszkétikus ideálok és szerzetesi közösségek megalakulása
után az egyház új munkapixjgrammal bővíti tevékenységét: felelősséget vállal a
tömeg, az egyház tagjainak lelkiüdvéért is. Ha nem is akarunk az egyháztörténe
lem hatáskörébe belépve megállapításokat tenni, azt hangsúlyozhatjuk, hogy az
i\\&n irányú gondoskodás természetes és helyes volt az egyház szempontjából.
A hívek a folyamatban lévő cs mindig jobban fokozódó üldözések alatt tény
leg' rászorultak erre a lelki támogatásra.
Az üldözések után élményekben meggazdagodva lehetett a keresztyén
ség államegyház és államvallás. Megállapíthatjuk azt, hogy a keleti vidékeken
élő keresztyénség szociális és egyházi charltativ tevékenysége úgy az elgondo
lásokban, mint a tettekben még a mai késő utókort is csodálatra indítja. Utal
hatunk arra, hogy a gyakorlati theológiai munkásságok legkiválóbbja (Chrjsosthomus), talán éppen azért, mert rengeteget szenvedett üldöztetések miatt,
naponként 7000 embert vendégeltet meg, animálja híveit a keresztyén cseleke
tletek gyakorlására és nemcsak menhelyek és ápoldák építtetnek már ebben az
időben, hanem az egyház szorgalmazza a kórházak építését és rendbeszedi a
Keleten nagyszámú és ragályos betegek gondozását is. Átmeneti otthonokat lé
tesítenek még a vándorok és utazók részére s általában oly magas szociális
érzékre valló tetteket visznek véghez, hogy a nyugati egyház is megcsodálja
ezeket az alkotásokat és a kolostoraira s rendházaira bízza ezt a kérdést azzal
az utasítással, hogy igyekezzék Kelet ezen alkotásait, ha változott keretek között
is, megvalósítani. Ennél a gondolatnál kellene kitérnünk arra, hogy ezekben az
illőkben egészen Nagy Károly fellépéséig tényleg megvalósult-e minden olyan
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gondolat és terv a nyugati egyházban, amelyhez a mintát a keletiektől vették
át? Mindenesetre azt megállapíthatjuk, hogy a kolostorok végeztek charitativ
munkát s ha még ebből az időből az ő eredeti alkotásukként nagy intézmények
megalakulásáról nem is beszélhetünk, ezt talán a valamivel jobb körülmények
között levő nyugateurópai helyzet magyarázza meg részben.
A keresztyénség dogmalikai meggyőződése ekkor még a jó cselekedet-L'k
tanának hatása alatt állott, s a gyülekezeti tagok örömmel fedezték fel sokszor
a hivatalos egyház hatáskörén kívül álló lehetőségek kiJiasználását éppen iii
ilyen vallásos tevékenységek gyakorlásában. Mi, akik a római kathohcizmus
terjedését nem olyan missziói tevékenységekben látjuk, mint a római katholikus
misszió történetének legújabb kötete mutatja (Wolkenberg), azt állapíthatjuk
meg csupán, hogy az európai népek christiánizálása mint megadott anyag is az
egyháztörténelembe tartozik, mivel az eszközök, amelyekkel az eredményeket
elérték, nem nevezhetők a missziói munka eszközeinek. Ha így Európa keresz
tyénné lételében a személyi és keresztyén felelősségérzés sokáig feledésbe ment,
az is az itt megadott okokra vezethető vissza. .Vmíg a lovagrendek és hasonló
jellegű szervezkedések a gyakorlati keresztyénség életébe ezeket az erényeket
nem vitték be, addig az egyház úgynevezett missziói és egyházépítő vagy szer
vező munkája sem alkotásaiban, sem eredményeiben nem értékelhető sokra,
nem akarunk viszont arra hivatkozni, hogy az egyházi élet ezen századaiban a
népbetegségek és a szociális nyomor enyhítésére alakult segítségek már inkább
voltak a társadalmi szervezkedések eredményei és jó irányú szándékai, mint
az egyház komoly programmjának meg\alósulásai.
A reformáció gyors terjedését a keresztyénség belső éhségén kívül bizo
nyára az is siettette, hogy a na^y tömeg várt valamit attól a fiatal egyházi
közösségtől, amelyik nagyobb figyelmet látszott szentelni a nép és a tömegek
érdekeinek. Mert ami a vallásos élet területén kívül valónak látszott, azzal az
ő tapasztalatuk szerint a római egyház nem sokat törődött. A reformáció, báf
minden vagyon nélkül kezdte meg egyházszervezési munkáját a koldusok és
a szegények között, a gazdag városok részleges támogatásával és a 'jóindulatú
fejedelmek segítségével a nagyon fontos dogmatikai és istentiszteleti rend kérdé
seinek tisztázása után arra gondol, hogy felállítsák a szegénykatasztert. Meg
próbálták szelíd nyomással rávenni a városokat a szegényügy rendezésére.
Luther: Grosser sermon vom Wucher (1519) és An den christlichen Adél
deutscher Naüon c. műveiben foglalkozott ezekkel a kérdésekkel s az itt le
fektetett indítványaival indította meg a protestantizmus charitativ munkásságát.
A reformáció hívévé lett kolostorok vagyona így lett az iskolaügyön kívül rész
ben a szegénységé s amikor annyira jutott a lutheránizmus, hogy paróchiákat
és ezekbe lelkészeket állíthatott és installálhatott, az új paróchiák első köte
lessége volt a gyülekezet körébe eső összes szociális tevékenységeket elvégezni.
A református egyház később szervezkedésében megláthatta nemcsak azt a
so£ küzdelmet, melyet egyházunk folytatott a meglevő bajokkal szemben, hanem
tapasztalatokat gyűjtve igyekezett demokratikusabban berendezkedni és az erő
sen aktiv keresztyénséget kívánta meg tagjaitól. Azok a lelkészi látogatások,
amelyekben a lelkészek részesítették híveiket, hogy erkölcsi életüket ellenőrizzék,
mind kiváló alkalmak voltak arra, hogy az ő gyülekezeteik jobban eggy^ó
forrva, először jobban megláthassák egymás hiányait, másodszor: könnyebben
tudtak egymás baján segíteni. A mi egyhazunk még ebben az időben nem
ébredt a lelkészek személyes munkájának ama n a ^ értékére, hogy mennyi
előny származhatik abból, ha a lelkészek híveiket meglátogatják. Ezzel szem
űén arra a kényelmes álláspontra helyezkedtek, hogy a magangyónás rriég
elegendő lehetőséget nyujt a lelkésznek arra, hogy hívét intse, fegyelmezze
és mindezeken felül az aktiv keresztyén életre elkötelezze.
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Vájjon ilyen körülmények között mennyi ideje maradt egyházunknak
arra, hogy figyelmét pl. a misszió kérdésére is ráirányítsa? Tudnia kellett
röla, hiszen Xavéri Ferenc szerzetes már Kelet majdnem minden részét be
utazta s komoly és eredményes munkát végzett.. Luther tudott a misszió dol
gairól, s prédikációiban nem egyszer említi a missziói kötelezettségeket is, de
Jelkét annyira áthatotta a parusia gondolata, hogy sem tervei nemíehettek
ezen a téren, sem a tanítványai nem propagálhatták ezt a tervet mindaddig,
amíg a francia református egyház Kálvin ösztönzésére ki nem küldött egy
ilyen expedíciót Braziüába. Bár az első út teljesen sikertelen maradt, meg
nyerte a misszió gondolatának Coligny admirálist is s bár arról győződtek meg.
hogy a span)X>l és portugál hódítások nyomát protestáns misszionáriusok nem
követhetik, végül mégis a missziónak olyan kérdése fisztázódott, melyből a
JÖVŐ megnyerte a maga hasznát. S ha ekkor még a tengerek uralmát és a
meghódílott területeken való munkát nagyban veszélyeztette a kalózoktól kezdve
az erősen agressziv jxjlitUcai magatartás is, mégis azt látjuk, akadtak olyan ke
resztyén államok is, melyek gyarmatos telkeik lakóix a keresztyénség szeretetével
akarták teljesen leigázni. Ez azonban a 16. században még csak gondolat
volt, melynek megvalósulása s az életbe való átvitele már csak a 17, században
következhetett be.
Ennek az időnek alkotása Lascó szervezése folytán egészen őskeresztyén
mintára a diakonissza intézmények megteremtése. Ez a terv a szabad^^yülekezetck testéből virágozhatott ki. Mikor a keresztyénség ezen önkéntes munka
erői vették át a betegápolás és szegénygondozás, vagy elesettek megmentését,
akkor már kezdődött az az új korszak, amikor a protestantizmus intézményszerűen is felkarolta a női lelki ajándékok igénybevételével az egyház olyan
szunnyadó munkaerőit, akiknek a támogatásával olyan új emberek kerültek az
egyház közelébe, akiket férfiak vagy papok alig tudtak volna az egyház
híveivé tenni. S amikor a diakonissza intézmény beváltotta a hozzáfűzött re
ménységeket, akkor a férfi diakonia munkaközössége is átvállalta az egyháztól
azokat a munkaterületeket, ahol egyéb tehertől szabad munkaerők képességeire
volt szükség.
Nem vizsgáljuk azt, hogy ebben a feilődésben és a koncepcióban
mennyi önállósággal dolgozott a protestantizmus. Kimutattuk, hogy eddig meny
nyi az őskeresztyéni és a katholíkus hatás az elhatározásokban és tettekben és
így a történelem tett tanúságot a keresztyénség ökonomikus hatásairól. Éppen
ezért utaltunk eddig is arra, hogy a reformációban fiatalabb és gyengébb kál
vinizmus a gyakorlati k:ercsztyénség tevékenységeiben mint mutatta meg vállal
kozásaival a lutheránizmusnaTc, hogy az egyházi közszüksé^letekbol fakadó
^ndolatoknak milyen reménységeik és eredményeik lehetnek. De a kiserfetezések és komoly próbálkozások közül is kimagaslik már ebben az időben fl
kereszt alatt lévő gyülekezetek szervezkedése, amelyek arra törekedtek, hogy a
szegények, árvák, özvegyek, betegek, idegenek gondjait magukra vállalják, és
így valósítsák meg az evangélium követeléseit. Ezek a munkások az egyházak
kényszerítő felszólító hatása nélkül kívánták e munkákat végezni s eredmé
nyei bizonyossá tettek a protestantizmus hívei közül mindenkit afelől, hogy a
reformáció egyéniséget formáló ereje megteremtette azt az embertípust, aki
a legaltruisztikusabb alapon vállalkozik felebarátai támogatására és megmen
tésére.
A 17. század protestantizmusa zsinatok, indítványok és nagyszabású
koncepciók helyett olyan egyházi férfiíikat tudhatott magáénak, akik egyhá
zunk jövőjét és annak irányltósát nyugodtan vehették kezükbe. Spener, Francke,
Zinzendorf munkája és jelentősége nem szoríthatók e rövidre szabott könyv
lapjaira. De megemlítjük Oberlint is, aki mint gyülekezeti lelkész, annyira
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szívén viselte gyülekezetének gondját, hogy ő szerzett híveinek munkaalkalmat:
útépítést, hidak javítását s így a waldersbachi gyülekezet múltja útmutatásokat
ad a jelennek. De az előbb nevezett férfiak alkotásai sem hagyhatók meg
említés nélkül, mert ezzel is annak a hosszú folyamatnak lettek a meg
indítói, amelyek még a mai protestantizmus alkotásaiban is észrevehetők.
Nemcsak a külső alkotások és az egyház lelkiismeretének a felkeltése nagy
érdeme e férfiaknak, hanem az is, hogy olyan új lelkésztipus megteremtésén
fáradoztak, aki bármilyen nagy áldozat meghozatalára képes az egyház v a ^
a köz érdekében. így lettek ők a személyes és mélyebb vallásosság úttörői a
jirotestántizmuson bielül s így értjük meg azt is, hogy nekik, de elsősorban is
Zinzendorfnak sikerült kortársaira annyira hatni, hogy lelkek vállalkoztak az
evangélium elvitelére még akkor is, ha a legelhagyatottabb és legveszélyesebb
heljTÖl is volt szó. A szellemre és szándékra mutat a következő mű: Eine
Christliche und trcuherzige Vermahnung An allé rechtglaeubige Christen der
Augsburgischen Confession, Bctreffend eins sonderbahre Gesellschaft, Durcli
welche naechst Göttlicher Hülffe, imsre Evangelische Religion möchte ausgebreitet werden (Ernst von VVeitz írása 1664-ben). Az egyházhoz intézte ezt
az írást elsősorban, de az egyetemeknek is megküldte és amikor itt is sikerte
lennek látszik felszólítása, akkor a holland testvérekhez fordult. Kimutathatóan
nem lehet megállapítani azt, hogy Leibnitzra Weltz írása volt-e közvetlen hatás
sal, vagy csak Xavéri munkálkodása, de mi azt hisszük, hogy a berlini
egyetem által Kínába küldött misszionárius Weltz agltációjának hatására indult
el Oroszországon keresztül Kelet ismeretlenségébe.
Általában a 17. század erősen felkarolta a missziói gondolatot s az
angol, holland és a svéd egyházak mindent elkövettek, hogy a keresztyének
által nem lakott területekre eljuthassanak Európa protestánsainak misszionáriu
sai. Cromvell Olivér annyira nagy jelentőségűnek ítélte a missziót az áll^m
szempontjából, hogy állami szervvé téve, magas állami hivatalnokoknak tekin
tette a missziói ügyek vezetőit. Ahogy a legutóbbi háború folyamán a fel
szabadított, vagy elfoglalt területek adminisztrálására minisztereket neveztek ki,
ugyanígy tett Cromvell is. Európai fontosságú kérdésnek tekintették a világ
krisztiánizálását s ezt az eredményt a protestantizmus százévi munkássága
hatásának tekinthetjük. A 18. század folytatta ezt a munkát. Habár ebben
az időben vívja meg a harcát a pietizmus és a racionaüzmus, az egyház erejét
mutatja az a tény, hogy bár e sokszor túl személyeskedő küzdelembe rriinden
élő ember bevonódik, a protestantizmus ereje nem gy"6ngül, hanem mint egész
séges folyamatból a protestantizmus új programmot alkot a maga számára
8 a humanizmus jelszavának ós gondolatának felvételével az egyházi munka
körébe felveszi azokat a tevékenységeket is, amelyek eddig az egyház műkö
dési terétől meglehetősen távol állottak. A nagy célok bizonyos interconfessíonális
jelleget adnak a szeretet-tevékenységeknek s az általános emberi szempontok
es Igények ápolása és gondozása az atheizmus táborában Is azt a hatást vál
totta ki, hogy a világ nagy kriziseLnek és éles problémáinak megoldása a ke
resztyénség nélkül elgondolhatatlan. Ahogy ebben az időben az egyház figyelme
az elhagyott, nyomorult és beteg gyermekeket felkarolja s ahogy pl. Pestalozzi
munkáján kívül az egyház nevesei magukra vállalják az óvodaszerű kis iskolai
intézmények felállít^isát, mindez arra a soha békésen meg nem oldható kér
désre adja nieg hitünk szerint a legjobb választ, hogy a gyermekek érdekébea
való pedagógiát az egyház tudja legjobban megvalósítani. Olyan "eredménye ez a
pietizmus és racionalizmus kiegyezett harcának, amelynek állandó megvalósítási
kísérlete örök egyházi kérdés marad még olyan államokban is, ahol a pro
testantizmus minden jogát igyekeznek elvenni és az iskolák feletti hatalmát
erőszakkal igyekeznek megsemmisíteni.
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Ebben az időben az egyház mimkamczöin a missziói tevékenység goi)dolata sem mutat hanyatlást. Az 1728-ik esztendőben Francke hatására meg
alakul az Institutum Judaicum, amely misszionáriusokat küld a zsidók közé,
hogy azok is a kei^sztyénség tömegét szaporítsák s a munka most már annyira
rendszeresen folyik az egyetemes protestantizmus szempontjából, hogy az 1710üd határozat szerint állandó missziójelentéseket adnak ki, nemcsak a tájékoz
tatás, hanem a megalakuló missziói iskolák pedagógiai érdekeinek megfele
lően is. Ezekkel a tevékenységekkel Európa lutheránizmusának figyelme a
hallei pietizmus felé irányul és a különböző államok nemcsak innen kérik a
missziói mimkák vezetésére alkalmas kiképzett misszionáriusokat, hanem valóeággal innen irányítódik úgy a régi munkaterületek irányítása, mint az új
munkahelyek megszervezése, így pl. Grönland, Nyugat-India misszionálása.
Ahogy a római egyház 1622-ben megteremtette a Congregatio de propaganda
tle fide szervezetét, mely hivatva volt az egyház külmissziói munkájának irá
nyítására, úgy a több ágban élő protestantizmus minden kényszer nélkül az
eredményesebb munka és az evangéliumi szellemtől űzve missziói tekintetlx>n
olyan egységet létesített, amelynek áldásait még ma is élvezi a protestantizmus.
Nem zárhatjuk le ezt a periódust anélkül, hogy ne emlékeznénk meg
az 1780-ban Bázelben megalakult Deutsche Christentumgesellschaft egyesülésé
ről vagy szervezet megalakulásáról, amely nem egy pái-ticuláris gondolat életrehívá&a akart lenni, hanem egy olyan egyesület létesítése volt a cél, amely a
maga közös erejében és tagjainak külön egyéni értékeivel belső parancsra
köteles felvenni a harcot a hitetlenség és az atheizmus titkos és látható tevé
kenységével szemben. Ha minden ilyen momentumot összegyűjtünk, akkor lát
juk csak, hogy a protestantizmus fejlődése és az élethez való ragaszkodása,
milyen okosan fejlődött ki s milyen nagyszerű gon3olati megalapozással vette
ki részét úgy az általános keresztyénség, mint a protestantizmus megerősíté«ében.
Ez a gondolat hatásait és eredményeit a 19. században termeli ki, ami
kor egymás után alakulnak meg a menházak, gyermekvédő intézmények, 1804ben a bázeli Bibliai társulat, a különböző traktátus egyesületek, majd a napó
leoni háborúk befejezése után olyan árvaházak létesültek, amelyek a poUtika
káros veszteségeit igyekeztek kiegyenlíteni. Nemcsak az egyház gondolkozik
rengeteg megoldandó új problémán, hanem látva az egyház nagy agiUtását
ée minden munkalehetőségre valló s nagy körültekintő alapossággal való beren
dezkedését, az önkéntes férfi és női munkaerők százai jelentkeznek. így szüle
tik meg a végrehajtó hatalom váratlanul hatalmas hadserege is, amely azután
bizonyossá teszi az egyház vezetőit arról, hogy az egyház terveiben és munkái
ban is teljesen egy a gyülekezetével s itt újra bebizonyosodott az, hogy ai
evangélium hirdetne nemcsak munkaalkalmakat láttat meg, hanem közel is
hozza mindig az egyházhoz a munkára kész lelkeket. így értjük meg, hogy
a börtön misszió munkájára éppen olyan lelkek vállalkoznak, akik csak erre a
speciális munkára képesek s a nagy munkalehetőségekben nem kell vmiformizáhii sem az elveket, sem a személyeket, hanem kiki a maga lelki ajándékai
nak megfelelő munkát kaphat az egyháztól.
A 19. század annak a sokoldalú és széles terjedelmű egyházi tevékeny
eégnek százada, amelyben azután tökéletes rend<;t az 1848-iki szeptember 22iki wittenbergi gyűlés csinál Wlchern azon beszédével és hatásával, amely
egyesítette az egyház érdekében végzett összes munkálatokat belmisszió névcai.
Az egyesületek külön szervezkedéseiben elvesző apró tevékenységek helyett a
nagy egybekapcsoló érdekeket megtalálván, megalakulhatott a protestantizmus
azon hatalmas munkaprogrammja és szervezete is, amely az életben mind
több és több jogot kérhetett magának. így bővül a sokszor merev és hivatalos
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©gvházi tevékenységek tömege az önkéntes lelkészi és belmissziói munkaprog
rammal, amelynek meg vannak és meglehetnek az általános sémái is, amelyek
azonban koronként, vidékenként és a gyülekezet tagjai szerint mindig újalíb
és újabb munkaalkalmakat adhatnak.
JNem akarjuk felsorolni azokat a férfiakat, akik ennek a központi gon
dolatnak és szervezetnek a Idépítői lettek, csak azt állapítjuk meg, hogy amenynyire a gyakorlati ttieologia és így az egyház köteles nagyra értékelni azokat,
iikik akár a valláspedagógia, akár a homiletikai munkásság tekintetében vala
mit is írtak, ugyanúgy értékelendő Wichcrn, Fliedner, Löhe, Stöcker, Bodelschwincjh stb. munkássága, ha ők semmi írást sem hagytak volna hátra,
mert életük és munkásságuk a legszebb tanulmány és a legértékesebb dolgozat.
A gyakorlati theologia ezen adott és el nem hanyagolható filozófiája volt és
legyen is buzdító az egyház minden hivatalos és laikus tagjának.
Ezeknek a tényeknek a megemlítésével már nagyon közel érkeztünk
napjainkhoz s amikor még arra utalunk, hogy a belmissziói munka meg
indulása és általános kedvező fogadtatása elég hosszú idő multán, de mégis
kiiállotta a római cgyiiáz hasonló munkakötelessógét is úgy, hogy 1897-ben
megalakulhatott a Karitás-szövetség, meljTiek rendeltetése és programmja nagy
ban hasonlít a Ijelmisszió munkásságához.
Nem volt elegendő azonban a {)rotestántizmus számára az, hogy meg
alkothatta egy ilyen értékes munkaszervezet kereteit, hanem ezek után dolgozni
is kellett. Ebben az időben nemcsak munkaalkalom volt bővében az európai
háborúk és forradalmak után, hanem mód volt arra is, hogy a különböző
európai államok szabad és hivatalos államegyházai és protestáns közösségei
és a különböző felekezeti egységek egymással nemesen vetélkedve minél több
munkaalkalmat találjanak. A gyakorlati theologia, ha felekezeti jellegű is, mégis
a történelmi objektivitás öltözékében vizsgálhatja csak végig a múltat és annak
eseményeit, s így köteles mindjárt elöljáróban megállapítani azt, hogy az
államegyház kényelmesebb élete és biztosabb existenciája bizonyos lomhaságra
is hajlamossá tette őket és a szabad egyházak létüknek örök veszedelemben
forgása miatt többet voltak kénjlelenek dolirozni, hiszen fennmaradásukat első
sorban csak belmissziói mimkájuknak köszönhették.
Hogy az államegyházat élő német evangclikusság is tudatában volt
ennek, ezt igazolja a különböző missziói iskolák és egyesületek megalakulása s
olyan férfiak is résztvettek e tevékenj'ségekben, mint Tholack, Neander és Bethni(inn-Hollweg, akik ezzel elkcrülhetöknek vélték a nagyobb bajokat és zökkenéseket.
A belmisszió gondolata kétségkívül elérie azt a hihetetlen hatást, hogy
a legelrejtettebb falvak lakóihoz is elérkezve, máról holnapra ezer számra
alakultali a különböző belmissziói egyesületek, amelyek egymással komoly és
erős szervezetekben kapcsolódtak egybe úgy, hogy nemcsak az alkotó munkára,
hanem az önfenntartó védekezésre is berendezkedhettek. Minél inkább terjed
és hatalmasodik a gondolat, annál szélesebb mezőkön indul meg a munka.
Megkezdi a különböző asketikus törekvések mozgalmát a belmisszió, sikeres
antialkoholista küzdelmet folytat s most már nemcsak világi és önkéntes
betegápolók vezethetik a különböző belmissziói intézményeket, hanem a dia
konissza intézményt erős egyházi alapokra fektetvén, ímnyi munkaerő áll az
egyház rendelkezésére, mint amennjdre tényleg szükség is van. Ha megemlítjük
azt, hogy a 20. század előtti utolsó évtizedekben a belmissziói munkásság fi
gyelmét a gyógyíthatatlan betegségekre is kiterjesztette s amire az orvosi
társadalom alig mert gondolni, azt az egyház úgy valósította meg, hogy az
ilyenek részére otthonokat nvitott, akkor érthetjük meg a belmisszió lényegét
és programmját, hogy mindenkin segíteni akar.
8
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Kár. hogy ilyen gyönyörű elgondolások sem tudták meggyőzni az
egyházak illetékes tényezőit arról, hogy ennek így kell lennie s hogy a belmiszszió munkája helyeslendő. Ha az alkotások és az eredmények mindig kisebbé
is tették a súrlódási felületet az egyház és a belmisszió között, azért ellentét
még mindig maradt e ennek kizárólagos oka az, hogy olyan belmissziói egye
sületek is létesültek, amelyek ugyan dogmatikai elszigeteltség nélkül, de intéz
kedési jogok tekintetében mégis függetleníteni akarták magukat az egyházak
tól. Ezek az intézmények még legtürelmesebb elgondolás mellett is állandóan
szálka lesznek az egyházak szemében és ebből a szempontból ez érthető is.
A legújabb időkig, vagyis napjainkig egyenes vonalú a belmisszió
gondolatának fejlődése s ha változásról lehet szó, az csak annyi, hogy a kor
kívánságainak megfelelően olyan jelszavak is felvétetnek ezen összetett moz
galomba, amelyek a később bekövetkezendő idők számára talán érthetetlenek
lesznek, de a maguk idejében közszükségletet képeztek. így tudjuk értékelni a
belmisszió munkásságál, akár a háború ideje alatti és akár a háború utáni
időkben, amikor sok esetben olyan nyomasztó körülmények tették szükségessé
az egyház belmissziói munkáját, amely nemcsak a hitetlen társadalmi s azonos
jellegű munkákkal szemben való prezstizs kötelezettség volt, hanem a törté
nelem ítélete szeiint is kötelesség volt. Ugyanilyen okokból tartjuk egészen
természetesnek azt, hogy a forradalmak diadalmaskodása után bevezették a
népmisszió fogalmát (Hilbert, Pfennigsdorf) és erre való tekintettel igyekeztek
kiépíteni vagy átépíteni a belmisszió rendszerét.
Már eleve védekezni akarunk azon vád ellen, hogy ez a történelmi
összeállítás csak a német belmissziói viszonyokra volt tekintettel s általában a
külmissziói vonatkozásokat és egyéb e rész tárgyai körébe tartozó dolgokat
elsősorban a német viszonyokból kiindulóan tárgyaltuk meg. Hogy e vád
ellen az önvédelem adatait is felsorakoztassuk, megemlítjük azt, hogy amikor
a német belmissziói tevékenység a pietizmus
irányításával iskolapoliti
kai tekintetben is nagy eredményeket ért el s amikor már a beteg gyermekek
gondozására intézményei voltak, akkor gondol a magyar pietizmus tábora
arra, hogy az ifjúsággal való különleges foglalkozás céljából nagyon jó volna
a konfú'máció bevezetése. Ha nem is állithatjuk azt, hogy az európai protestáns
államok hasonló időbeli elmaradottsággal követték volna a német protestantiz
must ilyen összefoglaló tevékenységeiben, de azt láthattuk, hogy a szorgalmas
gondolatkölcsönzés segítségével igyekeztek alapul használni a német mintát.
Bár egészen a legújabb időkig nem volt hatása hazánkban a belmissziói
munkának, mégis örömmel utalunk azok neveire, akik ezen a téren sokat tettek.
Nem azokat akarjuk megemlíteni, akik belmissziói kézikönyveket fordítottak
magyar nyelvre, hanem azokra gondolunk, akik ha megkésve is, de felkarolták
a belmisszió munkáját. Eredményes munkát végzett ezen a téren Dr. Schmiedl
Károly Jenő, akinek e tárgykörből való előadásai európai nívójuak voltak.
Hiánj'tpótló volt Raffay Sándornak, mint a bányakerületi belmissziói bizottság
elnökének dolgozata, amelyben helyesen mutatott úgy a szükségletekre, mint
a munkák végzésére is. A fellendülésnek az éveiben még Belmisszió címen
folyóiratunk is volt (Pröhle H.—Májba V. szerkesztésében), amely bár hézag
pótló volt, sem akkor, sem ma nem bírt azzal a jelentőséggel, amelyet meg
érdemelt volna. Ahogy a református eg-yház immár három éve kiadja Bel
missziói Útmutató c. könyvét, amelyet úgy elgondoMsában, mint kivitelében igen
sikerültnek mondhatunk, már évekkel ezelőtt kezdett ilyen vállalkozást Kapi
Béla püspök s az előbbi mű felépítésében is nagyon alkalmazkodik Kapi mű
véhez. Ugy látnak napvilágot ezek az újabb dunántúli Lutherezövétségnek
szóló évkönyvek vagy kalauzok, hogy a »Lelkipásztora-ban megjelent (1927)
A gyülekezeti belmissziói munka c. dolgozat tovább folytatásaképen minden
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lelkész megkapja évről-évre azt az anyagot vagy annak a vázlatát, amely sze
rint egy egész éven át a lelkész, mint belmisszionárius foglalkozik a gyerme
kektől kezdve a felnőttek iskoláztatásáig. Igen ügA'esnek és hasznosnak tartjuk
Kapi Béla elméleti és gyakorlati tervezgetésát s azt liisszjük, hogy a belmissziói
munka gyakorlása közben ez a legjobb módsíSer és a leginkább felel meg ez a
kísérlet egyházi gyakorlatunknak is. S mivel ez a hosszú időre tervezett folya
mat állandóan egy kézből nyer irányítást, azért a következő javítások válnának
ezen a terven szükségessé: nem elegendő csak egy kerület területén az ilyen
rendszeres munka végzése, hanem éppen azért, mert a mai csonka hazában a
lakosság állandó népvándorlást tart, szükségesnek látszik e munka általánosí
tása, viszont ez a munkakibővítés szükségessé teszi azt, hogy jó és szakértő
munkatársak állítsák össze az egyes részleteket.
Érdekes különben az, hogy mióta hazánkban immár 12 év óta az
Evangélikus Luther Szövetség van hivatva a belmissziói munkát végezni, azóta
nem állapíthatjuk meg a fejlődést ilyen tekintetben. Ugylátszik idegenkedések
tapasztalhatók lelkészeink részéről minden olyan új munka ellen, amelynek
az irányítását esetleg a gyülekezet más tagjai vehetik át az ő kezéből s ha
ezt csak szervezeti hibának is minősítik, azt meg kell állapítanunk, hogy a
szervezés elgondolása nem volt egészen helyes vagy legalább is nem méretett
egészen jx)ntosan a magyar evangélikus gyülekezeti élet jelenségeihez.
Olyan értékek és lelkek, mint néhai Pauer írnia, a magyar kül- és belnii&szió kezdeményezője és vezető munkása, mennyi hasznot jelentenének egy
házunknak.
Amilyen érdekes ma általában az egyházi munka a kor állandóan lük
tető és változó alapérzései miatt, olyan nehéz beszámolni mindazokról a tényke
désekről, amelyek a most tárgyalandó rész anyagát képezik. Ha arra gondo
lunk, hogy külmissziói mérleget ma megalkotni mily nehéz s ennek a hi
teles összeállítására mily kevés lehetőségünk van, akkor egyrészt értékeljük
azoknak fáradságát, kik erre vállalkoztak, de másrészt nem tudjuk elfogadni
számbeli adataikat ép[>en a bizonytalanságok miatt. Ezt a megállapítást te
hetjük úgy br. Podmaniczky, valamint Wolkenberg adataira s úgyszintén nem
fogadhatjuk el hiteleseknek a Kapi-féle belmissziói kalauzban felsorolt ada
tokat sem. Mindegyik feljegyzés mást mutat s ha ezeket az itt közölt jműveket
adataikban összehasonlítjuk pl. a Das Ev. Deutschland adataival, amelyet
épp annyira nem lehet hitelesnek elfogadni (beszél 29.188 misszionáriusról,
kezelésről 1157 külföldi és 612 bennszülött orvosnál stb.), akkor látjuk azt
a nagy chaost, ami ma külmissziói téren tapasztalható.
IVem tartjuk elegendőnek a Libákra való mutatást, hanem szükségesnek
tartjuk azt is, hogy legalább nagy vonásokban megindokoljuk a jelenlegi hely
zetet. Az ázsiai missziói munkálkodásokat nagyban veszélyeztette és veszé
lyezteti ma is a kínai bel- és külháboruskodás s az ott bekövetkezett személyi
bizonytalanság nagyon megnehezíti a missziói munkásságot. Ezenfelül alá vannak
aknázva ezek a helyek az orosz bolsevizmus atheisztikus propagandistáinak
munkájával, annyira, hogy olyan helyeken, ahol a munka eddig a legnagyobb
sikerrel kecsegtethetett, ma stagnál. Nem tudjuk azt sem megállapítani, hogy
tényleg komolyan kiképzett misszionáriusok tevékenykednek-e ott künn. 6 ki
képzés tekintetében nem állanak-e a magyar kath, ferencrendiek képzettségével
cgyvonalon, akik hazaírott leveleikben bevallják, hogy mielőtt komoly munkába
kezdhetnének, még egy fél évig, esetleg még tovább a nyelv megtanulása miatt
kolostorokban töltik idejüket. Ha nálunk is ilyen munkaerők állanak ren
delkezésre, akkor ez megértetné a külmisszió stagnálását. Nagyon fontosnak
kell ítélni a múlt évi jeruzsálemi misszió konferencia eredményeit is, amely
nek bevégzése után azt a meggyőződést meríthették mindazok, akik a misszionáló
8*
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egyházak tagjai, hogy majdnem ugyanolyan joggal jöhetnének horizánk a miszsziói munka alatt álló vallásos közösségek is. Erre a helyzetre mutatott igen
ügyesen a kopenhágai >ilággyűlésen Knubel igen értékes és nagyjelentőségű
előadásában s mindaddig, amíg az ö lelkiismeretessége szerint feltárt kérdé
seket nem ismeri meg ala|X>sabban a világ, addig bizonyos mértékben ilKizió a külmissziói kérdések kidöinös felszínen való tartása. De utalnunk kell
arra is, hogy az afrikai misszió egyházi törekvések önállósulási mozgalmát és
íiz európai vagy fehér kereszt^nségtől való függetlenítési törekvését sem lehet
alaposabb meggondolás nélkül elintézni s ugyanolyan komolysággal kell a
matematika lélektanával megvizsgálni az amerikai missziói célokra adott össze
gek visszaesésének érthetetlen adatait. Rengeteg olyan non ptitarem jelenség
kezdi éreztetni hatását a vallásos élet terén, amelyekre eddig senki sem gondolt.
A nagyon konzervatív pénzügyi gondolkodás, azután pedig a megv'áltozott s
teljesen bizonvtalanná váló gazdasági viszonyok teljesen indokolttá teszik, az
európai egyházak és államok tartózkodását. Ha az 1929—1930. évi jkínai
éhséget még oly szívhez szólóan írják is le újságjaink, segítség alig érkezik,
mert megszállta a tartózkodás és a jövővel szemben való !3Í.íonytalanság, az
európai és amerikai eddig lelkes és adakozó lelkeket egyaránt. így érezzük
meg Knubel előadásának teljes igazságait is. Tehát a jövőben, ha hamarosan
nem javul a világ közgazdasági helyzete, a stagnálás állandósulni fo_g s nagyon
félő, hogy az eddigi eredmények megtarthatók-e? Nincs jobb helyzetben a
római kath. külmisszió munkásság sem, bár anyagi erőit olyan forrásokból
meríti, amelyek sohasem apadhatnak ki, és ha nem anyagi elégtelenség miaít,
de a misszionálandó népek ébredező faji öntudata niiatt olyan ellenséget lát a
római katholicismust terjeszteni akaró követben, akinek a priori nem szíve
sen hallgatja tanítását.
Az egyház charitatív munkájában, tehát a tipikus belmissziói munkapixj^ammofihan is nagyon aktuális a bizonyos mértékben okosan elgondolt
és keresztülvitt re\izió. Nem az egyház leszegényedése késztette erre a meg
gondolásra az egyházakat s talán nemcsak a gyülekezeti tagok nagy szám
ban való kiválása, hanem elsősorban az, hogy egész Európában bizonyos
sociálpolitikai revízió vehető észre. Érdeklődéssel figyeli az ember pl. a
ChristUche Welt egyik 1930. évi számának azon cikkét, amely ügyesen mu
tat arra, hogy miért kötelesek Amerikában az egyházak charitatív munkát
végezni? Azért, mert ott az államhatóságok sociálpolitikai és charitatív kérdé
sekkel nem foglalkoznak s így hárul az egyesekre és az egyházakra az ilyen
kérdések felszínentartása. De felvetik azt a kérdést, hogy miért kell Európában
intézmények létesítésével túlköltekezésekbe belehajtani az egyházakat, amikor
mindegyik állam kötelességének tudja, a charitatív és sociálpolitikai kérdések
rendezését. így bővül és érlelődik a belmissziói kérdés a mai protestantizmus
életében s csak annyi megjegyzést fűzünk ezekhez a tényekhez, hogy a ma
gyar katholicizmus ügyes alkalmazkodási és az időket jól kihasználó képes
ségeivel jól megérezhette ezeket az időket, mert nagy községi és államsegélyek
ehiyerésével legelsősorban kimondott egyházi célokat és saját hasznukat gyarajútó intézményeket létesített s ezekkel hosszú időkre megerősítette a kathoücizmusl.
Azokra a kérdésekre is választ kell adnunk, hogy a mai korban hogyan
láthatjuk az egyház szabad tevékenységeinek lehetőségét? Általában az európai
egyházi élet elmulasztotta megfigyelni azt a kivándorló politikát, amely nagy
általánosságban mintegy 50—80 éve vehető észre, amely nem idegen orszá
gok felé ii'ányul, hanem csak a nagyvárosok felé s így nem figyelte meg
azt sem ,hogy a különböző olyan európai államok, amelyek tisztán mező
gazdasági tevékenységeket folytattak, az utóbbi időben egészen átalakultak

117
ijjari államokká, nagyszámú olyan munkásanyaggal, akiknek a lelki vezetése
\agy lelkészi irányítása sokkal nehezebb, mint a mezőgazdasági munkásoké,
.lellemzi a keresztvénséget az, hogy mint ilyen, általában fél ezektől a munkásközösségektől. Milyen más JJI. a zsidó egyház felfogása. Az Egyenlőség 1929.
IV. 12-iki száma kezdte meg azt a körkérdést és annak válaszolását, hogy
luiképen lehet a mai krízist áthidalni s egyházi élethez visszavezetni az onnan
cUávozó gazdagot és munkást egyaránt. Az egyik legműveltebb hozzászólás az
intenzívebb vallástanítás kívánása mellett (amely szakképzettebb legyen, mint
iiiiiil}-en a múlté ^olt), azt is mondja, hogy a lehető legügyesebb belmisszióiL
üuuikát kell végezni. Meggyőződésünk szerint az egyház jövője éppen a mód
szereiben a megváltozott viszonyokhoz idomuló belmisszióval lesz egyedül ké
pes arra, hogy a krízisből és a gazdasági bajokból kivezesse úgy az állam,
mint az egyházak életét is.
Egy kissé hosszabbra nyúlt az utolsó rész történelmi emlékeinek és a:^
ezzel kapcsolatos megjegyzések összefoglalása, de ezen nem lehet csodálkozni
akkor, ha megértjük, hogy ebben a fejezetben szoros érintkezésbe kell lép
nünk magával az élettel. Ha így a később Idfejtendőkhöz képest bizonyos
iu-ánytalanságok is jönnének létre, arra is csak az lehet a válaszunk, hogy fon
tos, a jelenbe is bevezető olyan kérdések érintése és részleges megtárgyalása,
amelvek rámutatnak arra, hogy milyen megítélések és milyen körülmények
segítik elő, vagy gátolják meg az egyház munkásságát. Itt már nem is tá
maszkodhatunk megalapozott elméletekre vagy vaskos kötetek bölcs tanácsaira,
hanem a sajtó hírszolgálatának józan kiválogatásában van adva a mimka
lényege s tényleg í^^y jut több szerepe az egyéni felfogásnak és meglátásoknak
is. Azért egészében mégsem lehet subjektívnek ítélni a beállítást, hiszen már
azzal, hogy az itt sorra kerülő munkát az egyház kezébe tesszük le s így bi
zonyos centralizációs átalakítás hívei vag^ank, mentesülünk minden ilyen meg
ítéléstől. Ha ez a nagy elvi felvázolás a későbbi tartalomban úgy értékben,
mint mennyiségileg visszaesést mutatna, indokolja ezt az, hogy a befejező rész
ben sorrakerülő kérdések úgy móds7.erben, mint tartalomban és munkaprogrammban oly közel állanak egymáshoz, hogy helytelen volt eddig is a sok
szétválasztó törekvés.

33. Az egyház

munkakötelességei.

A megadott történelmi áttekintés után az egyes részletkérdésekre át
térve, nem a sorrcndbeü. értékelések, hanem a tárgyi könnyebbségek érdekében
vesszük tárgyalás alá kérdésünket s mindjárt elöljáróban arra a kérdésre aka
runk felelni, hogy mikép értelmezendő ez a cím. A múlt, mikor elvégezte
a maga hivatalos és önkéntes tevékenységét, egyházi tekintetben is olyan sze
rencsés körülmények között volt, hogy a kevesebb vagy az aktivitás nélküli
egyházi élet sem boszulta meg magát. Példákat lehetne felsorolni még a Jegújabb egyháztörténelemből is ezen igazság alátámasztására. Azonban éppen az
egyház létfenntartási küzdelmei mindinkább beláttatják mindenkivel azt, még
.iz eigyház körén kívül állók megítélése szerint is, hogy olyan vállalkozások beiktatJisáról kell gondoskodni, amelyek az egyház jövőjét jobban biztosíthatják.
Lehettek idők. mikor az istentisztelet lelkiismeretes szolgálata és a helye
sen elvégzett vallástanítás az egyház barátaiban és ellenségeiben is megbecsülő
hatást idézett elő. Azonban az európai kultúra fejlődébe és általában az élet
összeíéleie annyira sokoldalú lett, hogy az emberek érdeklődési köre szétszóró
dott s kevesebb alkalmat talál arra, hogy úgy gondoljon az egyházi munkás-
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ságra, ahogy a templomjáró ember rajong az egyház munkájáért. Valószínű az,
hogy a behnisszió ennek a gondolatnalc ós meglátásnak preventív cselekedete.
Az idők követelései ós a korviszonyok mindig erősen érvényesítették
hatásukat az egyházi életben s érthető az, hogy a múltban a különböző egyhá
zak programmjaik kidolgozásában nagyon alkalmazkodtak esetleg még a poli
tikai körülményekhez is. Azonban éppen abban van az egyház örök hatalma,
hogy joga van a korok felé emelkedni, joga van az idők kényszere alól magát
kivonni, vagy mentesíteni s ezzel a negációval is azt igazolja, hogy életképes
ós minden kérdésben és korban önálló kezdeményező joga van.
Vájjon az evangélikus egyház szervezeti felépítése és alkotmánya ad-e
annji jogot akár az egyház vezetőségének, akár pedig az egyháztagoknak, hogy
a szabad cselekvés birtokában önálló intézkedések kivitelére elegendő bátorságot
és elhatározó készséget érezzenek? A belmisszió története éppen azt igazolja,
hogy a gyors cselekvések adták meg az alapját a legkiválóbb intézményeknek
és általában a szabad egyházak nagyobb függetlensége rugalmasabb és jobb intéz
kedések elérésére képesít. Az államegyházak túladniinisztráló szervezetei és ki
épített fokozatai a jogi bölcsesség nagyszerű alkotásai lehetnek, de az egyházi
élet szabad folyásának és lüktető erejének egyben a legnagyobb akadályai is.
A mi egyházunknak presbiteriális alapon való felépülése, de az állami életből
lemásolt magas adminisztrálása már többször megakadályozta sok helyes Jerv
és gondolat időszerű és aktuális megvalósítását.
A mi egyházaink úgy az egyetemes papság elve, mint a presbiterek
önkéntes munkavállalása esetén már a reformáció legelső éveitől kezdve ai'ra
voltak hivatva, hogy pontosan megépítsék és apáról-fiúra örökítsék szervezett
ségüket. E helyett ilyen szervezettséget lassanként katholikus akció címen ismor
meg a világ s mert ott még ezen intézményhez megcsinálják a laikus apostoli
hivatalokat, egyszer arra ébred a magyar protestantizmus, hogy a reformáció
gondolataival és eszközeivel végzi a római egyház fejlődésének nagyszerű útjait.
Míg a mai protestantizmus nagyszerű új gondolatokat és eszméket termel,
addig egyéb vallási közösségek aktív munkásokat szerveznek meg a régi munkaprogrammhoz. Érdekts, hogy ma, amikor az egyháznak éppen legnagyobb
szüksége volna a régi jó tervek személyi végrehajtóira, akkor a személyiség
pedagógiáján felnevelt lutheránizmus fel tud ugyan mutatni kiváló értékeket,
s nagy tehetségű egyéniségeket, úgy az egyház világi, mint egyházi elemei
Időzött, de ezek nem rendelkeznek olyan vakon engedelmes gárdával, mely min
den áron dolgozni akar, mert az arató kevés. így látjuk kiszélesedni és nagy
jelentőségűvé terebélyesedni befejező kérdéseinket s ehhez a szomorú helyzet
hez még hozzá kell kapcsolnunk a mai magyar egyházi élet új törekvéseit és
elnyomásban élő és szenvedésekkel küzdő iskolapolitikáját. Az általános gaz
dasági leromlás és a felekezeti iskolai terhek növekedése felvetteti azt a kér
dést, hogy kifizelődik-e a mi magyar egyházunkban felekezeti iskolák fenn
tartása akkor, amikor nyilvánvaló az állani kultúrpolitikája s amikor remélni
lehet azt, hogy kompromkszumos megegyezéssel iskoláink szellemét sem veszítenők el s a felszabadított anyagi erőkkel olyan lehetőségeket tudna egyházunk
megvalósítani, amelyek a mai viszonyok között talán nagyobb kamatokat hoz
nának. Ha bármennyire is indokolt a konzervativizmus és a tradíciók és ősük
áldozatkészségének tiszteletben tartása, mégis meg kell gondolnunk, hogy az
egyház fennmaradása és jobb körülmények közé való kerülése nem fontosabb-e
annál a ténynél, hogy felekezeti iskoláink evangélikus szelleme a VKM. tankönyvpolitikája és különböző hatásai miatt mind kisebb mértékben marad
evangélikus és a növendékarányszám némely iskolánkban alig éri el az 50o/o-at.
Komoly szó a hitvallási iskola, de komolyan kellene már végre egyszer nálunk
is gondolni arra, hogy tényleg vannak-e hitvallásos iskoláink?

119
Éppen azt lehet az egyház munkakötelezettségei alatt érteni, hogy nem
a kitaposott utakon való járás, hanem a viszonyokhoz való alkalmazkodás bizo
nyos higgadt kényszerének engedve, olyan tervek valósíttassanak meg az egyház
égisze alatt, amelyből huzamos ideig megnyeri egyházunk a maga hasznát.
Bármily forradalminak hasson a megállapítás, mégis hangsúlyoznunk kell,
hogy az iskoláinkba befektetett értékeink meghozták már busás kamataikat
s most már a tőkét másfelé kell kajnatoztatni. Elegendő csak arra utalnunk,
hogy pl. Amerikában éppen a mi egyház ink követi az európai sajátságos
lutheránus szokásokat s építtet felekezeti iskolákat, s ezért marad el a többi
olyan verseny- és küzdőképesebb egyházak mellett, amelyek költségvetésileg
nincsenek ilyen nagy teherrel megbénítva.
Mindezen új munkálatokhoz azonban az az alapvetés szükséges, amelyre
épjjen ez a {X)nt akarja felhívni a figyelmet, hogy az egyház összes tagjai
a lelkészi gondviselés komolyabb tárgyai legyenek abból a szempontból Ls,
hogy nyilvántartható legyen kinek-kinek egyéni értéke, de abból a szempontból
is, 'hogy az egyházhoz való tartozás lehetőségei fegyelmi úton ls gyakoroltassa
nak. Igaz ugyan, hogy az evangélikus egyház szellemével nem férhet össze sem
a kegyelmi eszközök megtagadása, sem a szentségek kiszolgáltatása, sem az egytiázi tisztségek megvonása esetleges ifjúkori liibák miatt, amTnthogy ezeket a
rendszabályokat már mind bevezette a hazai róm. kath. és a református testvér
egyház is, mi mindezekkel szemben arra hivatkozunk, hogy ha minden lelki
pásztor lelki ajándékainak és képességeinek megfelelő munkakörbe osztatik be
6 munkája végzésében a legszigorúbb fegyelmi és ellenőrző felügyeletnek van ki
téve, akkor a legnagyobb aktivitás és a kötelezett nagyobb szorgalom, az egy
ház alkalmazottain keresztül kifelé és más egyházak felé beigazolja, hogy a
rossz és gonosz szolgák ideje lejárt. A mai egyházi nehéz és küzdelmes viszonyok
között amilyen nagy fényűzés olyan hitva^llási iskolákat fenntartani, amelyekben
egyházi nyereségről alig Jehet szó, ugyanúgy nem valók az egyház munka
mezejére és költsé^gvetésébe olyan lelkészek, akiknek munlcaenergiája és muntcaképessége nem éri el az egyház érdekében önként jelentkezett munkások ered
ményességét. Ez is az a szanáló és racionalizáló politika következménye volna,
tímely a jövő érdekében a legcrélyesebb intézkedésektől sem irtózik.
A gyakorlati theológia eddigi fejezeteiben nem térhettünk ki ilyen
irányban egyetlen egyszer sem s most azért tartjuk szükségesnek ezek elmon
dását, mert a szükségletek és hibák meg nem látása olyan újabb tragédiákat
jelenthetnek, amelyeloiek ára esetleg maga az egyház lehet. Erre kötelezett min
ket, evangélikusokat mindig az ágostai hitvallás, de erre emlékeztet minket a
jubileumi megemlékezés akkor, amikor beszélünk arról, hogy a szentek közös
ség© vagyunk és nálunk az evangélium tisztán és igazán hirdettetik, de nem
csinálunk számvetést arról, hogy mennyi igchirdetőnk érdemli meg ezt a nevet,
6 nem vetünk számot azzal, ha olyan arányban fogy a hallgatók száma, mint
ahogy ma általában fogyóban van s nem érkezünk-e oda el, hogy közösségünk
már sem látható, sem láthatatlan egyháznak nem lesz nevezhető.

34. Az egyház apologetikai, felvilágosító és társadalmi

munkája.

Ha a belső megújhodáshoz egyházunk vagy az előbb felvázolt módon,
vagy pedig bármely régi és jól bevált módszer segítségével megtalálja a lehe
tőségeket, akkor egyszer végre be kell látnia azt is, hogy a megtéréseket, az új
misszionálást nem a zárt szobák meghitt imaórái munkálják, hanem az élet po
rondján való küzdelmes élet. Ez annyira természetes, hogy a múltban is tör-

120
téntek kísérletek ilven irányban, de eddig állandóan azt hangoztatta a hivatalos
egyházi konzervativizmus, hogy az államhatalom minket védő oltalmazása bizo
nyos garancia bármely jövővel szemben.
A nemrég múlt és a jelen napok külföldi egyházi eseményei arról győz
nek meg mindenkit, hogy az egyház legbiztosabb [)ártfogója maga az egyház
lehet csupán, \agyis a hívek összessége. Ahol ez a felfogás töri át az egyházi
közvéleményt, ott az új és egészséges irányzatok megújítják az egyház egész gé
pezetét. Elegendő a kopenhágai Kirkenfond történetére utalnunk. Néhány lel
kes ember indította azt az akciót, umelv Koj)enhágának templomokkal való
ellátására törekedett s egy negyedszázad munkássága után tele van a város
templommal. Ha az állam támogatására várt volna a dán nép, még ma sem
vohiának templomai. S nemcsak templomokat tudott építem a nemes egyházias törekvés, han«m olyan modern és égetően fontos egyházi más intézménye
ket is, amelyek minden hívőben az egyház megdönthetetlen élniakarásáról tet
tek tanúságot.
Amennyire a nagy njilvánosság előtt zajlanak le a felekezetközi vitaés apologelikai kérdések, akár más közösségekkel szembeoi, úgy azt sem sza
bad elfelejteni, hogy az igehirdetés, sőt a vallásj>edagógia terén belül is meg
felelő adagolásban érinteni kell a társadalmi és valláspolitikai kérdéseket. Míg
a vár<^ gyülekezetek igehirdetése tekintetbe veheti a gyülekezet magasabb mű
veltségét, addig a falusi gyülekezetek illusztrációként használt példákkal ta
níthatók ki a .vegyesházasság átkos és emlx?rtelen küzdelmeiről ós eljárásáról.
Főként azért kell az ilyen kérdéseket az igehirdetésbe is belevinni, mert a té
mák ilyen felvetésével a templomon kívüli megbeszéléseken nagyobb közön
séghez lehet reménységünk, s amennyire ilyen alkahnakkor az apologelikai be
széd csak hatiirozott, alapos és fascináló tud lenni a maga komoly megalapo
zottságában, annyira jól kell az ilyen beszédeket elkészíteni, fia vannak ki
váló előadóink, azoknak a beszélni nem tudó tudósok bocsássák rendelkezésükre
az adatokat és az érveket. Egy olyan kis vallási közösség, mint amilyen a
miénk, egymást és a különböző értékeket jobban ismervén, találhat mindig
alkalmat arra, hogy a legaktuálisabb kérdések a legveszélyeztetetteb gyüleke
zetben kiváló értékünk megvilágításában kerüljenek a nyilvánosság elé.
Ha ilyen elgondolás és ilyen munkaj)rogramm egyházilag elismer
hető, akkor zsinati határozaíok nélkül szűkíteni kell a parochusi jogok gya
korlatát. Ahol veszély fenyygst s a gyülekezet őrében hiányzik a hibák és mu
lasztások beismerésének hivatásl>eli őszintesége, ott legyen szabad az egyház
által ilyen munkákra imprimált lelkészeknek munkát és fáradságot vállalni,
csak azért, hogy ezzel elsősorban a lelkészek egymást pasztoralizálhassák, de
azért is, hogy így a gyülekezeteket felébresszék mesterségesnek látszó álmaik
ból. A róm. kath. missziós pa|X)k mintájára meg lehet szervezni minden
költség nélkül az evangélikus vándorprédikátorok munka{)rogrammját is s
annyival vagyunk mi könnyebb helyzetben, hogy mint civil ruhákban járó lel
készek, templomokon kívül is vállalhatunk olyan előadásokat is, amelyek
esetleg nem vallásos tárgyúak.
Ebben a munkatevék nivségben lehetne arról is beszélni, amit akár a
régi gyakorlati theológiai ké.. myvek, akár pedig ma a gyakorlati theológiai
órákon még néha hallani ÍC.K;: a lelkész mellékfoglalkozásairól. Annak az
ideje már lejárt, amikor a lelkész prés óráiban kertészkedvén, vagy méhé
szettel is foglalkozván, \agy i'.;en kiváló mezőgazdasági új elméieteket léptet
vén életbe, minden tekintetben mintagazdának bizonyult s így adott híveinek
követésre méltó példákat. 'Ví;i ?zekről az ismeretekről és az ilyen hiányos isme
retekről is az állam kíván gondoskodni azáltal, hogy minden mezőgazdasággal
foglalkozó falunak megadja a földmüvelésügyi szakemberét, aki köteles kö-

12!
zöiiségét állandó nevelésben részesíteni. Azért sem It'het többé a lelkész gaz
dasági szakoktató, mert az a gyakorlat, amelyet lelkészeink egyetemesen foly
tatnak, teljesen ellene szól ennek az életnek. Lelkészeink ugyanis egy ember
öltő alatt immár háromszor \áltoztattak programmot a terményjövedelem és a
k.'szpénzfizetés tekintetében s így az ezeken a tapasztalatokon áteső gyülekezet
bi.'.alommal nem fordnl gazdasági tekintetben olyan tényezőkhöz, akiknek anyagi
törekvése joggal keltheti azt a látszatot, hogy a földet megvetették.
így a leikész teljesen munkája számára és gyülekezeti tevékenységére
lx)csáttatik s ezért vannak és ezért lesznek újabb időkben már olyan köteles
ségei is, amelyekkel a múltban nem kellett számolnia. Vannak gyülekezetek,
amelyek úgynevezett felolvasó estéket rendeznek, ezt is úgy gyakorolhatja a
lelkész, hogy maga köré gyűjti a híveit és felolvassa nekik azokat az eseménye
ket, amelyek a protestantizmus küzdelmeit és győzelmes előháladásait tárják fel.
Általában azonban a lelkész ezen felvilágosító munkájának ki kell terjednie
arra is, hogy lehetőleg minden társadalmi jelenség és minden tényező niűködését (sajtótermékek, új problémák, felfedezések, politikai "törekvések, szín
ház, mozi, tánc stb.) figyelje és lássa, no a maga szemével csupán, haneni
az evangélium bírálatával megvllágítottan és ezt a prófétai meglátását beszélje
ol híveinek vagy gyülekezetének. A gyülekezet lásson és nézzen mindent a
jiapja szemével, ami természetesen ebben a munkakörben állandóan mint az
egyház szeme szerepel.
A társadalmi munka tekintetében az ajúniatos, hogy a lelkészek, ala'ir
friusiíik, akár városiak, vasárnap délutánonként ne üljenek otthon abban a
ti'datban, hogy a szent szolgálat pihenésre kényszeríti őket. hanem nézzek
n;eg gyülekezetük vasárnapi életét. Az olyan gyülekezetben, ahol még megvan
az a szép szokás, hogy vasárnap délután a temetökertet látogatják meg, vagy
pedig a templomkertben és az iskola uHvarán gyülekeznek össze egy hétnek az
aktualitásait megbeszélni, a lelkész nem hiányozhatik s maga magától alakul
ki az a munkaprogramm, an'.ely itt követliDtö. Talán nem is nevezhető ez munká
ntik, hanem a gyülekezettel együtt való szórakozás ez és az ilyen együttlétben
való tartózkodó, de meghitt viselkedés a Jegjobb hatást gyakorolja a gyülekezetre.
Az ilyen helyeken nem a lelkész lesz az első s nem is ő marad legtovább s nem
is füstöliiet a híveivel együtt, hanem csak megjelenik itt is és együtt él híveivél.
A városi vasárnapi közönségen már sokkal nehezebb segíteni. S mégis itt js
meg kell találni a leiielőségeket arra, akár vidám gyülekezeti délutánok bevezftésével, akár kirándulások tartásával, akár tágas és minden társadalmi osztálvt
befogadható gyülekezeti házak és szobák fenntartásával, akár gyülekezeti moz
gószínház alapításával és fenntartásával, hogy új és eredményes eszközökkel
a szó igazi értelmében ki kell szolgálni a híveket a templomban is az 'ige
hirdetés komolyságaival és áldásaival, de délután Ls a szép és békés keresztyén
élet vídámságai'.al. Az azután egészen természetes, hogy az ilyen nagyvonalú
munkásságban a lelkész felügyelete és vezetésével a gyülekezeti tagok egy •](»ientös része kapcsolható be az irányításba, hogy így a hívek aktivitásának is
tér jusson, másfelől viszont a sokféle egyéniség bizonyára minden em'bertmusiiak megtalálja a megfelelő hangot és példaadást. Okasan és a gyülekezeti kö
rülményekhez mérten meg kell keresni a pihenő időket Is, hogy azok leteltével
maguk a gyülekezeti tagok kérjék a régi munka fol)iatását.
35. Áz egyház

szeretettevékenysége.

Az egyház és az állam viszonya, a különböző államok gazdasági múltja
és ami talán az előbbi tényezőkkel majdnem egyenértékű, a gyülekezeti tagok
cliielyezkedése és gondolkodása az, ami az egyházak szeretettevékenységeit irá-
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nyitotta, vagy befolyásolta. Ma már mindenki egészen természetesnek tartja
azt, hogy vannak a német gyülekezetekben úgynevezett Hospizházak, ame
lyeknek a keletkezése kétségtelenül arra a hasznossági követelésre vezethető
vissza, amely a vándorló német mesterlegénycknek nyújtandó szállás gondolatá
ból természetesen fejlődött ki ily nagyjelentőségű intézménnyé s csak másod
sorban lett a német belmisszió jelentős tényezője abban, hogy az Így létesült
hái-ak szövetséget alkotván, cxistonciát nyújtanak sok egyháztagnak, de a jöve
delemmel szolgálják a belmisszió céljait is.
Általában a szeretettevékenység intézményes gyakorlására nagyobb tö
megek szükségesek lehetőleg kisebb földrajzi egységekben. Természetellenes
volna pl. az, ha a magyar evangélikus egyfiáz Szegényházat rendezne be mond
juk Szegeden, ahol nagy katliolikus többség van s ahol esetleg az állam vagy
a város kötelezettnek érezte magát arra, hogy ilyen intézményt megvalósítson.
Ugyanilyen szükségtelennek látszik pl. Budapesten egy evangélikus kórház
felállítása, mert az üzembehelyezése és fenntartása, ma, amikor mijiden gyüle
kezeti tag valamelyik állami vagy községi üzem jóléti intézményének ta^ja,
nem áldozhat vallásos meggyőződésének, vagy általában nem is rendelkezik
azzal a szabadsággal, amely megengedné neki, hogy egy ilyen kórházban
gyógykezeltcsse magát. S végre már azzal is számot kell vetni, hogy csak
azért intézményeket felállítani, hogy abban mindenki ingyenes kezeltetésben és
ellátásban részesüljön, ma már megvalósíthatatlan.
így tehát evangélikus egyházunk mai számarányaiban indokolatlan volna
ilyen intézmény megalakíti'tsa \agy felépítés?. Az egyház szeretettevékenységeit
úgy kell adminisztrálni, hogy azok lehetőleg mindenkiben a legjobb hatást
ráltsák ki.
Míg a nagy tömegekben élő egyházi közösségek állandóan kötelességük
nek fogják tudni, éppen a közönség kényszere folytán, a leghatásosabb beimissziói intézmények létesítését, addig a diasf)ora jellegű egyházi közösségek
lehetőleg tartózkodó álláspontot tanúsítanak minden olyan jelenséggel szemben
és terv ellen, amely esetleg fellx>rítaná a költségvetés számításait és mint ki
nem fizetődő törekvés könyveltetnék el. Ezek után feltehető joggal az a kérdés,
hogy a mai' hitheránizmus mai helyzetében milyen szeretetlevékenységet fejthet
ki és fejtsen ki? A múltra nézve s az abban található kelvés alkotás után csak
az lehet a megjegyzésünk, hogy nálunk az ilyen feladatok megvalósítása szinte
lehetetlen. Azok az árvaházak és menhelyek, amelyeket a régi egyházi közös
ségek létesítettek, annyira magukon hordozták a lutheránlzmus puritánságának
^szegénységének) megnyilatkozásait, hogy talán ezektől a tapasztalatoktól meg
riadva, szünetel nálunk a kezdeményező készség.
A mai időben divatossá vált szociális mozgalmak hajtása alatt minden
egyházi közösség foglalkozni kezdett a vajlasos va^y keresztyénszociális m o ^ a l makkal, a magyar lutheránizmus azonban erejél>en nem bízva visszavonult
az ilyen tervezgetésektől. De meg azért is lehetetlen egyházunknak nagyfontos
ságú szocraíis tevékenységeket elkezdeni, mert min; kisebbségi egyház, elvi állásjonton van és azt tanítja, hogy sem a líeresztyénszocíáüzmus, sem az evangéli
umi szocializmus (Niebergall), sem az evnngéliunu munkások szövetsége nem
az az alaKuiat, amely a'iJr szervezetében és programmjában teljesen megfelelne
az egyházi követelményeknek. Az is nagyon megVontolandó, hogy nálunk az
úgynevezett szociáUs tevékenység a tömeg elé dobott jelszó, amelynek gyakran
a tökéletes ellentéte történik. A helyzet ma még nálunk az, hogy a szociáliií
törekvések és ilyen altruisztikus mozgalmak é|)j)en annyira kisebbségek, mint
maga a lutheránizmus és ezért mindkét törekvés bizonyos mértékig elnyomott
is. S ha a kollektivizmus tábora valaha is azzal vádolná meg egyházunkat, hcjgy
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gemniiféle szociális munkát nem végzett, hanem a kapitalizmus szolgálatában
állott, akkor odaállíthatjuk e tényeket s ezzel igazolhatjuk magunkat.
De ugyanilyen passzivitásra van kényszerítve egyházunk az úgynevezett
patronage munkában is. Aki az ilyen - társadalmi munkák statisztikai adatait
átnézi, azokból örömmel állapíthatja meg azt, hogy az evangélikusok annyira a
numerus clausus aránjszámai alatt maradnak, hogy a tartózkodás bizonyos
mértékben indokoltnak mondható. Ellenben annál iielyesebbnek Ítélhető az a
maga nemében egészen páratlan és kifejezetten evangélikus ^munka, aníit az
orosházai hívekkel is könnyen meg lehetett értetni. Ez a munka olyan gyer
mekmentés, amely a gyermektelen evangélikus házajcba evangélikus városi
szülők szegény gyermekeit helyezi el, akik azután új szülőiket megszeretve, vég
eredményben annak a családnak maradnak tagjai, amely mint hitvallási és
egyházi'közösség alkot egy családot. Nagyon helyes megindulás ez, amely egyfiázunk jelenlegi helyzetének nagyon megfelelő munka és amit ezen a téren ol
lehet és el tudunk érni, értékben és hatásban nagyobb jelentőségű patronage és
szociális munka, mint az előbb vázolt lehetőségek más irányú tevékenysége.
A másik ilyen nagyjelentőségű kérdés a szegénygondozás és általában a
szegénykérdés. Gyakorlata ebben a tekintetben a múltnak is van, de a há
ború utáni nagy arányokban való jelentkezése arra késztette úgy az egyházakat,
mint a közösségeket, hogy a tennivalók felől gondolkodjanak. A meggondolások
első etappja a szegénykataszterek felállítására kényszerítette az egyliázakat.
Próbálkoztak már azzal is, hogy a diakónusok bevonásával megállapítsák az
igazi és álkoldusok számát, de ez a munka elfásult. A hazai róm. kath. váro
sok most Eger mintájára úgy igyekeznek rendezni a szegényügyet, hogy az ál
lami, községi és magánosok önként felajánlott koldusváltságát átadva az egyliáz
ezen szervének, kötelezik arra, hogy minden felekezetű szegényt számontartson
és azokat a rendelkezésére bocsátott összegekből élelemmel és ruházattal ellássa.
Erénye ennek az elgondolásnak az, hogy pl. a nagyobb és kiosztásra kerülő se
gélyeket a róm. kath. szervezet az eredeti elgondolás szerint, amennyiben a más
felekezetű egyházhoz tartozik az illető, a megfelelő lelkészi hivatalnak juttatja
el az adományt s az adja át a hívőnek azt. Olyan gondolat ez, amely sokban
hasonlít a drezdai Frühstückgottesdienst gyakorlatához.
A szegénygondozás ilyen elintézéséhez meg kell vizsgálni a statisztikai
adatokat is. Az eddigi kimutatások szerint az evangélikus egyház tagjainak nagy
százaléka olyan, aki saját maga eltartásáról a legjoiföan tud gondoskodni 8
mint pontos adófizetők tartatnak nyilván. Tehát aránytalanul kevés szegényehik
létszáma, de viszont olyan városokban, ahol nem lehetett evangélikus gyülekeze
tet létesíteni, tehetős hivatalnokok és önálló foglalkozású híveink ilyen esetekben
vagy leadják a róm. kath. egyház kezébe a szegényváltságukat, vagy pedig,
mint a testvéregyházak adófizetői és a gazdasági helyzet miatt sok helyen el
tartói is, a közegyházi vagyonunk veszteségeit jelentik.
A modern életnek hiányai és hibái irányíthatták egyházunk figyelmét
ilyen kérdések megvizsgálására, amelyeknek a figyelemmel kisérésére eddig
sem időnk, sem módunk nem volt. Tehát nem álla{)ítjuk meg azt, hogy a
magyar evangélikus egyház nem végzett semmi belmissziói munkát s nem
mondhatjuk azt sem, hogy a mai körühnények között az idők és az állapotok
a tétlenségre kényszerítenek, hanem azt állapítjuk meg, hogy a racionalizálásra
kényszerítő okok a belmissziói munkában esetleg előnyt fognak jelenteni egy
házunk jövőjének.
Legfontosabb szempont az, hogy a belmissziói munkatevékenységekben
sohasem szabad egyoldalú felekezeti álláspontot elfoglalni. Abban a tekintetben
sem, hogy a segítésre szorulókat csak felekezeti alapon lehet és kell segélyezni.
Az evangélikus bibliai szellem az irgalmas samaritánus esetéből mást tanijlt.
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Igazi és megdönthetetleTi rászorultság esetében cselekedni Icell a jót és a mások
közösségének tagjait is istá[X)!ni kell. Azonban talán naég ennél az elvnél is fontosabb az, hogy a belmissziói munka, irányításában és tervezgetéseiben ne be
folyásoljon senkit az, hogy mit tett a másik egyház. Ha a^ kórházat épített,
a szegényebb m,ég nom építhet s ha egyik virágzó és na_gy jövőjű diakonissza
anyaház alapjait rakhatta le, az nem jelentheti azt a kötelezést, hogy most
már az a másik egyházi közösség is ilyen eredmény elérésére törekedjék, amely
a maga erejéből úgy személyi, mint pénzíigyi okokból erre teljesen képtelen.
A keresztyénség szemével kell nézni a munkákat és az a^lkotásokat. .\z ilyen min
den szemjíontru kiterjedő figyelem azután ni.^gérteti az egyházzal azt, hogy
egyformán indokolatlan az optimizmus és a pesszimizmus a múlttal és a jelen
nel szemben s csak azt a tapasztalásból következő megállapítást kell tenni e
munkateljesítmény általános jel]emzésekép^>en. hog^ az egyház Istentől kötele
zett aktivitását nem szabad elfelejteni s ennek felszínen ta,rtása megadja nem
csak a munkaalkalmakat, hanem a munkák megvalósításának lehetőségeit is,
mert Iclictetlen a szeretettevék>nységeket is úgy elgondolni, hogy azokra ne teijedne ki Istennek nemcsak providenclális, hanem egyúttal azokat fenntartó sze
retete is.

36. Az evangélizáció.
A regi gyakorlati theológiai művek egyáltalán nem tárg-yalják ezt a
kérdést s mint Európában teljesen ismeretlen valami, úgy kerül át .Angliából
hozzánk, hogy a szabad egyházi szervezkedés legjobb eszközének bizonyulván,
kezdenek vele megbarátkozni. Érdekes, de egyben természetes is az, hogy az
angol államegyházból kiváló wcslyanusok e toborzó munkája minden olyan
egyházi közösség előtt és számára befogadhatatlan volt, amelynek .rendesen bev«izetett egyházi élete és az egyiiázi gyülekezések alkalmaira megfelelő közön
ségük volt.
Azonban az egyház nyugodt élete a múltban Amerikában, a jelenben
nálunk is olyan körülmények közé került, hogy a megszokott eszközök elég
telenek lettek. Angliában is és általában Amerikában is ez lesz az elfogadott
módszer, s a meetingek közönsége egy darabig csak az utcasarkokon és a piac
tereken hallgatja a speekerek ajánlkozását és felhívásait s azutí'm elmegy abba
a helyiségbe is, aliol a szónok rendes összejöveteleit tartja. Európai ember és a
bevett egyházak keresztyén embere szokatlannak találja ezt a módszert, de amint
ki lehet mutatni azt, hogy a sztrájkoló szocializmus zászlós felvonulása azonos
a katholikus körmenetekkel, ugyaninnen való eredetét is ki lehetne ennek a
mozgalomnak mutatni, nem akarván arra a merész történeti hasonlatra gondolni,
és utalni, hogy az őskeresztyénség vadonba és erdőkbe elrejtőzködött szentéi,
vagy a középkor vándor és prédikáló barátai is hasonló körülmények között
véf'ezték térítési munkáikat.
Az evangélizáció ós az Igehirdetés között olyan a viszony, mint a vasárjnaiji iskola ós a vallástanítás között. Ha már az előzőkben a vasárnapi iskolák
jogosultságát elismertük, akkor alkalmazkodva bizonyos mértékben a mai euró
pai egyházi állapotokhoz, el kell fogadnunk az evangélizáció létjogosultságát is
azzal, hogy ha haszna lehet ebből a tevékenységből a köze^yháznak, akkor a
gyülekezeti tagok kívánságaihoz mérten inegreformálva azt, igyekezzünk ez
által is építeni az egyházat. Ez nem jelentheti azután azt, hogy a magyar evan^ l i k u s egyház a jövőben az üdvhadsereg módszerével igyekezzék híveket sze
rezni, hanem azt jelenti csupán, hogy a megszokott egyházi tevékenységek mellé
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még olvanokat is alkalmaz az egyház, ameljek eredményességével még több
lelket sikerül felkeresni és megnyerni Krisztusnak.
Éppen a modem állami és felfokozott gazdasági és ipari élet teszi
lehctctleiuié azt, hogy az egyház eddig használatban lévő eszközeinek a segít
ségével mindenkit magához édesgessen s így mindenkinek hirdethesse az evan
géliumot. Meg vagyunk arról győződve, hogy az evangelizáció eredménjcsségct
i'elűlhaladja a rádiós istentiszteletek munkája, de mivel ez sem tud még ma
iehaloiiii mindazokig a rétegekig, amelyekről az egyháznak gondot kell viselnie,
nem marad más hátra, mint az evangoHzáció gyakorlatával megbarátkozni és
azt munkába beállítani.
Arra kell gondolnunk, hogy alkalmat keU adni a legkiválóbb lelkészek
gyülekezeteiben is arra, hogy a sok éven át megszokott bármily értékes fe
bármily áldásos igehirdetést felcserélje ogy vagy több alkalommal a teljesen
ismeretlen, de nagyon hatásos, teljesen fascináló hatású és annyira megtérésre
irányuló evangelizáió munkával. Olyaimak tekintheti ezt minden lelkész, mintha
őt magát is pasztorizálná mindjárt az evangelizációt tartó szónok és ebben n
formában az evangélikus lelkészek kötelesek egymás hatása alá helyezni magukat,
legfeljebb annak a szűkítésnek van helye, hogy az evangelizáió evangéhkus
lelkészek nem lehetnek semmiféle közösségi vagy szektás jellegű társaságnak
tagjai.
Az evangelizációs munkának ez a legkönnyebb része.^S talán azért henx
hasznosítják ezt a módot sehoisem. Nehezebb rés:;e az evangelizációnak az,
amikor a gyülekezet hátvéde nélkül magának az evangelizáió szónoknak kell a
gyülekezetét előteremteni. A magyar egyházakat védő törvények szerint arra pl,
gondolni sem lehet, hogy egy evangélikus lelkész elmenjen egy nagy katholikus
községbe, ott szabályszerű engedélyt kérjen az igehirdetésre s akkor mint valami
választás alá kerülő képviselőjelölt, elmondja egy úgynevezett programmbeszédben vélekedéséi. Amennyi akadálya van az ilyen vállalkozásnak, annjira nem is
méltó az az evangélikus lelkészhez. Ellenben arra kell törekednie úgy az egy
háznak, mint abban is a lelkészeknek, hogy világnézeti vagy nagy jelentőségű
erkölcsi kérdésekben, vagy valamilyen társadalmi problémában szólaljanak meg.
Az előadást és témát bőven lehet hirdetni, magában az előadásban pedig először
a közönség érdeklődésének a felkeltéséről kell gondoskodni, azután a tárgy tar
talmának és értékének vagy értéktelenségének kellő megvilágításával, majd a
helytelen rajongás elítélésével, amivel a közönség a felkapott eszméket vagy irá
nyokat körülveszi, szóval minden oldalról megtárgyalva a témául kitűzött kér
déseket, azt a végső konklúziót kell levonni, hogy inkább Isten, mint egyéb,
inkább a Neki való engedelmeskedés, mint a \ilág új dolgainak való szolgálat
6 inkább a tudatlsmság, mint a rosszra vezető sok ismeret és tudás, mert mind
ezek a dolgok a kárhozatba vezetnek el. Az evangelizációs előadásnak, mint elő
adásnak is olyan hatásúnak kell lenni, hogy az értelmi hatások mellett a kedélyvilágról is történjék gondoskodás s amit ezen a téren kell végezni, az sem
becsülendő le.
Nem lehet azt állítani, hogy csak a városi gyülekezetekben valósítható
meg az ilyen munka. Kétségtelen, hogy pl. amikor e sorok írója először kezdte
meg Budapesten az evangelizáió jellegű úgynevezett templomi konferenpciai
beszédeit, amelyek körülbelül olyan elgondolások mellett születtek meg, mint
ahogy fentebb olvasható, annyi segédeszköz állott rendelkezésére, hogy a hallgató
közönségre nem lehetett panaszkodni. Az evangelizációs munkának is megvan a
maga személyi jellege s amint állandóan meg volt S. Kellemek az állandó és
nagy templomi közönsége, ugyanúgy egészen bizonyos az is, hogy hazánkban
nemcsak a városi, hanem a falusi gyülekezetekben is meg volna az állandó láto
gatottság, ha a téma érdekessége és időszerűsége, az előadás logikája és stílusa

126
megfelelne azoknak a követelményeknek, amelyeket pl. a falusi íryükkezet
támasztana az ilyen előadásokkal szemben. Valószinüleg semmi akadálya nem
volna annak egyik egyházkerületünkben séta, ha a minden alkalommal más
községben tartandó esperosségi gyűlések ilyeíi evangelizációs előadásokkal vol
nának összekötxe, de lehetőleg úgy, hogy a szónok ne a gyűlésező Jelkészség-ből
kerüljön ki.
Csak a jövő eseménye lenne azután az. hogy az ilyen tapasztalatok Jelkiismercles gyűjtögetése után alkalmas helyen evangelizációs hetek is rendeahetök
legyenek, amelyeknek célja lenne, hogy a gyülekezet a maga körzetében az a
kovász lehessen, amely hasonló gondolkodásura formálja a szomszédsíigot is.
Az evangelizáció általános története, munkája és módszere azt mutatja,
hogy semmi felekezeti tendencia szolgálatába nem állítható. Legalább is az elmé
let erről beszél. Alaposabb tanulmányozás azonban arról győzhet meg bárkit,
hog}' szigorúan oonfessionális alapon megy végbe ez a munka a legtöbb esetben,
de csak az egyházi közösség vagy tényező teizi ezt így, amelynek elég erős fele
kezeti öntudata van. Ennél a pontnál kall azután egyházunknak is és az evan
gelizációs munkát gyakorló lelkészeinknek is lelkiismerete 'élé állítani azt ja
normát, hogy minden szót, még a megtérés szükségességét is az egyházhoz való
tartozás és az annak engedelmeskedő Ígérettel kell kimondani s ilyen értelemben
való hatást kell a hallgatókra gyakorolni, mert hitünk szerint az egész evangelizációban az igazi konkrétum mégis csak az az egyház, amelynek' keretében
a megújult élet megvalósítható.
Az amerikai evangelizációs munkának egyik érdekességét írta meg LevLt
Sinclaire: Elmer Gantry címmel s ez a könyv nemcsak tanúiságokat nyújtó
abban a tekintetben, hogy milyenek lehetnek a vallásos élet elfajulásai, s nem
csak azt mutatják be, hogy milyen általában talán a legnehezebb munkakörül
mények között magának az evangelizációnak a formája és a gyfikorlata, ha
nem az is meglátható s ez a legérdefkesebb, vagy a ránknézve legtanúkágoBabb része, hogy milyen szemmel nézi az evangelizáló lelkészt a modem és
kultúr ember. Ebben a pontban van azután megadva e munka sok és józan
korlátozó hatása. Egyelőre várakozó s ilyen programmal lassan vagy keve
sebbet dolgozó módszerre kell berendezkedni. Olyan tevékenykedés ez, amölynél
szintén az adagolás mértéke adja az előnyöket és hozza a hátrányokat is.
Véleményünk azonban az, hogy szűkság van erre a munkára, de nemcsak a
lelkész, hanem a felsőbb egyházi hatóságok tudtával és irányífcísával kell
végezni a munkát. Amilyen mértékben az egyház kezébe van letéve a munka,
olyan mértékben hasznosítható minden lelkész más és más gyülekezetben s így a
2)aróchusi jogok az egyház jövője érdekében ismét bővülnének.

37. Egyházunk

felekezetközi

helyzetének

megvédése.

Az evangelizáció helyenként és alkalmakként annyira lesz csak evan
gélikus munka, amennyire a helyi és a hazai körülmények szükségessé teszik,
íla megvan a felekezetek közötti komolyan megalapozott béke és egymás
megbecsülése, akkor természetszerűleg ezt tovább ápolni komoly kötelesség,
de ha ennek a lehetőségeit mások a minket való támadással megsemmisítették,
akkor ki kell lépnie egyházunknak is békés állapotának rezerváltságából és
védekeznie kell.
Tehát a vallásos életnek is meg lévén a törvényei az egyház nemcsak
a vallástanítás végzéséről gondoskodik, nemcsak az istentiszteletek rendjének a
gondját veszi magára, hanem gondoskodni akar a szegényekről, embereket akar
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nevelni a szűkölködők gondozására, de kötelességének érzi, hogy önmagát
azért is védelmezze, mert sorsával és életével mindig sok élet függ össze.
Tehát önvédelmi politikát köll folytatni apologetikai úton, a lelkekért
való tusakodásban, de abban a tekintetben is, hogy közjogi helyzetünk és
méltóságunk megbecsülésének érvónvt tudjunk szerezni. Ahogy tiltakozik egy
házunk az egész államot érő minden politikai erőszak és rossz indulat ellen,
mert híveivel együtt az államot is védeni tartozik, ugyanúgy tiltakoznia kell
minden olyan jogfosztás ellen is, amely az egyház múltban való értékének és
elismertetésének deklassifikálását jeilenti. Elegendő itt utalnunk a felsőházi
képviseltetés szomorúságaira, de utalnimk kell a különböző törvényhatósági
választásokra is, ahol a különböző egyházak mintegy honoris causaként elismerés
formájában bizonyos megtiszteltetésekhez jutottak.
Általánosan tudott dolog és a történelem folyamán sokszorosan visszatérő
jelenség volt az, hogy a nagy kataklizmák után a könnyen regenerálódó katholicizmus közjogi méltóságok elnyerésével és előnyös képviseleti jogeával még
a legbuzgóbb protestáns gondolkodású embereken keresztül is olyan előnyöket
érnek el, amelyek már a többi egyházak rovására esnek.
A magyar történelemnek ebből a szempontból való áttekintése ad ehhez a
kérdéshez érdekes adatokat. I. István ilcjében a kathoUcizmus volt maga
a törvénykezés és a jogforrás, s vezette az államot is az egyház céljai szerint.
Ezt a hatalmi állapotát megőrizte többé kevésjbé a reformációig, amikor is
a protestantizmus erkölcsi és kulturális tényei visszaszorították, s ha mint állam
egyház is szerepel, már nem tekinthető olyan értelemben hatalomnak, mint
amilyen a reformáció előtt volt. Ha üldöztetéseken és szenvedéseken kellett is
átesnie a protestantizmusnak, jogai mégis úgy hazánkban, mint a világon
mindenütt törvénykönyvekben vannak s ez az eredmény teljesen megdöntötte
a katholicizmus egyeduralmát úgy a nép, mint az alkotmány megítélésében.
II. Józseffel kezdődő időszak az egyenlösítési küzdelmeket vezeti be s ha még
mindig vannak különleges jogai a katholicizm isnak, az 1848-as idők alkotásai
és a később következő és szabályozott vallási törvények uralomraj utasával jogi
elismertetésben és a polgári élet gyakorlatában a teljes egyenlőség elvét mon
dották ki, hiszen a vallásszabadság és kölcsönösség elismerésével ez meigváltozhatatlanul kifejeztetett és megállapíttafott. Azt psychologiailag egészen
természetesnek tartjuk, hogy a hazai róm. katholicizmus amíg élni fog, min
dig a régebbi és boldogabb állapotokat fogja visszasóvárogni. Elegendő a
polgári házasság revíziója körül megindult előcsatározásokra, az államsegélyek
és az egyházi iskolák támogatására ós általában az építkezési összegek körüli
segélyezési jx>litikára rámutatni, amelyek mindennél ékesebben beszélnek.
A középkornak a visszatérését látjuk azokban a vezércikkekben, ame
lyeket a mai budapesti kath. napilapok aktív képviselők tollából leközölnek,
amelyek néha csak a Manréza áldásaira mutatnak rá, máskor pedig világosan
rámutatnak arra, hogy a mai magyarság érdeke csak egy poütikát, a katholiku*
politikát ismerheti el helyesnek.
Hogy hová vezetnek el ezek az elgondolások, azt ma még nem lehet
megállapítani, az azonban valószínűnek látszik, hogy a magyar protestantizmus
bele van szorítva nemcsak a kath. népek tengerébe, hanem egy lassan kathoükos
szövetséggé kifejlődő katholikus államszövetség közé is, amelynek a meg
valósulása esetén, számot kell vetnünk azzal, hogy híveink és gyülekezeteink
elhódítása gazdasági nyomás és munka által, egészen kézenfekvőnek Játszik.
Egyházi háztartásunkban bizonyos racionalizálásra kell törekednünk, mert a
jövő fejlődése és változása ezt követeli. Ez a kérdés a gyakorlati theologia be
fejező részében a mai magyar egyházi viszonyok között sok e ^ é b lényeges
kérdésnél fontosabbá válhatik. S mert a világi protestantizmus megszervezése
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még a, legjobb gyülekezeti viszonyok között élő vidékeken is sok kívánni valót
hagy maga után, azért kell éppen a gyakorlati theologiának felhívni a gyakorló
és az egyház életében tevékenykedő lelkészek figj'elmát arra, hogy ezzel az új
kérdéssel bővült a pracüca thcologia. Az egyház és a lelkészek jó szellemben
való gyakorlati theologiai munkálkodása végeredményben az egyik legjobb
önvédelem ós erőgyűjtés úgy a hatalmas, mint a gyengébb
ellenfelekkel
szemben.

38. Á lelkipásztorkodásról általában.
A logikai soiTend, a sok kérdésnek egy részben való összefoglalásakor
meglehetősen nehéz, de úgy érezzük, hogy a gyakorlati theologia szelleme
szerint >'aló volt az eddig megtárgyalt kérdéseket bemutatni s azután rátérni
a meghitt és legbensőbb lelkipásztori kérdésekre.
Legelőször is arra kell rámutatnunk, hogy a hívek és a lelkész közötii
kapcsolatok kiépítése olyan gyakorlati theologiai {)Ostnlatum, amelyek elhanya
golása már egyházi vétséget is vonhat maga után. Amikor e kérdés múltját
érinthettük már, utaltunk arra is, hogy az evangélikus egyház az idők folyamán
helyesnek találta a lelkész fegyelmező s cura pásztorális jellegű érintkezéseit
híveivel s ez a megállapítás azután a világ különböző egyházainak statutumaibaji
l>enne is foglaltatik azóta, azonban sok helyen még mindig nem azzal az
imperatív kötelezettséggel, amelyre az egyháznak éppen a krízisek idejében
nagy szüksége volna.
Az új helyzet régi emlékei közül egyik leglényegesebb tényező s a
lelkipásztori tapintatot legalaposabban próbára tevő: az egyesület. Nem illik
megálla])ítani azt, hogy a lelkészek meghasonlásának ezek az ősforrásai s azt
sem lehetne mondani, hogy ők a lelkészi pálya olyan élő lelkiismeretei, ,akik
gondosan munkálják a lelkészi állás tekintélyének általános megóvását. De
mivel, mint nem lutheri jellegű intézmények egyházainkban gyors befogadásra
találtak, számolnunk kell velük mindaddig, amíg valami jobb intézmény meg
születése fel nem oldja őket a munka alól.
Ha van lelkipásztori tapintatra szükség s ha van gyötrődő kínja a
gyakorló lelkésznek, azok közül kétségtelenül az a legsúlyosabb, amely a leg
különbözőbb típusú személyek harmóniába hozásán és a sokszor egymást
megérteni nem akaró és egymásra féltékeny lelkek összebékítésében fáradozik.
Mégis bármily nehéz az ilyen munkáknak az irányítása, állandóan arra keli
gondolnia a lelkésznek, hogy a gyülekezet minden irányú szükségletét ezeken
az egyesületeken keresztül könnyebben módjában van elintéznie. Az egyesület
tagjai, mint a belmissziói tényezők elitje, ápolják a lelkészi állás tekintélyének
a terjesztését sokszor az igen subjoktív lehetőségek között is. Az egyesületek
tagjai bármilyen ti{)usú gyülekezetet építő munkában rendszerint a lelkészek
sugalmazása szerint cselekszenek. Ennek az ebi álláspontnak kiemelése nem
jelenti azután azt, hogy a lelkész zsarnoka és porkolábja legyen minden
törékeny s egyházáért dolgozni akaró női léleknek, hanem az egyház érdekében
szükséges józan pedagógiával figyelje meg és nevelje meg mindenki számára
az egyháznak munkálkodó gyülekezeteket, egyesületeket és a tagokat egyaránt.
Ebből a pedagógiai eljárásból következik azután az, hogy a lelkész,
mint egy g^'ülekezetet gondozó pásztor a gyülekezetében különváló kisebb
csoportok megalakulását minden esetben ellenzi, még akkor is ha a maga
által vezetett bibliai óra közönsége, mint valami személyi gyülekezet visszatarthatatlanul akarna csoportosulni körülötte. A hívek építése érdekében, mint
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lelkipásztor tart fenn sok ilyen és ehhez hasonló közösségi mozgalmat, de az
mind evangélikus gyülekezeti tevékenység s ilyennek is Ítélendő. Ebből heretikus
mozgalomnak kiindulni nem szabad s a lelkész fegyelmileg is felelősségre
>'Onható legyen azért, ha bibliai-óráinak közönsége, akár pedig gyülekezetében
meglevő egyesületeinek bármelyik tagja dezertál olyan tőlünk távol álló egyházi
közösségbe, ameijik látszólag állandóan gyakorolja az ilyen keresztyén munká
latokat.
Az egyesületekkel való munkával kapcsolatiján, mint lelkipásztornak
kell arra is gondolnia, hogy az egyház mellé intézményszerűen odaállított Lut
her vagy Evangélikus szövetségek vezetői és vezérségre vágyó tagjai mikéj)en
irányíttassanak állandóan úgy, hogy a lelkipásztori vezetés ellenőrzését alig
lehessen észrevenni s mégis az egyházat építő munkának szíves elvégzője
legyen a szövetség is és annak tagjai is.
A legújaljb időkben mint modern és érdekes kísérlet jelentkezik az
a terv, liogy a gyülekezetek gondozói munka végzésére állandó női munkaerőt
alkalmaznak, aki vagy diakonissza már, vagy pedig munkába állítása előtt
(.üakonissza jellegű kiképzésben részesül azért, hogy az egyház híveinek gon
dozására alkalmü.s legyen. Arról is sok szó esik, hogy az ilyen női alkalmazottak,
mint valamelyik diakonissza anyaház alkalmazottai és eltartottjai, önkéntes
munkaerők legyenek-e vagy pedig az egyház fizetéses alkalmazottjai legyenek,
az előbb említett tényezők felügyeletével.
Ez a kérdés minden figyelmet és érdeklődést megérdemel s az eddigi
irodalmi megállapítások utíín, valammt az egyáni tapasztalatok hatása után is
a legalkalmasabb és leghelyesebb törekvésnek nevezhető ez az újítás. S a
magyar evangélikus egyház »Fébé« diakonissza intézménye, mint az egészen
kivételes lelki ajándékokkal és charizmákkal megáldott néhai Pauer Irma
neveléseképen olyan értékekkel rendelkezik egyházunk, hogy ezeknek a beállításá
val gyülekezeteink erkölcsi és vallási megújiiodása sokat nyerhet. Ez a kísérlet
kihatna egyházunk diakonissza kérdésének a megoldására is.
Ha előítéletek és bizonyos eddig tétlenkedő lelkipásztorkodás irtózik
is ettől a gondolattól, az nem befolyásolhatja az egyház lelkipásztorkodást irá
nyító azon törekvését, hogy ilyen munkaerők egyházi szolgálatbahelyezésével
lerakják egy jobb jö\ő alapjait. Természetesen azonban meg kell tartani az
ilyen diakonissza intézmény önállóságát, elsősorban a kiképzés és nevelés te
kintetében.
Az alapkérdés logikus végrehajtása idevezet el és érdekes, hogy a nagy
horderejűnek nem látszó gondolat gyakorlati egyszerűsége s annak szjgorú
kercsztühitele megoldja és rendezi azokat a rég elintézésre váró kérdéseket,
amelyeknek megoldását már nem lehet sokáig kitolni sem egyetemesen, sem
pedig a gyülekezetek speciális és sürgős szükségeiben.
Természetesen ez az új programm, vagy annak a legideálisabb és legBzerencsésebb körülmények között való életbeléptetése nem jelenti és sohasem
jelentheti azt, hogy a lelkész ezután már csak valláspedagógus, és homileta
marad, hanem azt teszi, hogy ezután gondolatban még többet kell törődni
a lelkipásztorkodással. De ha sok súlyos tehertétel elvégezhető is legalább
részben másokkal, marad még a lelkipásztorkodó munkából sok olyan elinté
zetlen kérdés és megoldatlan munka, amelyben a kezdeményezést, a kőtörésszerü nehezebb munkát állandóan a lelkésznek kell végezni s a pielléje rendelt
női segéderő, vagy egyházi diakonissza munkája csak akkor kezdődik, aniikor
már a lelkész mindenről tud, mindent meglátott s előírja azt a gyógyítási
módot, amely a rászorulónak is használ, de ami arra is jó, hogy úgy a
munkamegosztás, mint a munkáért való felelősség tekiatetében békétlenség
ne fordulíiasson elő.
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39. Az egészségesek

lelkigondozása.

Azért vettük fel ezt a címet, mert semmiképen nem akarjuk magunkat
azonosítani az olyan irányzatokkal, amelyek a psychoanalitika csalhatatlansá
gában elbizakodva betegnek minősítik az egész emberiséget, vagy legalább is azt
vitatják, hogy súlyos és lelkipásztorkodásokra szükséges esetekben állandóan
valami rejtett betegség késői hatására kell visszavezetni minden bajnak az okát.
Örömmel állapítjuk meg, hogy amennyire meg van ennek a divatos iránynak
a tábora, annál sokkal értékesebb ellentábor törekszik arra, hogy nemcsak
az ilyen elvi álláspontra felépített módszer, hanem magukat a gyülekezeti tago
kat lebecsülő elgondolás ellen is tiltakozva, az emberekhez méltó megítélések
és elvi szempontok szerint legyen végezhető ez a munka is.
a) A gyermekek lelki gondozása. Az első kérdés az, hogy ki végezze
a gyermekek és az ifjúság lelki gondozását? Sokak szerint egész természetesnek
látszik az, hogy a vallásoktató az általános pedagógia bevett gyakorlata szerint
necsak az iskolában, hanem a szülői házban is keressen kontaktusokat a gyer
mekekkel s a gyermekek szülőivel. Az ilyen látogatások célja nemcsak az, hogy
a fiittani órákat elhanyagolókat, vagy az ott könnyelműen viselkedőket a
szülök jelenlétében megintse a látogatást elvégző lelkész, hanem lehetőleg arra
kell törekedni, hogy az ilyen látogatások a gyermeken keresztül az egész
családnak szóljanak. Nem a gyermek századának hatása és kényszere alatt,
hanem azért, hogy a lelkésznek a gyermekekkel szemben táplált és meghitt
barátsága a lelkész személye, hivatása és egyháza iránt a szunnyadó szimpátiákat
felébressze,
fi'
Nem folytatása tehát a liittani óráknak a lelkipásztori látogatás, hanem
megerősítő hatása annak, amit az iskola és a templom végzett. S ha a legújabbi
egyliázi és kerületenkénti rendelkezések arra kötelezik a vallástanárokat, hogy
növendékeiket a szülői házban meglátogassák, ugyanez a rendelkezés kiterjesz
tendő az árvaházakban és szeretetházakban élő és sokszor olyan helyeken szen
vedő gyermekekre is, de ugyancsak kibővítendő ez a rendelkezés arra is, hogy
a különböző üzemekben és iparosoknál elhelyezkedett tanoncaink is felkerestessernek és a munkaadók arról győződjenek m ^ , hogy az inassorsba jutott szegény
lelencgyermekekre is gondol az egyház. Ugyanezen megítélés és kötelesség alá
vonható a konfirmált ifjúság meglátogatása is, akiknek köteles és ellenőrző
látogatása legelsösorban a lelkész kötelessége, legalább is a házasságkötésig,
vagy az önálló elhelyezkedésig.
Nem lehet egységes hatásokra törekedni e különböző körülmények és
különböző korban élő gyermekek körében. A mindent megfigyelő és mindenre
gondoló lelkipásztor nemcsak kérdez, hanem tanít is a gyermek és az ifjú
jövőjében előfordulható dolgokról mindent s ezek a tanítások az életből és a
gyakorlatból legyenek véve.
b) Vegyesházasságban élő családok lelkigondozása. Éppen a sajátos
magyar helyzet teszi azt érthetővé, hogy a kérdést ilyen megfogalmazásban
B ennyire első helyre állítva kell megtárgyalnunk éppen a lelkipásztorkodás
szempontjából. Ha régebbi időben ez nem volt nagy jelentőségű kérdés, nap
jainkban elmondhatjuk, hogy a régibb vegyesházasságú családokban fellán
golt s a gjóntatószékek által felbuzdított vallásosság eredményezi nagy rész
ben azt, hogy az ilyen családokból kikerült fiatalok vegyes házasságkötései
rendszerint egyházunk veszteséjjeivel végződnek.
Éppen e gondok és érdekek miatt köteleztessék minden lelkész arra,
hogy defensiv eljárással minden ilyen viszony között élő családot tartson meg
egyházunk javára s offensív eljárásra csak akkor kerüljön a sor, ha a cura
pastoraUst végző lelkész ilyen családokban már meglévő helyzete ad erre
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komoly lehetőségeket, vagy pociig a ké-sőn kezdett s más oldalról megelőzött
cura pastoralis eredményeit kell lerontani.
Minden ilyen lelkészi mmika nemcsak a tiszta, fedhetetlen és művelt
papi egyéniségek összesített tényezőivel végzendő, hanem az elérendő cél az
ih^n családoknál az evangélikus lelkész nélkülözhetetlenné tétele. Ügy befolyáso
landó s ha lehet úgy alakítandó át az ilyen ház, hogy ott lelluokben a mi
szavunk legyen a döntő. Ilyen eredmények elérhetése természetesen csak olyan
gyülekezetekben remélhető, ahol az 5000 lélekszámon felül vagy alul úgy
vezettetik minden kérdés, hogy a lelkész vagy a lelkész jellegű egyházi mun
kások évenkint legalább két-háromszor mindenkit sorra keríthessenek. Niebergall szokta írásaiban megismételni azt a megjegyzést, hogy a lelkész láto
gatásait a hívek a templomban adják vissza, tehát az üres templomok arra
engednek következtetni, hogy a lelkész látogatásokat alig végez, de megfor
dítva arra is lehet belőle következtetni, hogy milyen eredményekre képes az
ilyen látogatásaival. A teljesítőképesség eredményének a maximuma az, ami
kor a község felekezeti összetétele után éppen a mi templomunk volna tele
leginkább a mi igehirdetésünket hallgató hívekkel, akik egyházunk és \aliásunk
ilyen megbecsülésével emelnék egyházunk külső és belső erejét.
c) A tiszta családok lelki gondozása. Természetesnek tartja azt minden
lelkész, hogy olyan gyülekezetekben, ahol nincsenek nagy többségben híveink,
de vegyesházasságok tömegében tiszta evangélikus párok vannak, azokat tartja
a lelkész még gyarlóságaik esetén is legkedveseDb gyermekeinek s nem ha
nyagolja el őket semmi körülmények között, mert olyanoknak tokinti az ilyen
házalcat, amelyek a gyülekezet magvát képezik. Az ilyen családok ápolása
és látogatása arra alkalmas, hogy a gyülekezeti munkásokat ezek adják, éppen
a lelkész nevelő látogatása foljlán a presbiterségtől lefelé mindenféle <^yházi
munkáig.
Módszert és sémát felállítani nagyon veszélyes ilyen esetekben. Arra
kell mégis lehetőleg törekedni, hogy a hitéletben semmiféle gyengülés pe
következhessek be és az ilyen házak adjanak példát az egész gyülekezetnek a
jámbor és mindig híiséges egyházi életben. S ha akad mégis a gyülekezeti
életben éppen olyan tiszta házasságú család, amely a lelkészi látogatások
dacára megbotránkoztatásokat okoz, akkor következik a lelkészi fegyelmező
és szigorúan dorgáló munka, amely nem tűrhet meg semmiféle erkölcstelensé
get s az ilyen esetekben példát statuáló szigorúsága ad és mutat bizony
ságot a gyülekezet minden tagjának arról, hogy a lelkész, mint erkölcsi f&g;yelmi hatóság és személy. Istentől köteleztetik ilyen hatalom gyakorlására
s az ítélet vagy fegyelmezés gyakorlása nem egyéni és nem kizárólagos
lelkészi fegyelmezés csupán, hanem az Isten országa törvényeinek előzetes
megismertetése és közlése, amely éppen ezért amilyen komolyan gyakorlandó,
olyan komolynak ítélendő is meg.
Kötelessége a lelkésznek az is, hogy szívén viselje az evangélikus fe
lek özvegyeit, ilyenek árváit, akikkel ezután a lelkésznek kell állandóan tö
rődni. Ha van felemelő és gyönyörű lelkipásztori munka, akkor ez az, amikor
a lelkész tényező, úgy az egyesek, mint az egész község ítélete szerint a falu
atyja vagy nevelője s az így rászálló minden dicséret tulajdonképen az egy
házra száll.
Filiákban és a nagyobb gyülekezetek szórványaiban kötelessége a lelkész
nek az, hogy a régen sok helyem használatos lelkipásztori levelezést beve
zess". Az irodalom is mutat igen megnyerő képeket erről a munkáról (Knut
Hamsun) s olyannak ítélhetjük ezt a lelkészi tevékenységet, amely nehéz
Jcötelcsségeket ró a lelkészre, de azért nem szabad elhanyagolni ezt a tevé
kenységet, mert így a levelezések adják azt a kapcsolatot, amely a gyülekezetek
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szétszórt tagjait ugyanolyan értelemben kapcsolják össze, mintha egy községl>en
s állandó személyes lelkészi ápolásban volna részük. Természetes azonbaji az,
hogy ezek a lolkipásztori levelek úgy statisztikai, mint etikai ós ostétLkaí
szempontból kifogástalanok legyenek.
e) Fogadó órák és lanácsadó látogalúsok. Az előbb említett esetek
rendszerint nem a nyilvánosság kizárásával végzett lelkipásztori teendők, hanem
eredményességüket talán éppen fokozza az egész család jelenléte. Azonban van
nak olyan esetek is, amikor vagy a család békétlensége, vagy lelki válságok
vagy olyan személyi krízisek következhetnek be az egyes egyháztagok életé
ben, amikor úgy kell beszélni a lelkésznek az ilyen híveivel, hogy arról senki
se tudjon, azt senki ne lássa. Éppen ez a keret teszi szükségessé akár válási ese
tekben, akár súlyos családi vétkek elkövetésében, akár a gyermekek és a család
állapotában bekövetkezett és váratlanul megingott tekintélyek helyreállítisában,
a lelkészi tapintat minden ügyességét. E tárgyalások és lelki irányítások úgy
végzendők, hogy az eredményből úgy az általános emberi kötelességek, mint
az egyház érdekei veszélyeztetés nélkül kerülhessenek ki. A legutóbbi évek hatása
alapján mindinkább igénybe akarják venni a lelkészi munka ilyen bizalmas
és nagj'fontosságú segítségeit s ha lelkészeink nem is tesznek ilyen esküt, mégis
a legkomolyabb evangéliumi szigorúsággal arra köteleztetnek, hogy a rájuk
bízott titkokat megőrizzék. Még abban az esetben is, ha súlyos erkölcsi eltéve
lyedésekről van szó s a gyülekezet érdekében és a fegyelmezés megkívánná
a nyilvános büntetést, ilyenkor sem a nyilvánosság bevonásával, hanem saját
hatáskörben büntet és fegyelmez a lelkész. Kell olyan hatalommal bimia gyü
lekezete felett, hogy még legelőkelőbb presbiterét is kizárja a gyülekezet; élet
ből mindaddig, amíg meg nem .javul.
Az élet gyakorlata és szükségességei megkövetelik ezt a lelkészi szigort,
de természetesen büntető és fegyelmező hatalmat csak az gyakorolhat, aldnek
sokoldalú, értékes és közmegbecsülést kivívott munkája és élete van. A lelki
pásztori munka sokoldalú lenetőságei a gyakorlati theológia vé_gén azt tanítják,
hogy a lelkésznek egyházi érdekből és a lelkészi hivatal vagy az állás megbe
csülése érdekében egész életében sok lemondást és önfegy címezést kell tanúsí
tania, hogy mindezen követelményeknek megfelelhessen.
40. Betegek

lelkigondozása.

Az előző fejezet megállapításai már részben befolyásolják ennek a feje
zetnek a tartalmát. Nem akarunk itt rámutatni már arra, hogy a múlt pratestánlizmusa hogy kezdte el ezt a lelkipásztori vagy belmissziói tevékenységét s
csak röviden arra utalunk, hogy nemcsak a gyülekezetek belső kiépítésének lehet
ez az alapja, (Páris-Bodelschvvingh), hanem az ilyen irányú lelkiismeretes
munka, a g}áilekezet tagjainak is hasznára van abból a szempontból, hogy a
lelkipásztort tapasztalatai olyan charizmákkal gazdagítják meg, arnelyeknek
felhasználásával a gyülekezeti életnek nyujxhat hasznot.
Amikor ebben a részben a betegek ós a bebörtönözöttek lelkigondozásáróf teszünk említést, egyúttal arra is rámutatunk, hogy a magyar egj'etemes
egyháznak eddig tudtimkkal csak két ilyen megszervezett lelkészi állilsa van s
mind a kettő a börtönmisszió munkásságát végzi, de a törekvéseknek oda kel
lene irányulni, hogy nagyobb kórházakban^ ahol híveink száma átlagbaji eléri
& beteglétszám 30o/o-át, ott rendes kórházi lelkészi állások szerveztessenek.
A legjobb beUnissziói teendők lehetőségeit találja meg igy sok erre hivatott
lelkész, aki, mivel a betegek rendszerint elég nagy körzetről gyühiek össze,
bizonyos mértékben szórványgondozást is végez.
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a) Kórházi betegek Ulkigondozása. Ha a cím bizonyos korlátozást is
mutatna, a módszerban vagy a gyakorlati végeredményben nem lehet különbBéget tenni atekintetben, hogy néhány beteget a házi kezelésben kell megláto
gatni és vigasztalni.
A régi Csiky Lelkipásztorkodás kézikönyve majjdnem orvossá akarja
nevelni a lelkészeket s amennyire feleslegesnek ós aggályosnak látszik ez a do
log, annyira fontos az, hogy az egyenkénti beteglátogatást végző lelkész egy pil
lantással tekintse át a betegnél: a láztáblát, a diagnózis feljegyzését és a beteg
hangulatát s ebből a sok összetett jelenségből további kísérletezés nélkül tudnia
kell az első mondatát, amivel a beteget meglepi ós megszólítja. A kórházi
lelkész lényében nem az élet szeretete s nem is az élet túlerélyes igenlésének sza
bad megnyilvánulni, hanem a sokat tapasztalt lelkész nyugodt evangéliumi böl
csességének, amely önmagában is megnyugtató.
A lelkésznek a beszélgetést úgy kell irányítania, hogy bármikor át le
hessen térni az imádkozásra, va^y az úrvacsoravételre, vagy pedig azt a vidám
optimizmust magában foglaló mosojygásra, amel}Te a betegeknek mindennél
n a ^ o b b szükségük van.
Sokat lehetne arról beszélni, hogy a látogatást végző lelkész hogyan
öltözködjék. Határozottan ellenezzük azt, hogyha még véletlenül valamelyik
betegnek úrvacsorát is oszt, a funkció után ne vesse le a kábáját, hanem
úgy járja végig a kórtermeket. A mi betegeink bár szeretik általában ilyen
helyen is lelkészeiket, éppen az ő érdekeikben való, hogy papi ruhában ne ré
mítgessük őket oktalanul, mert sok évi tapasztalat után állíthatjuk, hogy a
kevésbé veszélyes betegek is a legrosszabbra gondolnak az ilyen .látogatás uíán
s ez a váratlan idegesítő hatás sokszor úgy veti vissza őket a gyógyulásukban],
hogy ezt a súlyos felelősséget senki nom vállalhatja. Amint soha sem lehet arra
erőszakolni a betegeket, hogy adott alkalmakkal. Karácsony ós Húsvét ünne
pekor kérjék az Úrvacsorát, ugyanúgy nem szabad arra gondolni a kórházi
munkát végző lelkésznek, hogy betege esetleg hitetlen közössrégek neveltje, tehát
nem érdemes vele foglalkozrii. Ezzel szemben igenis az a kötelessége niinden lel
ki'sznek, hogy semmi személyválogató különbséget nem téve, úgy foglalkozzék
niműen beteggel, niintha az egyháznak az illető legnűsógesebb tagja volna.
S ugyancsak tapasztalat szerint igen jó hatásúnak bizonyult az a betegekbe*
joggal intézhető figyelmeztetés, mely evangéliumi parancsnak is nevezhető
bizonyos mértékben: a gyógyulás ós a kórházból való eltávozás után az eJső
út a templomba vezesse s istennek hálát adva a segítségekért, mondja meg
lelkipásztorának is, hogy betegségében is gondot viselt róla egyháza. Ezt máa
fogalmazásban akkor is meg kell tenni, ha a kórházlátogatást végző lelkész és
a gyülekezeti lelkész azonosak.
Nem szabad különbséget tonni a lelkésznek beteg és beteg között. Egy
formán bátran kell viselkednie az infekciós osztályok betegei, mint a tébolyda,
epileptikus és általában a haldokló bsitegeknól is. A lelkész azért állíttatik időn
kónt a beteg és a haldoklók ágya mellé, hogy az örökéletről való meggyőző
désót megcáfolhatatlanul s mindenkivel szemben beigazolja. Ha ennek a kór
házi munka végzése közben cáfolatát is venné valaki észre, akkor már értéktelen
nek bizonyult a munka.
b) A bebörtönözöitek leUdgondozása. Nyugodtan vehetjük egy cso
portba a bebörtönözötteket a betegekkel, mert amiért a börtön lakói lettek, ^
is betegség. Attól a perctől kezdve, mihelyst valaki a börtön ajtaját átlépte,
egész más lélek lesz, mint amilyen volt s a megváltozott lelkiállapotot /egelsősorban a lelkipásztornak kell észrevenni.
Mikor bármilyen tipusu börtönbe a lelkész belép, rögtön meg kell válXo/.. ia körülötte a miliőnek. A lelkésznek nem szabad elsajátítani azt a modort,
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amely az ilyen intézmények tisztviselőinek és őrszemélyzetének egy életen
keresztül második természetévé lett. A lelkész, ha esetleg csak mint ixii-tönmissziói
munkát végző van is njdlvántartásban, minden beszélgetése és minden funkciója
alkalmával pap marad, ald tiszteletben tartja a fegyintézetek szabályait, de a
rabok és a foglyok között állandóan hallani \éli a neki szóló üzenetet: hir
detni kell a foglyoknak a szabadulás evangéliumát.
A modern igehirdetés elmélete itt éojjúgy megcsúfoltatik, mint a régié
t az alkalom vagy a hallgató közönség összetétele lesz úgy a beszéd tartalmában,
mint a formájában az irányadó. Az orthodox meggyőződésű lelkésznek meg
kell tapasztalnia ilyen helyen azt, hogy folyton és állandóan bűnről itt &em
Bzabad beszélgetni s a modern papok itt láthatják meg azt, hogy az igehirde
tésben olyan pozitivumoknak kell lennie, még a hitbeli dolgok tekintetében is,
ameljTe az életben talán sok városi gyülekezetben ahg van szükség.
Nem elegendő azonban a rabok összességével való együttes foglalkozás,
hanem minden fegyintézetben alkalmat és hatalmat kell találni arra, hogy a
lelkész raindeg}-ik rabjával meghitt ^gyóntató beszélgetést tarthasson. S tapasz
talatból állíthatom, hogy a nyomorultak, megvetettek ós bűnösök kikénysze
rítés nélkül való őszinte beszélgetése hatalmasan mutatja meg a lelkészi pálya
szépségeit. Éjjpen a rabokkal való ilyen foglalkozás győz meg minden evan
gélikus lelkészt arról, hogy a Luther által még fenntartott magángyónás gya
korlata milyen sokat érhet a közegyházi gyakorlat szempontjából is. Az e_gyházi irodalom legérdekesebb sajtó terméke mindenesetre egy olyan gyűjtemény
lenne, aineiy a börtönmisszióí munkásságban megöregedett Jelkipásztor t '^^asztalatait tárja fel.
Ha az adatgyűjtés munkáján felül a lelkészek arra a körülményre Í9
tekintettel lesznek e munkaprogrammban, hogy ne csak időleges hatások el
érésére törekedjenek, hanem a fegyintézetekbe állandóan visszatérő hívek vissza
esése esetén a lelkészi nevelés egyéni fegyvereit is fel kell használni s így kaptsolható össze a börtön és rendes gyülekezeti lelkészi munka s ebből szütóthetne meg az egyházi patronage munka. A börtönökből kikerült egyének iréezére fenn kellene tartani olyan önkéntes egyházi internáló intézményei;, amely
ben a papi továbbnevelés és kipróbálás után az egyházi imprimatur bélyegével
bocsátanak útra a volt Ijörtönlakókat. Nagy szociális jótétemény volna ez s egy
ben olcsó és könnyen kifizetődő, mert ilyen helyen munka nélkül egy percigi
«em lehet senkit sem tartani s az egyháznak az életbe visszasegítő jóságáért
kötelessége annak dolgozni, aki komolyan vissza akar térni a dolgozók és a be
csületes emberek világába. Természetesen ez a célkitűzés, miheljl; a megvaló
sítás stádiumába ér el, teljesen befolyásolja magát a börtönmissziói munkát
olyan irányban is, hogy akkor ott úgy az igehirdetés, mint az egyéb lelki
pásztori munka ennek a megvalósítandó ideális gondolatnak a szolgálatába állna.
Soha nem lehet és nem szabad ezen azonos célok mellett azután kü
lönbséget tenni férfi és női rabok között s a bánásmód tekintetében is teljosen
azonos elvi állás[)ont szükséges úgy a prostituált s elbukott nő, mint a halálra
ítélt férfi között.
'

41. Theológia activa.

A régi gyakorlati theológiai művekben egy helyen előfordul annak az
indítványnak megemlítése, hogy neveztessék ez a tudomány, amelyről eddig
ebben a könyvben is szó volt: theológiai activának. Ezt a kifejezést nem fo
gadta el egy tényező sem:, s annyi idő után mégis azt érezzük, hogy különösen a
mai egyházi viszonyok között nagyon helyes volna ez az elnevezés.
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Legalább is olyannak kellene lennie a gyakorlati theológiának, mint a m i 
lyennek ebből a fogalmi meghatározásból elgondolni lehet s talán az ilyen elne
vezés inspirálná úgy a gyakorlatban, mint az elméletben ezen stúdiumokkal
foglalkozókat és az egyház érdekében arra kényszerítene minden tényezőt, hogy
nagyobb gyakorlati theológiai felkészültség és íg'y a gyakorlat szenipontjából
jól megalapozóit tudással lendületes és tetteiben, vállalkozásaiban eredménjes
egyházi életet éljen.
Befejezésül, ennél a {X)ntnál alkalom adódik annak a megállapítására,
hogy a gyakorlati theológiai stúdiumokkal összefüggésben lévő korkérdések,
problémák és így társtudományok száma megsokszorozódott. így j u t u n k el oda,
hogy a gyakorló lelkész minden oldalú érdeklődése, állandó aktivitása, mint
theológust abba a magasságba emeli, amelyre eljutni munkája végzése szerint
•zükséges is.
E m u n k a elfogulatlan végigkisérése bizonyára valószínűvé tette úgy
a theológia jelenlegi, mint a theológiát régebben megismert lelkészek előtt azt,
hogy a lelkipásztorok és vallástanárok minél jobban megalapozott tudással
párosult lelkiismeretességgel és aktivitással dolgozzanak és fáradjanak az egy
ház érdekében.
A nagy részek mellé mellékelt irodalmi tájékoztató talán feleslegessé
teszi a szakembei'ek előtt art, hogy idegölő pontossággal jeleztessenek az idézetek,
gondolatátvételek és hatások. Ugy érezzük, hogy egy ilyen kérdés-komplexum
irodalmának és általában az evangélikus világegyház dolgainak és küzdelmeinek
állandó vizsgálatában, az eredetiség és önálló rendszerezés időnkénti hiánya el
kerülhetetlen.
Hogy hol, melyik tárgykörben milyen hiányok fedezhetők fel, j ó részben mi is tudjuk, de javítani ezeken a hiányokon elvi meggyőződésünk miatt
nincs módunkban. Lehet e mmikát bizonyos egyoldalúsággal vádolni, de az
első egységes magyar e v a n ^ é l ü u s gj-aKoriaíi theológiai m ű elkészítése m á r év
századok óta közszükséglet volt.
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FÜGGELEIK. — ANHANG.

Abriss der praktischen Theologie.
Eine protestantische praktische Theologie als ganzes Werk ist in
ungarischer Sprache noch nicht erschienen. Doch muss erwähnt werden,
dass Wilhelm Simko, Professor der Theologie zu Pozsony (Pressburg) im
Jahre 1848 das Material der Studien für praktische Theologie unter dem
Titel „Praktische Glaubenslehre" als Manuskript verlegt hat. Die römischkatholische Kirche hat ein volles Werk erst nach dem Weltkriege herausgegeben. Bis dahin wurde in der protestantischen, wie auch in der katholischen Kirche die Erziehung zur praktischen Theologie auf akademische
Notizenhefte beschränkt. Wohl gab es aber Werke, die interessante und
zeitgemässe Einzelfragen der praktischen Theologie behandelten. So
schrieb der evangelische Joseph Hörk (t 1910,) vorzügliche Werke in
allen Zweigen der praktischen Theologie und der reformierte Joseph Töth
Hess seine Homiletik und Liturgik schon am Beginn des vergangenen
Jahrhundertes erscheinen.
Vorzügliche Männer von heute haben dem ungarischen Protestantismus bedeutsame Werke der praktischen Theologie geschenkt und Verfasser trachtete ausser dem Herzählen ihrer Werke auch die Ergebnisse
ihrer Arbeit zu verwenden und die ganze praktische theologische Arbeit
als ein Ganzes für die Zukunft zu verewigen.
Der Abriss der praktischen Theologie zerfällt auf vier Teile, behandelt aber gewisse wichtige Fragen bis in die kleinsten Einzelheiten, Die
ungarisch protestantische Kirche hat in letzter Zeit das Kirchenrecht von
der praktischen Theologie getrennt, so, dass dieser Teil der practica theologia im vorliegenden Werke nicht vorhanden ist. Im ersten oder einleitenden Teil schildert das Werk die Lage der praktischen Theologie und
behandelt deren Grundlagen und Geschichte. Nach Feststellung der Lage
bestimmt das Werk den Begriff der praktischen theologischen Arbeit (die
praktische Theologie ist die Wissenschaft der im Interesse der Kirghe
verrichteten Arbeiten) und der Aufbau des Systhems geschieht mit Rücksicht auf die heutige Lage des Christentums und der auch in unserem
Vaterlande beobachteten Krisen. Der erste Teil umfasst noch die Probleme
der Kirche und des Pfarrers und nach Erledigung der einleitenden Fräsen bestimmt es in Frage Methode und System die Vorgänge die es im
Weiteren verwirklichen will. Das Programm in Kürze ist: durch Verwendung der allgemeinen Arbeiten und Resultate des ungarischen Protestantismus ja des ganzen ungarischen Christentums auf die Vergangenheit
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hinzuweisen, die bisherigen Wirkungen der ausländischen praktischen
Theologie festzustellen mit besonderer Rücksicht auf die deutsche praktische Theologie. Es sind auch Anträge und Neuerungen empfohlen in
Betracht unserer speziellen kirchlichen Umständen und der Vergangenheit des ungarischen Protestantismus. Das Buch ist daher in erster Linie
für ungarische Leser geschrieben.
Der zvCfcite Teil ist die Religionspädagogik. Verfasser gab vor zwei
Jahren eine religionspädagogische Arbeit heraus, deren Resultate hier in
vollem Masse benützt werden. In diesem Abschnitt finden wir folgende
Abhandlungen : Begriff, Lage, und Wert der Religionspädagogik. Geschichte
der Religionspädagogik Lehrpläne und Lehrplansanträge. Persönliche Fragen der Religionspädagogik. Sachliche Fragen der Religionspädagogik.
Methodische Fragen. Zukunft und Probleme der Religionspädagogik.
Auf Grund dieser Abhandlungen kann festgestellt werden, dass die
Systhematisierung der Religionspädagogik in diesem Werke auf neuen
Grundlagen ruht, neue Wege bahnt und die bisherigen wissenschaftlichen
Resultate einer Kritik unterziehend das gesteckte Ziel verfolgt. Aber diese
ungewöhnlich auserwählte Abhanglungen enthalten sämmtliche fragen,
die erwähnt werden müssen, ob sie sich auf das Glaubensbekenntnis
der Kirche, oder aber auf die Anforderungen der modernen Religionspädagogik beziehen.
Prinzipielle Überzeugung und methodischer Standpunkt des Verfassers ist, dass die herbart'sche pädagogische Richtung ihre Arbeit beendet hat und wenn auch darauf hingewiesen wird, dass die Lehrer im
Religionsunterrichte der ungarisch protestantischen konfessionellen Schulen noch unter dem Eindruck dieser Richtung stehen, so soll dieses Werk
eine Propaganda sein für die Experimente und Resultate der neuesten
Religionspsychologie und Arbeitsschulmethode, wie auch ein Aufruf an
die Kompetenten der Kirche die vorzüglichen Arbeiten moderner Pädagogik kennen zu lernen und ihre Ergebnisse zum Wohle der Gesammtkirche zu verwenden.
Es wird in diesem Abschnitte auch über Lehrpläne des Religionsunterrichtes viel gesprochen, und in dieser Hinsicht wird folgende Praxis
empfohlen: Volksschule L, H. Kl.: Gedichte, einfache Märchen als Einleitung zu den biblischen Geschichten und die zugänglichsten Geschichten aus der Bibel. Diese Geschichten sollen aus dem Neuen Testamente
genommen werden, aus dem Alten aber nur jene, die wegen dem Konservativismus der Eltern durch Inhalt oder Weltanschauungsfragen nicht
weggelassen werden können. Die III. Kl. soll Jesu Leben und Lehre
gründlich kennen lernen. In der IV. Kl. wären alttestamentliche Geschichten vorzutragen, aber nicht jene, die durch abschreckende, sondern, die
durch sittliche Beispiele wirken. V. Kl. Der Kleine Katechismus, der teilweise schon der III., IV. Kl. bekannt ist. VI. Kl. Kirchengeschichte. Für
Wiederholungs- und Lehrlingschule könnte Lehrplan und Lehrstoff nur
dann festgestellt werden, wenn die Kinder in diesen Schulentypen aus
den unteren Klassen hergebrachte gleiche Kenntnisse besitzen würden.
Mittelschulen. I. KI. Lebens- und Charakterbilder aus dem Alten
Testamente. II. KI. Leben und Lehre Jesu. III. Kl. Kurze ungarische
Kirchengeschichte. IV. Kl. Glaubens- und Sittenlehre oder KonfirmationsKatechismus. V. Kl. Gründungsgeschichte des Christentums. VI. Kl.
Allgemeine christliche Kirchengeschichte. VII. Kl. Geschichte des ungarischen Protestantismus (ausführlich). VIII. KI. Apologie und Sittenlehre.
Aus diesem Lehrplan ist ersichtlich, dass jene Fragen, die die
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Fachkreisen der ausländischen Religionspädagogik beschäftigen, bei uns
schon teilweise gelöst sind. Aber die ungarisch protestantische Religionspädagogik muss auch damit rechnen, dass die schnell wechselnden Weltanschauungsfragen diesen Plan eventuell ändern werden
Die speziellen ungarischen kirchlichen Verhältnisse zwingen uns
die religionspädagogische Arbeit derart auszubauen, dass die Fragen der
religiösen Erziehung in- und ausser der Schule in Einklang bleiben und
sich gegenseitig ergänzen. Von diesem Gesichtspunkte aus behandeln
wir die Fragen der Sonntagsschule, des Kindergottesdiensfes und im Allgemeinen die Fastorisierung der Jugend. Dann mussten wir in einer
Diasporakirche, wie die ungarische evangelische (lutherische) eine ist, den
Satz fes'stellen: ein jedes pädagogisches Streben, das unserer Kirche
nützt, muss in Anspruch genommen werden.
Der dritte Teil führt den Titel: Die gottesdienstliche Tätigkeit der
Kirche. Ein neuer Titel in der ungarischen praktischen Theologie, wo
Homiletik und Liturgik von jeher abgesondert waren. Die einzelne Kapiteln dieses Teiles sind: Geschichtlicher Überblick. Sachliche Fragen der
Liturgik. Die Gottesdienste. Kinder und Jugendgottesdienste. Kasualien.
Der Pfarrer als Liturge. Der Pfarrer als Prediger Das Leben der Gemeinden. Praktische und theoretische Fragen des Predigtamtes. Das Kirchenjahr, die Kasualien und die kirchliche Rede. Form und Thema der Kirchenrede. Stoff und Gegenstand der Predigt. Verhältnis des Bibeltextes zu dem
Thema in der Predigt. Ausarbeiten der Predigt. Formelles Ausarbeiten und
Vortrag der Predigt. Die Zukunft der Predigt in der Zukunft der Kirche.
Es ist ja wahr, dass die Vereinigung der zwei Teile im Ramen
dieser Arbeit mit Schwierigkeiten verbunden war, aber unter den gegebenen Verhältnisse schien das die beste Lösung zu sein. In diesem 1 eile
musste Stellung genommen werden in der Frage des glaubensbekennerischen oder konfessionellen Charakters dieses Werkes und hier mussten
die Fragen der modernen praktischen Theologie derart verdichtet werden,
dass Fragen, die in unserer kirchlichen Praxis unwesentlich sind, nicht
zu weitläufig behandelt werden. Die ungarische evangelische Kirche ist
in ihrem gottesdienstlichen Leben von der Liturgie fast ganz frei und
darum hat sie kaum ein Interesse an den modernen liturgischen Bestrebungen, die den deutschen Protestantismus bewegen. Es wird hier auch
darauf hingewiesen, dass diese Bestrebungen von rekatholisierender Tendenz sind, aber die kirchliche Vergangenheit ist für uns streng bindend
und wir sind daher für Neuerungen, die in Äusserlichkeiten dem Katholizismus näher führen, nicht zu haben. Die üblichen Fragen der Liturgie
werden zwar hier auch verhandelt, aber in erster Linie aus dem Standpunkte, wie dieser Ramen derart ausgebaut werden kann, dass die Liturgie dem grossen Ziele der Predigt ganz und gar unterordnet werde.
Im speziell homiletischen Teile wird viel über die Probleme der
Kirchenrede gesprochen und Verfasser steckt sich das fast unerreichbare
Ziel, durch die Analisierung der originellen Lutherreden die Regeln der
Predigt aufzustellen. Und in diesem Trachten schliesst er sich weder an
Niebergalls, noch an Fezers Theorie an, sondern nimmt den Gemeinbedarf der Kirche und die Forderungen der ungarischen Psyche in
Betracht und sucht die Wege zur effektvollsten Überzeugung. Dem redenden und auch während des Vortrages schaffenden Seelsorger empfiehlt
er als Hauptregel, dass er zur Übung seines Gedächtnisses die durch
-andauernde Meditation gereifte, ausgearbeitete und vorgetragene Predigt
noch einmahl abschreibe. Denn diese Rede wird nie den Geruch des
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Schreibtisches oder der Pfarrkanzlei verraten, sondern derart wirken, als
würde man sie vor der Gemeinde aus dem Munde des Predigers hören.
Gewisse Eindrücke der dialektischen Theologie können hier im
Denken des Verfassers festgestellt werden und indem er mit der Theorie
des künstlerischen Schönredens bricht, obzwar in unserem Vaterlande
deren viele vorzügliche theoretische und praktische Vertreter waren, trachtet er dahin, dass die Ernsthaftigkeit und die entschiedene Biblizität'des
Predigens an das Gewissen der Prediger gelegt werde. Durch die evangelische Predigt soll klargelegt werden, dass Gott mit uns reden will und
dass seine, an uns gerichtete Botschaften für die Zukunft der Menschheit von grösster Wichtigkeit sind. Die Predigt muss unseren Glauben als
Weltanschauung hervorheben und das Ideal wäre das Erreichen einer
praktischen apologetischen Arbeit, die durch leichteste Mitteln wo möglich grösste Effekte erreichen vermag.
Der Vorrang der Homiletik vor der Liturgik wird mit Beweise unterstützt. Nun ist die Frage, welche Rolle Erstere in der Praxis im kirchlichen Leben führen wird ? Verfasser kommt zu dem Resultate, dass dem
Denken des modernen Menschen in der Predigt die ungekünstelte Einfachheit entspricht, die sich keine unbesonnene Sprünge erlaubt, die aber
reich an Wissen und Erfahrung ist, also die wahren geistigen Gaben des
Seelsorgers zur Schau trägt. Aber das Benehmen und dann der Ramen,
innerhalb dessen der Seelsorger als Prediger sich bewegt soll in Betracht
des heiligen Dienstes und Ziele der zuhörenden Gemeinde das Gefühl
geben, dass er profelisch veranlagt ist und die Wahrheit spricht.
Der vierte Teil heisst: Charitative, Missions und soziale.Tätigkeit
der Kirche. Hier finden wir folgende Kapiteln: Sachlicher Überblick.
Geschichtliches. Arbeitspflichten der Kirche. Apologetische, aufklärende
und gesellschaftliche Arbeit der Kirche. Liebestätigkeit der Kirche. Die
Evangelisation. Wahrung der interkonfessionellen Lage unserer Kirche.
Über Seelsorge im Allgemeinen. Pastorisierung der Gesunden. Pastorisierung der Kranken. Theologia activa.
Die übrigen Fragen der praktischen Theologie werden also in diesem Teile erörtert. Es könnten vielleicht durch diese Summierung in der
Logik der Reihenfolge gewisse Lücken entstehen, aber alles geschah um
dies zu vermeiden,
Auch könnte man denken, dass Verfasser sich bei Erörterung
dieser Fragen von dem Eindrucke der Werke eines Steinweg, oder Pfennigsdorf nicht befreien konnte. Nun, die Lage des ungarischen Protestantismus erlaubt es nicht die Volksmission und den sozialen Geist in dem
Sinne aufzufassen und umzugestallten, wie es bei Genannten geschieht.
Auch die Arbeit der äusseren Mission — abgesehen vom geschichtlichen
Überblick — wird kaum erwähnt. Mit Bedauern muss festgestellt werden,
dass diese Frage, als Gedanke erst jetzt im Entwickeln ist und es ist
unnötig sich mit ihr gründlicher zu befassen, so lange kein allgemeines
kirchliches Interesse vorhanden ist.
Zum Schluss lasst der Verfasser wieder die Akkorde ertönen, mit denen
er begonnen hat, indem er betont, dass die gründlichere Aneignung der praktischen theologischen Kenntnisse und die intensivere Beschäftigung mit
dieser Wissenschaft in Theorie und Praxis, den erfreuenden Erfolg hätte,
dass die Tiefpunkte der Krise der Kirche und des Christentums verschwinden würden. Der Pfarrer, der ständig in Aktivität lebt und der Seelsorger,
dessen Auge und Hand alles erreicht, wird, wie der herzhafte Schiffer in
Tagen des Hochwassers enetten, was dem Abgrunde entgegen geht.
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old.
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2. kk. ulolsó 3-ik sor nem etikai, hanem ethika
utolsó 3-ik sor nem Starbo, hanem Strabo
1. kk. zárjelében nem werdene, hanem werdende
jegyzet 1. sor nem hiven, hanem bőven
2. kk. 2. sor nem Spenner, hanem Spener
4. kk. 5. sorában a második hogy nem olvasandó
cimében nem liturgikus, hanem liturgus
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