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Amikor az ember az iskolába belép, önkéntelenül
diákkora jut az eszébe és lia ezenkívül még tanára is
lesz egy intézetnek, akkor végképp hozzászegődik a múlt.
Feléled minden, és sok-sok kellemes s nyomasztó emlék
kiséri végig azon a rövid úton, amely a kaputól a tanári
szobáig s onnan az egyes osztályokig tart. Nem akarok
én most minderről beszámolni, egyről azonban mégis
meg kell emlékeznem, még pedig a legfelejtlietetlenebbrűl, mert ez ma is úgy él bennem, mintha tegnap történt,
volna s úgy érzem, bogy elhatározó módon irányítja tanári
munkámat. Pedig eredetileg nem is azon a téren jelentkezett, araelv ma az én jnunkám mezeje a gimnáziumban, tehát a vallástanítás területén, hanem egyéb
tárgyakkal kapcsolatban. Előfordult ugyanis sokszor, hogy
sehogyan se értettem meg valamit s órák hosszat képes
voltam gyötrődni, csakhogy kiderítsem a dolgot. S ez a
büzködés élénken emlékezetemben él, annál is inkább,
mert jóformán minden tárggyal kapcsolatban egyszeregyszer átestem rajta, a theologian pedig végkép hatalmába kerített s azóta állandóan fogva tart és úgy érzem,
nem engecl el, míg élek.
Miért kell nekünk ennyit küzködnünk és miért kell
éppen a vallástanítás mezején annyit viaskodnunk? .Ali
ennek az oka?
»
Egyszerűen az, hogy a valláslanításnak a tárgya nem
oly könnyű, mint amilyennek azt az emberek általában gondolják, hanem rendkívül nehéz és minden
tárgynál felfoghatatlanabb. Tanítanunk ugyanis az Igét
kell. Legszorosabb kapcsolatban ezzel az í., II. és VII.
osztály tananyaga áll. De a többi osztályok anyaga sem
független az Igétől, mert a III., V. és VI. osztályok
egyháztörténelmet tanulnak ugyan, de amint azt a »Tanterv és Utasítás« parancsolja: »ragaszkodnunk kell ahhoz,
hogy egyháztörténelmet akarunk tanítani, ez pedig azt
jelenti, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a történe-
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tét tanítjuk : az evangélium hirdetéséét és hatásáét. Kimutatjuk, hogy az egyház történetének is ura a Krisztus,
tehát nem egyes embereken, nem békekötéseken fordul
meg a keresztyénség állapota.«1 A IV. és VIIL osztály
pedig- a keresztyénség tanításával foglalkozik rendszeresen, ami természetesei) elképzelhetetlen az Ige nélkül.
Ezenfelül minden órán minden osztályban Szentírást olvasunk, ami legalább tíz peroet igényel. Xem is szólva
arról, hogy a »Tanterv és Utasítás« szerint >>a vallástanítás az igehirdetésnek, az egyház tanító tevékenységének:
egyik módja.«2 Vagyis nemcsak a középiskolai, hanem
az elemi és egyéb iskolai vallástanításnak is az Ige a
tárgya.
Mindez magától veti fel a hitnek és a megismerésnek a problémáját, mert ez az Igével kapcsolatban elkerülhetetlenül jelentkezik mindig. Hűséges bizonyítója
önnek maga a diákság, mert ha összegyüjteném azokat
a kérdéseket, amelyekkel eddigi rövid tanári működésem
alatt, különösen a negyedik osztálytól kezdve, a tanulók
megostromoltak, könnyen megállapíthatnám, hogy ezek
csaknem százszázalékban a megismerés problémájával
függnek össze. A fejlődő gyermek nem akar többé vakon
hinni, hanem ismerni is akarja hitét.
Ezért a vallástanításnak nem lehet más célja, minthogy a tanulót ebben a törekvésben támogassa és előbbre
vigye. Célunk az, ami Canterbury Anselmusé volt a Cur
Deus homo megírásakor, hogy tanulóink hívő megismerésre tegyenek szert és szemük megnyíljék a hit csodálatos világa előtt.3 S erre annyira törekednünk kell, hogy
ha észrevesszük, hogy egy egész osztály, vagy egy érdeklődő s kereső osztályon belül csak néhányan is kiállnak
a sorból és elmaradnak a többitől, a hit óráján az értei1
Dr. Gaudy László: Evangélikus vallástanítási tanterv és
utasítás. Bp. 1939. 26. 1.
2
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keresztje.

Budapest—Sopron.

műkkel alszanak, akkor ezeket .valósággal bele kell kergetni a tusakodásba. 4 Mert az élő liit természete, amint
ezt Urbán Ernő Anselnmssal kapcsolatban megállapítja/'
az, hogy az Ige üzenetét ismételten, szünet nélkül, szakadatlanul nyomon követni törekszik. Természetesen nem
az értelem örök szomjazása, kielégíthetetlen, határtalan
kíváncsisága tör elő ebien a törekvésben. Isten akarata,
1

Ebben a tekintetben igaza van Bohne-nak (Das Wort
Gottes und der Unterricht. Berlin. 1929. 200. 1.), amikor a vallástanítás feladatát így jelöli meg: »die menschlich-religiöse Entwicklung von Gott her ständig zu stören.« Csak ennek a Störung-nak
egyetemessé tételében téved, amint erre röviden, de velősen
mutat rá Martin Rang: Handbuch für den biblischen Unterricht.
Berlin. 1939. I. 22. lapján. — Arra a kérdésre, hogy meddig mehet el a vallástanár a tanulók felébresztése érdekében, viszont
elég karakán módon, de teljesen elfogadhatóan felel Leonhard
Fendt: Katechetik. Giessen. 1935. 72. lapján: Wir stehen ganzen
Scharen gegenüber, denen die Angelegenheiten des Christentums
innerlich gleichgültig sind. Es bleibt in diesem Falle nichts übrig,
als dass der Religionslehrer die Klärung durch einen Angriff
auf die Lieblingsstellung der Zöglinge erzwinge. Dieser Angriff
muss so vorgetragen werden, dass sie sich geradezu beleidigt
füh'en und aus der Beleidigtheit heraus sich äussern. Es ist ein
Kampf — um die Seelen der Zöglinge, und es kann daraus ebenso
Erbitterung gegen den Religionslehrer und Entfremdung von
dem christlichen Thema kommen! Das ist die Gefahr. Aber noch
besser so, als wohlerzogenes und unverbindliches Gespräch fiin
und her, bei welchem jeder Teil nur wünscht, dass die Stunde
endlich zu Ende sei. Es muss wieder Lebensernst in die Unterrichtsstunde kommen. Das Christentum, die christlichen Inhalte
müssen als der Angriff auf die Gleichgültigkeit der Sicheren auftreten, der sie in Wirklichkeit immer waren und sind. Wiederum
nicht als das Ende der Welt, in welcher die Zöglinge leben,
sondern als der innere Kreis, durch welchen allein Leben und
Sterben, Sittlichkeit, Frömmigkeit, Kampf und Sieg im grösseren
Kreise dem Unsinnigen und Traumhaften entnommen und der
Wirklichkeit Gottes anheimgegeben werden.
5
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az, hogy a hívő keresse az egyre teljesebb, folyton mélyülő
megértést. Mert csak ebben a hívő gondolkodásban növekedhetik Isten szeretetének csodáján álmélkodásunk, kibeszélhetetlen, meg nem érdemelt ajándékáért, és meglepő,
ingyen való kegyelme előtt alázatosságunk. Ezért az is
természetes, ha a vallástanár észreveszi, hogy tanulóinak
érdeklődése az értelem okvetetlenkedéséből ered csupán,
akkor éppen az igazi keresztyén megismerés elősegítése
céljából a hitre mutat rá, mint a keresztyén gondolkodás
soha el nem vethető feltételére. Célja tehát híveknél is r
közönyösöknél is és hitetlenkedőknél is ugyanaz: a hívő
gondolkozás vagy megismerés elősegítése, mely lia sikerül, egy életre megnyeri az ifjúságot, mert az Isten, »akiben hiszünk, az olyan felséges, Igéje olyan mély, cselekvése olyan megfoghatatlan csoda«, hogy az Ő megismerése egyre jobban, egyre közelebbről, holtunkig leköt
bennünket.
Ezek után nyíltan kimondjuk, hogy 1. a vallástanítc.snak van célja, 2. célja az Ige hívő megismerése. Az
elsőt Sólyom Jenővel, 6 a másodikat a »Tanterv és Utasít á s s a l szemben hangsúlyozzuk.
3

Sólyom Jenő dr. a »Tanterv és Utasítás« szerkesztésekor
ugyan már revideálta álláspontját, mégis szükségesnek tartom,
hogy székfoglalóját bírálatban részesítsük. 1. mert — amint ezt
majd látni fogjuk a továbbiakban — gondolatai erőteljesen érvényesültek a »Tanterv és Utasítás« megalkotásakor, amelyben
szerzőjük bizottsági tagként vett részt, 2. mert székfoglalója eddig
még sehol kritikában nem részesült, 3. mert, ha nem is egyedülálló, de talán a legjelentősebbnek tartott mü, amely tisztázni
próbálja az újabb theológia értelmében a vallástanítás elvi kérdéseit. Dr. Urbán Ernő pl. a Keresztyén Igazság cikkein kívül
egyedül csak dr. Sólyom Jenő székfoglalóját (L. Evangélikus Élet.
1936. 23. sz.) említi meg, mikor a Lelkipásztor 1940. ápr. számában »A lelkipásztor műhelye« címen felsorolja, hogy magyar
evangélikus részről kik irtak valami jelentőset az egyházi tanítás
kérdéséről. Lehetséges tehát, hogy valaki, kellő kritika híján,
esetleg most teszi magáévá Sólyom J. nézeteit, mikor már »
maga részben feladta azokat.

Sólyom Jenő ugyanis 1936. május 9-én, a Budapesti
Ev. Gimnáziumban tartott vallástanári székfoglaló előadásában kereken megtagadta a vallástanítástól a célt.
Ezeket mondta: »Nem szabad megijedni attól a gondolattól, hogy a vallástanításnak —• épp úgy, mint általában
a keresztyén nevelésnek —• nincsen célja, nincsen magasan kitűzött célpontja. Az elérhetetlen, eszményi célok
kitűzése lehet önámító kedvtelése az ideálizmusnak, de
nem a keresztyénségnek. A keresztyén nevelést nem a
cél határozza meg, hanem a nevelő magatartása és a neveltről való helyes felfogás. A keresztyén nevelésben
mind a nevelőt, mind a neveltet három valóság jellemzi:
Isten teremtése, a bűnösség és a keresztség. Ennek megfelelően a vallástanítást sem a céltűzés határozza meg1,
hanem a vallástanár magatartása: annak tudatában tanít,
hogy bűnös marad, még ha hisz is, — a tanuló pedig
1. teremtmény, 2. bűnös, és 3. meg van keresztelve. Elérhetetlen és Isten fenségét sértő céltűzés helyet az állandó
feladat megállapítása szükséges. ErA pedig I-sten evangéliumának közlése, a, Krisztusban megjelent Isten hirdetése
—• nem prédikációban, hanem tanítással.«
Nem akarok most teljes részletességgel vitába szállni
ezekkel a kijelentésekkel. És pedig azért nem, mert nem
egészen világos előttem ezeknek az egymásra halmozott
kijelentő mondatoknak minden állítása. így legfeljebb
csak a számomra homályos dolgokra mutathatnék rá.
De jelenleg erre sincs szükség. Egyedül azt emelem ki
ezekből a sorokból, ami félreérthetetlen mindenki számára,
aki csak egyszer is hallotta vagy olvasta, t. i., hogy a
vallástanításnák
nincsen célja«, és ennek a fordítottját
hangoztatom, t. i. hogy van célja!
Erre különben Sólyom Jenő is rájött, mert a »Tanterv
és Utasítás« szerkesztésekor már engedett merev álláspontjából. Székfoglalójában ugyanis a cél és a feladat,
ebben, azt hiszem, nem tévedek, kölcsönösen kizárják
egymást, a »Tanterv és Utasítás«-ban azonban egy kis
kezdeti liuza-vona után szépen összebékélnek, sőt végül
a cél a barátságot kihasználva faképnél hagyja a feladatot s a finisben már majdnem egyeduralomhoz jut.
A 13. lapon ugyanis »A vallástanítás célja és feladata'/
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címén még ezt olvashatjuk: -a vallástanítás... (mintlia
Sólyom Jenőt hallanánk) . . . a végső cél helyett inkább
az állandó feladatot tartja szem előtt. A cél az istenfiúság. Minthogy e cél felé nincs kijelölhető és szakaszokra
osztható út, elérése független az emberi tevékenységtől,
ezért a vallástanításnak az az állandó feladat jut, hogy
a tanulót az egyházi közösségbe belevonja, abban meggyökereztesse, annak eleven tagjává tegye.« A 13. lap után
azonban a még hátra levő 38 lapon már csak elvéíve
fordul elő egyszer-kétszer a feladat, ellenben mind gyakrabban a cél. Így nagy egyezkedések árán bár, do mégiscsak maga elé engedi a feladat a célt.
Mindebből világos, hogy a »Tanterv és Utasítás: szerint már van célja, a valld,sterilitásnak, de viszont az a baj,
amint majd a következőkben látni fogjuk, hogy ez a cél
egyszerűen rossz. Ellenmondá,sokkal és tévedésekkel terhes ebből a szempontból az egész »Tanterv és Utasítás.«
Először azt az ellentmondást találjuk benne, hogy
bár első kijelentései szerint többre becsülendő a feladat,
mint a cél, végül mégis csak a célt juttatja diadalra. Világosan szemlélteti ezt a célnak már említett, növekvő számán kívül a 13. és a 38. 1. egy-egy mondatának az összehasonlítása. A 13. 1., amint fentebb idéztük, kétszer is
hangsúlyozza egymásután, hogy az állandó feladatot kell
szem előtt tartani, a 38. 1. viszont azt mondja, hogy -minden órát az állandó cél szemmeltartásával kell végezni.«
Már most, melyik szerint kell tulajdonképpen? De ez
anég csak az első kérdés. A második pedig az, hogy mi
az »az állandó cél«, mert hogy mi »az állandó feladat ,
azt a 13. 1. világosan megmondja, de hogy mi »az állandó
cél«, erről sehol sincsen szó. A »végső cél« nem lehet,
mert ennek szemmeltartásáról a 13. 1. ugyancsak lebeszél,
míg »az állandó célt« a 38. 1. szerint minden órán szem
előtt kell tartanunk. A különben bőségesen említett egyéb
»célok« szintén nem lehetnek, mert ezek meg nem állandók, hanem iskolánként, osztályonként, stb., folyton változnak. Mi hát akkor az állandó cél? újra csak a 13.
és 38. lapot kell összehasonlítanunk, hogy megtudjuk.
A 13. 1. szükséges mondatait már idéztük, a 38. lapról
közölt idézetet azonban most ki kell egészítenünk. Teljes
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éhségében ez így hangzik: »minden órát az állandó cél
szemmeltartásával kell végezni: a vallásórának úgy kell
lefolynia, liogy a tanuló minden órán találkozzék az
Istennel. Ez adja meg a valláséra istentisztelet-jellegét.«
IIa jól szemügyre vesszük ezt az idézetet, 1. a kettőspontot, 2. tartalmi jelentését, 3. egybevetjük a 13. 1. idézetével, akkor a következőket állapíthatjuk meg: 1. az
állandó cél az, amiről a kettőspont után szó van, 2. és
3. tartalmánál fogva ez lényegében ugyanazt jelenti, amiről a 13. lapon is szó van, azzal a különbséggel, hogy az
egyik helyen mint állandó feladat, a másik helyen pedig
mint állandó cél (figyelemre méltó az itt is, ott is ismétlődő, máshol elő nem forduló »állandó« jelző) szerepel
ugyanaz a jelentés, s lia egészen végigolvassuk a 13. Japon kezdődő ».V vallástanítás célja és feladata« c. részt,
akkor még jobban meggyőződhetünk ennek a 38. lapról
idézett két mondattal való azonosságáról. Ennek alapján
teljesen hiábavalóvá válik a »Tanterv és Utasítás«-n tk
ez a része, mert ha akarjuk, így is megfogalmazhatjuk :
»a vallástanítás... a végső cél helyett inkább az állandó
célt tartja szem előtt. A cél (t. i. a végső) az istenfiúság.
Minthogy e cél felé nincs kijelölhető és szakaszokra osztható üt, elérése független az emieri tevékenységtől, ezért,
a vallástanításnak az az állandó cél jut, hogy a tanulót
az egyházi közösségbe belevonja, abban meggyökereztesí-e,
annak eleven tagjává tegye, stb.« így éppen az esik ki
ebből a pontból, ami jelenlegi megfogalmazásában a legfontosabbnak tetszik benne, a feladat.
De tegyük fel, hogy mindaz, amit mondtunk, helytelen s az állandó feladat helyébe a 13. lapon nem lehet
az állandó célt tennünk, mert akkora a különbség a vallásórának a 38. lapon említett istentisztelet-jellege és a
vallás tanításnak a. 13. lapon kifejtett gyülekezeti vonatkozása. között, hogy a kettőt semmiképen sem szabad
azonosnak tekintenünk. Ekkor viszont az a kérdés, hogy
elfogadhatjuk-e célnak egyrészt az istenfiúságot, mása-észt az Istennel való találkozást. Nem mondható-e el
erről az utóbbiról is ugyanaz, amit a »Tanterv és Utasí,tás« a végső célról állít, hogy »e cél felé nincs kijelölhető
és szakaszokra osztható út« s erre gondolva, nem alka.1-
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utazhatjuk-e, szemben a 38. 1. követelményével, az állandó célra vonatkozólag is a végső célról mondottakat, t.
i., hogy ne ezt tartsuk szem előtt? S vájjon különbözik-e
annyira egymástól ez a kétféle cél, hogy az egyiket végs "nek, a másikat pedig állandónak nevezzük? — A »Tanterv és Utasítás« nyilván lát a kettő között ilyen natry
különbséget, mert egyébként nem mondhatná, hogy a.
végső célt ne igyekezzünk szemünk előtt tartani, viszont
az állandót minden áron szemmel tartsuk. Fogalmunk
sem lehet azonban arról, mi ez az óriási különbség a
kettő között, mert ha semmi más jellemzője nincs a
végső célnak, csak az, amit a 13. 1. említ, akkor az istennel való találkozás is egészen nyugodtan tekinthető végső
( ólnak, mert efelé sincs szakaszokra osztható út. Ha pedig
(sak magát a két célt nézzük, függetlenül mindentől,
akkor sem találjuk indokoltnak a »végső« és az »állandó«
megkülönböztetést, mert, ha jól sejtem, ezek a jelzők
azt akarnák kifejezni, hogy az egyik távolabb, a másik
közelebb van hozzánk. 7 Ha azonban arra gondolunk, amit
I. Ján. 3:1—2. verslen olvashatunk, akkor éppen megfordítva, az Istennel való találkozást ( színről-színre látás) tekinthetnénk végső célnak és az istenfiúságot állandónak, feltéve, hogy ez egyáltalában lehetséges. Nincs
léhát a »Tanterv és Utasítás« e két célja között olyan
különbség, hogy ennek alapján az egyiket végsőnek, a
másikat állandónak nevezhetnénk. S lia van is különbség
a kettő között, ez másban van és semmiképpen sem fejezhető ki a »Tanterv és Utasítás« által használt jelzőkkel.
De ez már nem tartozik ide, csupán azért említjük csak
meg, hogy belássuk, mennyire helytelen és indokolatlan
az istenfiúság'nak s az Istennel való találkozásnak éppen
végső, ill. állandó célként való használata.

' A végső cél mellett egyéb céloknak a kitűzése ugyanis
csak akkor indokolt, ha ezek közelebb vannak hozzánk, mint a
Végső. Erre mutat Weszely ödönnek (A korszerű nevelés alapelvei. Bp. 1935. 15. 1.) ez a mondata: »Az embernek azonban a
végső cél elérése érdekében közelebbi célokat kell kitűznie.«
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Ide tartozik azonban ínég annak az eldöntése, hogy
l. lehet-e ennyiéle célja —< a) végső cél, h) állandó cél,
c) cél —t a vallástanításnak, 2. egy is helyes-e ezek közül.
A »Tanterv és Utasítá,s«-ban valóságos ármádiája vonul fel a céloknak. Az ármádia élén áll a végső cél: az
istenfiúság s utána következik az állandó cél: az Istennel
való találkozás. Ezután pedig a célok jönnek 11 csoportban. Ezek a következők: 1. oél: ? (2-szer fordul elő a
15. és 16. lapon), 2 oél = tárgy (1-szer fordul elő a 18.
lapon), 3. cél: építő hatás elérése (1-szer fordul elő a
19. lapon), 4. cél: valamit megismertetni (16-szor fordul
elő a 20., 21., 22., 23., 31., 34., 41. és 42. lapon), 5. cél;
a keresztyénség tanítását a tanulók személyes ügyévé
tenni (1-szer fordul elő a 21. lapon), 6. cél: valamit bemutatni (3-szor fordul elő a 21. és 41. lapon), 7. cél: a Szentírás helyes használatának elsajátíttatása (2-szer fordul
el3 a 21. és 41. lapon), 8. cél: valóságmegismerés (1-szer
fordul elő a 30. lapon), 9. cél: Isten előtt felelőssé tenni
(2-szer fordul elő a 43. lapon), 10. oél: nem az, hogy a
növendéket teológussá vagy valláspedagógussá tegyük (1szer fordul elő' a 44. lapon), 11. oél: hitbeli ismeretek gyarapítása (1-szer fordul elő az 50. lapon).
Soknak tűnik fel ez a temérdek cél, különösen, lia
meggondoljuk, hogy a »Tanterv és Utasítás« a 13. 1. szerint a feladatot tartja a fontosabbnak. De mégha nem
így volna is, akkor is sok lenne 13 cél. Az a kérdés,
mit kezdjünk velük. Megtartsuk-e valamennyit, vagy
csökkentsük le egyre a számukat?
Kategorikusan, mindenesetre, nem lehet kijelenteni,
hogy nincsen szükség ennyiféle célra. Ennyi célnak azonban egy feltétele van, az, hogy ezek a célok harmóniában
legyenek egymással. 8 Ennek viszont az a feltétele, hogy
világosan lássuk magunk előtt a tlieológia egész struktúráját és az egyház egyes funkciói között való különbséget.
A »Tanterv és Utasítás«-ból pedig hiányzik ez a világos

* V. ö.: Wessely ödön u. o.
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látás'1 s ezért szükségképpen nincsenek harmóniában egymással az említett célok sem. A »Tanterv és Utasítás*
csak azt hangsúlyozza különféle formában, hogy »a vallástanítás az igehirdetésnek, az egyház tanító tevékenységének egyik módja«, (13. 1.) de elmulasztja határozott in
megvonni a határokat a) a vallástanítás, b) általában a
keresztyén vagy egyházi nevelés és c) az igehirdető
s szentségeket kiszolgáltató és pas toralis egyház közölt.
Pedig egy ilyen különbségtétel alapján egészen máskép
festene a céloknak végső célra, állandó célra és célra
tagoltsága. Először is alapot kapnának ezek a dolgok,
a végső cél az egyházi an, az állandó cél a keresztyén
nevelésben, a cél a vallástanításban.' 0 Azután olyan tartalmat nyernének, hogy nem lehetne többé 'összekeverni
egyiket a másikkal, viszont elválasztani vagy szembeállítani sem lehetne őket. Azaz megszűnnék a »Tanterv és
Utasítás«-nak az a gyöngéje, mely ebben a tekintetben
most két ponton is erősen megmutatkozik. 1. Kidomborodnék a háromfajta cél különbsége és -egymáshoz tar.ozása. 2. A vallástanítás .célja is egységesebb lenne, merttárgyi szempontból mindössze egyre redukálódnék. —
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a ^ n y i szempontból és az anya,y szempontjából újabb cé'ok kitűzése ne volna
lehetséges. Sőt, ez egyenesen szükséges, mert nem hagy-

' Sólyom Jenő székfoglalóját is jellemzi ennek a helvos
theol. enciklopédikus látásnak a hiánya. A különbség közte és a
»Tanterv és Utasítás« között az, hogy nála ez a hiány inkább a
theol. enciklopédia első részére vonatkozólag nyilvánul meg, míg
a »Tanterv és Utasítás« a theol. enciklopédia második részére
vonatkozólag árulja el ugyanezt. A theol. enciklopédia ugyanis
D. Dr. Pröhle Károly (kéziratos egyetemi jegyzet) szerint két
részre oszlik. 1. A theol. tudománynak, mint egésznek a mibenlétéről s egyéb tudományokhoz való viszonyáról, 2. az egyes
theol. tudományok mibenlétéről és egymáshoz való viszonyáról.
10
Nem akarom ezzel azt mondani, hogy nem lehetne a fentieknél jobb elnevezéseket is találni az egyház egyes funkcióinak
megfelelő célokra, de ezzel a kérdéssel majd csak akkor foglalkozunk, ha ideje elérkezik.
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hatjuk figyelmen kívül, hogy mindig más és más alanyt
(elemi-, közép-, stb. iskolás növendéket) és osztályonként változó anyagot kell tanítanunk. Mind ennek kifejtése azonban már nem tartozik ennek a dolgozatnak a
keretébe. De szükséges mégis, hogy már most utaljunk
ezekre s az eddigieket összefoglalva megállapítsuk, hogy
bármiféle iskola egy-egy osztályában legalább 5 célt kell
a vallástanítónak szem előtt tartania: 1. az egyház célja,
2. általában a keresztyén nevelés célja, 3. a vallástanítás
célja tárgyi szempontból, 4. a vallástanítás célja alanyi
szempontból, 5. a vallástanítás célja az anyag szempontjából. — Kérdésünkre válaszolva tehát azt felelhetjük,
hogy lehet a vallástanításnak többféle célja, de ezeknek
tökéletes harmóniában kell egymással egyesülniök. Tárgyi szempontból azonban csak egy célja lehet a vallástanításnak.
Ezek után rátérhetünk arra, hogy vájjon a »Tanterv
és Utasítás« céljai közül egy is, alkalmas-e arra, hogy célja
legyen a vallástanításnak tárgyi szempontból. A »végső
cél« és az »állandó cél« az előzők alapján természetesen
elesnek, csupán a »célokat« vehetjük figyelembe. Tárgyi
szempontból ezek közül csak kettő jöhet számításba, a
2. és 8. cél. A 2. azért, mert olyasmit mond, ami tényleg
igaz volt valamikor. Bégi magyar nyelvünk valóban,
nem ismervén a cél szót, tárgyat mondott a cél helyett
is. jVIa azonban már csak annyi maradt meg ebből, hogy
1. a célnak okvetlenül a tárgyhoz szabottnak kell lenni,
2. elsősorban általában tárgyi szempontból kötelező a
célt meghatározni. De a »Tanterv és Utasítás«, a 2. cél
szerint, mintha ennél még" többre is kész lenne és hajlanék a régi magyar nyelvhasználat felújítására, vagyis a
tárgy használatára a cél helyett. Ebből azonban semmi
sem lesz, amit legkevésbbé se sajnálunk, de annál inkább
furcsáljuk, hogy még a cél tárgyi szempontból való meghatározása is elmarad s céljai általában nem tárgyszerűek.
Csak egyszer hibázik rá erre majdnem, a 30. lapon.,
amikor azt mondja: »célunk valóságmegismerés«. Eltekintve attól, hogy itt sem talál bele a oél kellős közepébe,,
mert valóságmegismerésről és nem az Ige hívő megismeréséről beszél, kétségtelen, hogy mégis közel jár a
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dologhoz, csak az a kár, hogy nem vehetjük egészen tudatosnak. Ugyanarról ugyanis, amivel kapcsolatban a 30.
lapon azt mondja, hogy »célunk valóságmegismerés«,
korábban a 21. lapon azt írta, hogy »cél: bemutatni a . . .
jelentőségét.« Mind ennek ellenére azonban el kell ismernünk, hogy sokszor (pl. a 4. cél) nagyon megközelíti a
»Tanterv és Utasítás« a vallástanítás célját tárgyi szempontból. Pl. a közép-és középfokú fiú- és leányiskolák szá,mára írt részben állandóan fölötte kering, de fülön csipni
még se tudja, mert amikor lecsap reá és a szavak hálójával
gúzsba köti, bár azt írja elébe mindig, hogy cél. még. e
cél az már, hanem feladat. Erre egyszerűen rájöhetünk,
ha minden esetben megkérdezzük: mi célból kell megismertetni ezt vagy azt. Nem hiszem, hogy valaki is azt.
felelné erre: azért, hogy megismertessük... inkább az
lesz a válasz reá: azért, hogy a tanulók megismerjék...
Nyilvánvaló tehát, hogy a »Tanterv és Utasítás« 4. célja
voltaképpen nem cél, hanem feladat. 11 De ha olyan megfogalmazásban is szerepelne mind a 16-szor, hogy bátran
célnak vehetnők, még akkor sem fogadhatnánk el a vallástanítás céljának tárgyi szempontból, hanem csak az
anyag szempontjából A »Tanterv és Utasítás« többi céljairól is, melyeket eddig külön nem tárgyaltunk, sem a.
következőkben tárgyalni nem fogunk, röviden ugyanezt
mondhatjuk: még ha célnak vehetők vagy módosítással
ezzé tehetők is, tárgyi szempontból akkor sem tekinthetők ennek.
Ide jutottunk hát a »Tanterv és Utasítás«-sal kapcsolatban. Láthatjuk, hogy megbosszulja magát ennek a
'munkának két alapvető hibája, 1. a cél és a feladat, 2.
a tárgy és az anyag, és még egy 3. a vallástanítás és az
egyház egyéb funkciói között való világos különbségtevés
u

V. ö.: Griinvalszky Károly: A vallástanítás lényege és
célja. Lelkipásztor. 1942. XVIII. évf. 2. sz. Ez a cikk a fentiek
értelmében kijavítandó. — A cél és feladat dolgáról, különbségéről és egymáshoz való viszonyáról, a vallástanítás feladatáról^
egy későbbi dolgozatban kívánok beszámolni, minekutánna tisztáztam a cél problémáját minden szempontból.
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hiánya. Ezek miatt fordul elő olyasmi, hogy ami cél az
esetleg feladat ós viszont ami feladat az esetleg cél ,s
hogy nincs meg benne a célok harmóniája, bár a »végső«
és »állandó« célból és »cél«-ból álló beosztás erre való
törekvést mutat.
Ezért látom szükségesnek, hogy tisztázzuk
végre
mindezeket a problémákat. A helyzetet már eléggé felvázoltam, csupán azt teszem még hozzá az elmondottakhoz,
hogy egyelőre ne bántsuk a tantervet, pontosabban: az
osztályonként megszabott tanítási anyagot. Ez azért szükséges, hogy munkánkat a bírálat ideje alatt is zavartalanul folytathassuk, másrészt lehetséges is, mert sok
minden másnak az eldöntése vár reánk, mielőtt az anyagot. megbírálnánk. Legelőször is a vallástanítás célját
kell megvizsgálnunk tárgyi szempontból. A részletes vizsgálat megkezdése előtt azonban mégegyszer hangsúlyozzuk, hogy van célja a vallástanításnak és hogy rn
Ieének, mint tárgynak, a hívő megismerése a vallástanítás célja. Ennek igazolásául pedig egyszerűen csak Ján.
6:67—69. versre utalunk s általában minden ilyen vagy
ehhez hasonló helyre a Bibliában. Xem bocsátkozhatunk
ugyanis ezeknek a helyeknek sem fejtegetésébe, sem felsorolásába es csoportosításába, mert a hívő megismerés lehetőségének és valóságának bizonyítása s mibenlétének megmutatása nem tartozik ebbe a dolgozatba. Fogadjuk el egyszerűen, hogy hívő megismerés van s ennek
alapján a vallástanítás célját tárgyi szempontból éppen
ebben lássuk, mert mi tűzhetné ki magának az egyházi
funkciói közül több joggal célul a hívő megismerést, mint
iéppen a vallástanítás, mely már csak azért is, mert tanítás, a megismeréssel kapcsolatos, különösen pedig mint
Igét tárgyaló tanítás a hívő megismerés célul való kitűzésére egyenesen kötelezve van, ha már maga az Ige
szólít fel bennünket több helyen is hívő megismerésre s
az Isten módot és lehetőséget ad erre.
Ezekután vizsgáljuk- meg közelebbről a hívő megismerési, mint a vallástanítás célját tárgyi szempontból.
Károm viszonylatban mutassuk meg, hogy mit jelent és
a munkánkban, milyen következményekkel jár. 1. A hívő
megismerés és a felvilágosodott racionalizmus, 2. a hívő
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megismerés és a) az ôrlhodoxia, b) <i piet izmus, 3. a hívő
megismerés és Szentlélek viszonyának a szempontjából.
Ez a beosztás nem új, mert egykor Anselmus is ebien a három irányban fejtette ki a hívő megismerés sajátosságát 12 csak akkor még más nevük volt ezeknek az
irányoknak. Az egyik az u. n. »dialektusok« voltak,13 akik
az értelem újra felfedezésétől megmámorosodva, fel akarták oldani az élő hit bels'í feszültségeit, el akarták tüntetni a hit titkait, mint tours-i Berengar az úrvacsoránál,
majd compiégne-i Boscelinus a Szentháromság-tanban, bit»
tartozik Abaelardus is, aki már az összes egyházi tanításokat az értelemmel próbálja feldolgozni. Velük szemben
viszont Petrus Damiani s tanítványa Lautenbachi Manegold és St. Emmeran-i Otloh, ellenhatásként, teljesen ki
'akarták rekeszteni az értelem világát, a filozófiát a theológiából és szinte csak az egyházi atyák tanításának
ismétlésére, csoportosítására szorítkoztak. Ezekkel áll
szemben Anselmus, aki a hit szolgálatában bátran használja eszközül az értelein fegyvertárát, mert meg van
győződve arról, hogy' miközl>en a többiekkel, tanítványaival együtt, közösen vizsgálják a keresztyén hit alapjait, keresik a hit ismerettartalmának belső összefüggéseit
(rationes), miközben bepillantásra törekszenek a hit világának csodálatos valóságába — Isten maga bizonyíthatja meg nekik igazságait.
Ezekre emlékezve minden pontunkat állítással kezdhetjük, a következőkre hízva azt, hogy ez a'z állítás azután
igazolást nyerjen.
12

Semmiesetre sem jelenti ez azt, hogy a felvilágosodott
racionalizmus, stb., egyszerűen azonosnak vehető az Anselmus
korabeli irányokkal, sem pedig azt, hogy mi a hívő megismerés
alatt ugyanazt értjük teljesen, amit Anselmus értett. Egyszerűen
csak a helyzet hasonlóságáról van szó, de ennek is csak hasonlóságáról és nem azonosságáról. Különben, hogy mit értünk hivő
megismerés alatt, ez majd a vallástanítás céljának alanyi szempontból való vizsgálatakor fog teljesen kibontakozni egy következő
dolgozatban.
13
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Urbán Ernő: u. o. 24. 1.

1. Nein kell a hívő megismerésre törekvő vallástan ítást attól félteni, hogy a megismerés érdekéten meghódol
a felvilágosodott racionalizmus előtt és a mult század
különböző: idealista (Schleiermacher, Strausz, Baur, Vatke, Wellhausen), újkantiánus (Ritschl, Harnack) és vallástörténeti (Gunkel, Bousset, Troeltsch) irányzatainak
példájára lépésről-lépésre hátrálva, végül is, lia nem is
teljesen, de megadja magát az észszerűségnek, u mert a
hívő megismerés kezdettől fogva ez ellen foglal állást.
Itt válunk el mi is, miként Sólyom Jenő elvált, az
1911-iki tantervben körülhatárolt evangélikus vallástanítástól, főleg pedig ennek-a gyakorlatban megvalósult, tisztára humanisztikus: a hitet az értelemre, az emberre alapító formájától. Azonban másképpen és úgy érzem, még
teljesebben búcsút veszünk tőle, miként ezt Sólyom Jenő
tette, ö ugyanis úgy szakított vele, hogy megtagadott a
vallástanítástól minden célt, mert úgy látta, hogy a mult
hitoktatását az terelte hamis vágányra, hogy célja volt.
De, hogy mennyire rossz helyen keresi a bajt, az mutatja meg leginkább, hogy ő a céltalan vallástanító végeredményben székfoglalójában ugyanabba a hibába esik,
(mint a múlt céltudatos vallástanárjai, mert ilyent mond:
»a keresztyén nevelést nem a oél határozza meg, hanem
w Ha valahol, akkor itt láthatjuk meg, hogy a vallástanítás
ugyanazért küzd, amiért általában! a theológia, és a vallástanárnak ezért, amint Fendt mondja (Katechetik. 11. 1.), valóban Doctor ecclesiaenek kell lennie, auch wenn er den Titel nicht hat,
so hat er doch das Amt; darum studiert er die theologische
Wissenschaft, nicht bloss an der Universität, sondern immer. Nicht
aus Gelehrtenstolz oder sonst einem Triebe; sondern im Ernste
um der grossen Aufgabe willen, die durch die Kirche Gott ihm'
zugeworfen hat. — A felvilágosodott racionalizmus ellen való
'küzdelem ugyanis nemcsak a vallástanítás kérdése, hanem az
egész theológiáé. Voltaképpen az egész modern, tudományos
theológia ebből teremtődött meg. Rendkívül világosan és tanulságosan mutatja ezt be Karner Károly: A háború előtti, és a jelenlegi teologiai munka főirányai c. tanulmányában. (Lelkipásztor.
XVII. évf. 1—.6 sz.)
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a nevelő nwgatwtás'M, majd újra: »a vallástanítást sem a
célkitűzés határozza meg, hanem a vállá,atanár magatartása
Van-e ugyanis emberibb valami, mint »a nevelő
és a vallástanár magatartása?« Lehetne-e ennél jobban
az emberi oldalra tolni a hangsúlyt, ami ellen pedig legjobban Sólyom Jenő hadakozik? Jtt ugyanis nem sokat
számít az, ha hozzáfűzzük, hogy ezt a magatartást
a teremtmény, bűnös és megkeresztelkedett voltunk
hármassága határozza meg, mert a magatartás e nélkül is, evvel is, mindenképpen eml>eri dolog. A cél nem az.
mert önmagában üres szó, mely mindennel telíthető, .semleges fogalom, mely magában innen vagy túl van annak
eldöntésén, hogy munkámban - az Isten vagy az ember
felől tájékozódom. A magatartás ellenben már bizonyos
állásfoglalást tartalmaz az ember részén, melyet a hozzáfűzött, isteni oldalt hangsúlyozó magyarázat csak szépíthet, csökkenthet, de teljesen ki nem ölhet. Cél nélkül
elképzelhető az ember, miként sokan tényleg céltalanul
élnek, de valaminő magatartása mindenkinek van. S az
is kétségtelen, hogy mindenfajta magatartás nevelő hatású. Ezt Sólyom1 Jenő is látja, mikor ezt írja: »a tanár
egyúttal mindig nevelő, még akkor is, mikor nem látszik
annak, legfeljebb... rossz nevelő.« A magatartásnak talán
ez az egyetemes és nevelő volta késztethette őt arra,
hogy neki adja a vallástanításban a főhelyet, de akkor
ez semmiképpen sem lehet theológiai megfontolás eredménye, aminek pedig látszani akar, hanem pusztán humanisztikus bölcselkedés szülöttje. Aminthogy formailag veszedelmes rokonságot állapíthatunk meg közte és napjaink új-liumanizmusa között, mert ha a célkitűzést |az
ideálizmus kedvenc eljárásának tartjuk, meg kell állapítanunk viszont, hogy az újabb bölcseleti és pedagógiai
irányzatok nagy általánosságban épp ily szívesen a magatartással enyelegnek. Különösen így van ez a nevelést
elsősorban érdeklő lélektan területén (behaviorizmus, Verhaltenspsychologie). S mint kirívó példát említem meg,
hogy egyik leghumarJsztikusabb szellemű írónk, Németh
15
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Sólyom Jenő nem írta dűlt betűkkel.

László, pár évvel ezelőtt a Magyarságtudomány c. folyóirat első számában egy sokrétű magatartástudomány
mellett emelt szót.
Ha teliát végleg szakítani akarunk a múlt hibáival
és teljesen véget akarunk vetni a vallástanítás ban (az
ember, az emberi tombolásának és pusztításának, akkor
vigyázatosabban kell az emberen rajtacsapnunk, úgy,
liogy közben belénk ne ereszthesse a kését. Mindenesetre
semmiképpen sem elegendő egyszerűen osak kitiltanunk
a házunk tájáról. Sólyom Jenő ugyanis ezt teszi. Ilyeneket
mond: »wem15 juthatunk helyes felfogásra az evangélikus
vallástanítás felől, lia először megállapítjuk, mi a vallástanítás, majd ebből levezetjük az evangélikus vallástanítás
ítudonmnyáfc... az evangélikus keresztyénség nem1* a
kultúra egyik szelete. Nemi5 jutunk az evangélikus vallástanítás lényegéhez, ha az általános valláspedagógiát ráalkalmazzuk az evangélikus keresztyénségre, tehát, ha
talán azt kívánjuk, hogy a hit által való megigazulás, a
hitszerűség karakterisztikumát domborítsa ki, sajátíttassa
el a vallástanítás— a vallástanításnak — épp úgy, mint
általában a keresztyén nevelésnek —- nincsen célja.« Ez
a tagadás, amint láttuk, nem vezet eredményre. 16 Az emSólyom Jenő nem írta elült betűkkel.
16

Erre mutat rá Edmund Schlink is (Der Mensch in der Verkündigung der Kirche. München. 1936. 275. 1.) Bohneval kapcsolatban, aki szerint, miként Sólyom Jenő szerint is, Aufgabe des
Religionsunterrichtes ist es insofern, Gottes Wort zu verkündigen.
Gottes Wort aber ist ein anderes als Menschenwort. Gegenüber
den psychologisch-humanistischen und idealistischen Anknüpfungsund Entwicklungstheorien sieht Bohne Gottes Wort in der Spannung, im Gegensatz, im Nein zum Bildungsvorgang und betont
die Unvereinbarkeit und Trennung von Gott und Mensch, Religion
und Kultur. Darum hat der Religionsunterricht diesen Gegensatz dem Schüler bewusst zu machen und damit seine Entwicklung
zu stören. Er hat die Aufgabe, den Schüler »in die Entscheidung
z u stellen«. Fragt man Bohne: wer stellt in die Entscheidung1,
der Lehrer? so antwortet er: Gott! Zugleich fällt aber auf, dass
in eigenartiger Weise das Moment des Gegensatzes bezw. der
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1er a magatartáson át visszasompolygott és még veszedelmesebbé lehet, mint volt, ha idejében le nem füleljük
és le nem szereljük. Különben, az embernek ilyen kitagadására nincs is szükség. Az elvadult embert s emberi értelmet és kultúrát — ez nem azonosítható az idealizmussal, sem semmiféle más izmussal — nem elverni kell
magunktól, hanem megszelídíteni. Ezt akarja az Isten v
ezért küldte el egyszülött Fiát.. Jézus Krisztust a földre.
Az a vallástanítás tehát, amelynek célja a hívő megismerés elősegítése, nem döl bele az értelem karjába,
de mert az észt ás az Istentől kaptuk s a Krisztus sem
akar bennünket megfosztani tőle, szabadon felhasználja.
Az értelemnek, vagy teljesebben a kultúrának, azemberinek ezt az igénybevételét különben Sólyom Jenőnél
is megtaláljuk — a módszer területén. S hasonló kettős
állásfoglalással másoknál is találkozunk. Fendt pl. (Kateehetik. 68. 1.) ezt mondja: »so kommt an dieser Stelle
im kirchlichen Unterricht die »Rasse«, »Blut und Boden«,
zur Geltung, aber eben im Sinne des » A nkü iip f un gspun k Spannung verabsolutiert wird und in formaler Hinsieht an die
Stelle der konkreten Aussage der Schrift über Gottes Verhältnis
zu dem Menschen zu treten beginnt. Die Idee des Gegensatzes
wird so betont, dass durch sie die Freiheit Gottes in Frage gestellt wird, der nicht nur gegen, sondern auch mit dem Menschen
handelt, der nicht nur Entwicklung, Bildung, Kultur stört, sondern sie auch als Werk des Glaubens fordern kann, je nach
dem es ihm gefällt. Wird nicht bereits von einer Idee gesporchen, wenn Bohne von der Spannung sagt, dass sie sich »weder
von Seiten des Menschen und der Kultur aus, noch von seiten
G o t t e s . . . wirklich lösen« Uisst? Wird andererseits wirklich noch
von dem Gegensatz zwischen Gott und dem Sünder gesprochen,,
wenn dieser Gegensatz als »Spannung« bezeichnet wird? Spannung bedeutet nicht letzten Widerspruch wie zwischen Heiligkeit und Sünde, sondern Spannung »ist immer dort, wo über den
Gegensätzen eine höhere Einheit besteht«. Worin besteht aber
dann diese Einheit? Konsequenterweise wäre zu folgern: im
Spannungsbegriff. Dieser enthält Momente des idealistischen Begriffes des Einheitsgegensatzes. Mit dieser Folgerung ist nun
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te.s«, also auf dem Gebiet der Methode: Ezek szerint az
emberiről kétféleképpen kell vélekednünk: lia a vallástanítás lényegéről van szó, el kell vetnünk, ha azonban
a módszerről, akkor meg kell tartanunk. Sőt, ezenkívül
még valamiről van szó! Az előbbi kettős elvi döntés másodika a gyakorlatban úgy módosul, hogy mégse fogattunk el mindent (amint helyes is!) fenntartás nélkül,
mert »a vallástanár legyen rugalmas a módszerek alkalmazásában, főleg azonban legyen óvatos, nehogy olyan
felfogásból vegyen át eljárási módokat, amely ellenkezik
a keresztyén antropológiával.« Végeredményben tehát
hármas állásfoglalásról van szó az emberivel szemben,
nyilván azért, mert egyrészt, helytelenül, ellentét feszül
a vallástanítás lényege és módszere között, másrészt a,
ker. antropológiával megosztjuk az előbb még egységesnek tekintett és ilyenként kezelt emberit: elfogadható és
elvetendő félre. Véleményem szerint ez a több, mint kétkulaesossáíí semmiképpen sem tartható fent. Mindenekelőtt fel kell oldanunk a vallástanítás lényege és módszeré

keineswegs das Ganze der in anderer Hinsicht auch biblisch
bestimmten Gedankenführung Böhnes bezeichnet. Aber ganz offensichtlich zeigt sich bei Bohne bereits deutlich das Paradoxon, dass
das verabsolutierte Nein gegen den Manschen nicht vom Antropologischen befreit, sondern nur an einer anderen Stelle wieder
neu daran bindet. Sobald man überhaupt versucht, den Inhalt
des göttlichen Redens in einem Begriff zu erfassen, laute er nun
Spannung oder anders, verstrickt man sich neu in den Netzen
der Antropologie. Denn die Zweiheit von Evangelium und Gesetz fällt nur in Gott selbst, nicht in unserem Denken zusammen.
Das paradoxe Faktum, dass die einlinig konsequente Ausschaltung
der Antropo'.ogie doch wieder antropologisch bindet, kommt dann
bei Bahne konkret darin zum Ausdruck, dass er seiner antiantropo'ogischen Wesensbestimmung des Religionsunterrichts ausgerechnet durch den Menschen eine Grenze gesetzt sieht: er gibt
zu, dass die Forderung der Entscheidung in der Spannung beim
Kinde nicht eigentlich durchführbar ist. Aber ist deshalb dem
Kinde nicht auch wirklich Gottes Wort, nämlich Jesus Christus,
zu verkündigen?
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között mondvacsinált ellentétet. Mert igaza van Theodor
Heckelnek, 17 amikor azt követeli, hogy »die evangelis: li0
r
J heologie muss aus ihrem eigenen Auftrag die ihr gemäßen Grundsätze und Formen der Erziehungslehre
schaffen. Ihr liegt es ob, von der ilir befohlenen Sache
aus eine arteigene Pädagogik und Methodik zu bilden . . .
die Methodik de\s evangelischen Religionsunterrichts
isi
streng nach dem Anspruch der Sache zu bilden.« Amit
tehát elvetünk a lényeg szempontjából, elvetjük a módszer szempontjából is; amit megtartunk a módszer szempontjából, megtartjuk a lényeg szempontjából is. Ha az
egyik oldalon teljesen negatív álláspontra helyezkedünk
valamivel szemben, akkor ugyanezt kell tennünk a másik
oldalon is; ha pedig részlegesen vetünk el, vagy tartunk
meg valamit, akkor a lényeg, meg a módszer szempontjából is azonosan kell cselekednünk. Nem lehet pl. a lényeg tekintetéten teljesen megtagadni a kultúrát, az emberit, s a módszer irányában mégis elfogadni és segítségül venni belőle valamit. Csak egyformán lehet eljárni.
Ezért szerintünk, a hivő megismerésre törekvő vallástanítás nemcsak módszerében, hanem már lényegében
igényt támaszt az értelemmel szemben és a hit szolgálatába állítja. Csak egy esetben mond néki ellent, de
ickkor élesen szembeszáll vele18 és elveti magától, —•
17

Th. Heckel: Zur Methodik
München, 1930. 15. ,és 27. 1.
18

des ev.

Religionsunterricht.

Radikális megoldást ajánl ebben a tekintetben és ezt a
vallástanár jogává és kötelességévé teszi Martin Rang is: U. o.
24. 1.: Wir bezeichneten es als eine Voraussetzung des christlichen Religionsunterrichtes, dass der Schüler gewillt sei, Gottes
Wort als ein Wort der Autorität zu hören. Diese Voraussetzung
liegt ausserhalb unserer Bemühung und Verantwortung als Lehrer,
weshalb der Lehrer Recht und Pflicht hat, Schüler, die offensichtlich gegen diese Voraussetzung Verstössen, auszuschliesen.
Die Entscheidung, die wir dem Schüler und seinen Eltern damit
zuschieden, liegt nich in, sondern vor unserem Unterricht, was
natürlich nicht ausschliesst, dass wir diese Entscheidung ihnen
notfalls zu wiederholten Malen ins Gedächtnis zurückrufen. Wir
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amint ezt már élőbb is hangsúlyoztuk —, ha megbotránkoztat (Máté r>j29—30.), tehát nyíltan ellenszegül az
Istennek. Itt tehát megmarad az ellentét, de lényegleli
és módszertani szemponttól egyaránt fennáll és azt jelenti, hogy a vallástanítás csak részlegesen állítja ÍSOrompóba az értelmet. S annak a mértéke, hogy mit vet,
ill. mit fogad el, nem a keresztyén antropológia (Sólyom
Jenő), hanem egyesegyedül a hit. Ez az egyetlen kapcsolópont19 a hívő gondolkodás számára az értelem felé,
sind um der Würde der Sache, um die es hier geht — nicht um
unserer persönlichen Würde willen —, verpflichtet, auf die
Erfüllung dieser Voraussetzung zu halten. »Ihr sollt das Heiligtum
nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die
Säue werfen« (Mtth. 7, 6). Arra is rámutat ugyanitt Rang, hogy
mindez csak akkor lehetséges, ha komolyan számolunk az Egyházzal ; ami azt is jelenti, hogy az egyházi fegyelem kérdésének
egyetemes rendezése nélkül, mivel a dolog részleteiben és "gyakorlatában is ide tartozik, a vallástsnár önmagában semmit sem
tehet. Az ilyen döntésekben ugyanis nem a vallástanár akarata,
hanem az Egyház elhatározása kell, hogy kifejezésre jusson.
Erről pedig igazán csak akkor lehet szó, ha az Egyház nsm riad
vissza a felnőttekkel szemben sem ilyen ítélethozataltól, mert
megengedhetetlen, hogy kétféle mértékkel mérjük az ifjú és meglett egyháztagokat.
19
Figyelemre méltó, hogy ezt a kapcsolópontot még Kari
Barth is elismeri, pedig ő igazán halálos ellensége minden ilyesminek. A Kirchliche Dogmatik I. 251. lapján így ír: Die Versöhnung des Menschen mit Gott in Christus schliesst auch das
ín sich oder fängt schon damit an, dass der verlorene »Anknüpfungspunkt« neu gesetzt wird. Dieser Anknüpfungspunkt ist also
nicht ausserhalb des Glaubens, sondern nur im Glauben wirklich.
Im Glauben ist der Mensch durch das Wort Gottes für das Wort
Gottes geschaffen, im Worte Gottes existierend, nicht an sich,
nicht kraft seiner Humanität und Personalität, auch nicht von
der Schöpfung her, denn was von der Schöpfung her vom Menechen zu Gott hin möglich ist, das ist eben durch den Sündenfall verloren gegangen. Darum kann man auch von dieierrt
Anknüpfungspunkt, wie von allem, was im Glauben, d. h. durch
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s,ez a hitetlen ész hetvenkedéseihek is eleve útját vágja. 20
Súlyom Jenő ezt talán azért nem meri alapul venni, inert
fél, hogy ekkor esetleg ő is a tanuló hitére építene, miként ez az evolucionizmusnál szokásos, amely ellen székfoglalójában külön is kifakad, — és ezért állítja oda mértékül a keresztyén antropológiát. Pedig ha jól meggondoljuk, a keresztyén antropológia a keresztyén dogmatikának, a /íiMannak a függvénye s így akkor szántunk
igazán mélyen, lia ezt magát tesszük meg itélő mértéknek
és nem egy származékát. És ekkor járunk el helyesen
is! Elvégre nem tagadhatjuk meg azt, hogy mi a h/l állal
Ivaló megitfiazulós alapján állunk. Azért, mert a hitet
előttünk diszkreditálták, mivel az emberi szív és lélek
kvalitásává alacsonyították, elpszihologizálták, még nem
támadhatunk ellene, nem minősíthetjük üres dióhéjnak
és legkevésbbé mutathatunk néki ajtót. Nem mondom azt,
hogy Sólyom Jenő így jár el, csak azt látom, hogy elfeledkezik a hitről. Elegendőnek tartja azt, lia a vallástanár »annak tudatában tanít, hogy bűnös marad, még
ha hisz is, — a tanuló pedig 1. teremtmény, 2. bűnös és
8. meg van keresztelve,« Hasonlóképpen jár el különben a »Tanterv és Utasítás« is, mikor nagyon Sólyom
Jenőre emlékeztető-módon a következőket mondja: (36.
1.) »a vallástanár minden körülmények között, mint igehirdető munkálkodik. A tanulóval egynek tudja magát.
»Jie Gnade der Versöhnung wirklich wird, nur theologisch, und
nicht theologisch und philosophisch reden.« — V. ö. még Urban
Ernő: u. o. 132—138. 1.
20

A hitnek kell áthatnia az egész vallástanítást, különösen
a mait, amelynek tárgya az Ige. Ez a kettő: az Ige és a hit
ugyanis egymástól elválaszthatatlan s mint harmadik, a vallástanítás, természetesen a legszorosabb kapcsolatban áll velük. A
hitetlenségnek itt valóban nincsen helye. Ezért írja M. Rang (u.
o.) a vallástanítás alapjairól szóló fejtegetéseinek szinte a legelején, a 20—21. lapon: Dieses Wort hören heisst nicht bloss,
ßfeh Muhe geben, es mit dem Verstände zu verstehen, oder sich
von dem Grossen und Erhabenen im Gefühle packen und bewegen lassen. Dieses Wort hören heisst, es als ein Wort hören.
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a bűnösség állapotában, a keresztség birtokában és m
Istenfiúság remény ségéi en. Te-hát csak olyan módszert
alkalmaz, amely a keresztyén antropológiával összefér.
Azzal az alázatossággal tanít, hogy a tanuló nem fejlődésképes a keresztyén hit szempontjából, nem építhet a
tanuló hitére, élményére, nem akarja kinöveszteni a tanulóban rejtőző jot.« Egyetértünk ezekkel a megállapításokkal annyiban, hogy a, hamis, schleiermacheri »hitet«
mi is elitéljük: még azt is elismerjük, hogy mindaz nélkülözhetetlenül kell a vallástanításhoz, amit ők szükségesnek tartanak: de valljuk, hogy mindezeken léliil szükséges a hit. Ezért nem elégíthet ki Iienni'mket a »Tanterv
és Utasításinak az a toldaléka sem, mely Sólyom Jenőhöz viszonyítva bizonyos többletet jelent, t. i.. hogy »az
istenfiúság reménységében« munkálkodjunk, mert ilyen
reménységről nem beszélhetünk hit nélkül. Különösen
akkor fontos, hogy az igazi hitet újra felfedezzük és
jelentőségét ismét elismerjük, s hangsúlyozzuk, amikor a vallástanítást igehirdetésnek tartjuk, a vallástanárt pedig igehirdetőnek. Ezért a vallástanítás reformja, amelyről Sólyom Jenő értekezett s
amelynek végrehajtásában sok tekintetlen döntő szerepet kapott, mindaddig nem lehet tökéletes, amig rajta ezt
az újabb reformot végbe nem visszük. Erre pedig nemcsak
azért van szükség, mert a múlt éppen a hit terén végzett hatalmas pusztítást, vagy mert a vallástanítás tárgya
és célja ezt természetesen megköveteli, hanem azért, is,
das voller Autorität ist und mich unmittelbar angeht. — Der
Lehrer soll sich zu dem Worte, das er zu lehren hat, bekennein;
soweit überhaupt ein Mensch von sich behaupten darf, dass e r
glaube, soweit soll und muss er also sagen können: Der Glaube^
den ich euch lehre, ist mein Glaube. Der Schüler soll sich dem
"Worte, das zu lernen hat, öffnen: e r soll den ernsthaften Willen
haben, das Wort als ein Wort göttlicher Autorität anzunehmen,
wobei Wille und Vollzug wohl unterschieden sein können. Der
Zweifel zum Beispiel schliesst, auch wenn er noch so stark ist,
einen Schüler nicht aus der Gemeinschaft der Hörenden aus,
"während er einem Lehrer den Unterricht erschwert, ja von
einem gewissen Grade ab unmöglich macht.
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meri történetesen evangélikusok vagyunk. Anélkül, hogy
állításomat bővebb fejtegetéssel igazolnám, itt: a hit tekintetélen válik el a mi vallástanításunk, ép úgy mint dogmatikánk, a római kathólikosokétól s a reformátusokétól,
és lehet sajátosan evangélikus. Nom elég tehát csak azt
hangsúlyoznunk, hogy a vallástanítás »feladata Isten evangéliumának közlése, a Krisztusban megjelent Isten hirdetése.« A hitről is szólnunk kell s igazi lutheri értelmében és jelentőségében, ismét szerepéhez kell juttatnunk.
S az így újra felfedezett, megtisztított, jogaihoz juttatott hit felöl kell keresnünk, amint már említettem, az ú j
tájékozódást a kultúra felé, és megállapítanunk "az értelemmel való lehetséges és helyes viszonyunkat. Innen,
a hit mélységéből kiáltva kell felvetnünk a kérdést: »Szabad-e hozzájárulnunk a keresztyénség és a kultúra viszonyának felbomlásához? Szabad-e a mai viszonyok között
megbolygatnunk, amink még van?«, s ekkor nemcsak
Negatívumokhoz fogunk eljutni, mint Sólyom Jenő, hanem
^meglátjuk, hogy a hit pozitív módon igényli az értelmet,
mert önönmagának megismerésére törekszik és a keresztyénség igenis kultúrát akar. Azonban, amint erre Lange
mutat rá,-1 »Es entsteht von hier aus ein ganz anderes
Verständnis von Kultur. Sie ist nicht freie Möglichkeit
des Menschen, also nicht autonom, sondern vielmehr
Aufgabe Gottes. Gott will, daß der Mensch seine Möglichkeit ergreift, daß er seine leiblich-seelische Bestimmung verwirklicht. Denn das, was den Menschen in
die Kirche ruft, das ruft ihn zugleich in die Kultur. —
So ist auch Kultur Schöpfungstatsache. Sie ist und wird
deswegen niemals das Reich Gottes, weil die Schöpfung
gefallene Schöpfung ist. Dieses, ist seitdem allein gegenwärtig im Anspruch Gottes an den Menschen. Aber
Gott hat dem Menschen seine menschliche Würde, die
Humanität, gelassen. Die Gnade tötet die Natur nicht,
sondern heiligt sie. Kultur wird so zum Gesetz, in demi
tier geheiligte Sünder seinen Glauben üben kann. Das ist
die Versöhnung zwischen Chirstenium und Kultur. Gott
21
Erich Lange: Die Erziehungslehre der evangelischen Theologie. Berlin, 1936. 15». 1.
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fordert die Kultur. Aber sie allein macht den Menschen
nicht zum wahren Menschen. Sie weist vielmehr auf die
Kirche. Denn letztlich ist Humanität Hoffnung auf »ewiges Leben« jenseits von Tod und Sünde. Vom Ende der
Welt her werden also Kultur und Kirche bewegt. Echte
Kultur wird nur dort allein, wo Kirche ist (Barth).«
így, azt hiszem, eléggé tisztán áll előttünk, hogy az
a vallástanítás, amelynek célja a hívő megismerés elősegítése, ugyanakkor, amikor pozitív viszonyba lép az értelemmel és kultúrával, nem süllyed a kultúrprotestantiz11 ms módjára intellektualisztikus moralizmusba.
2. De attól sem kell tartanunk, hogy most a másik
végletbe csapunk át és vallástanításunk a) orthodox dogvntizáMssá, vagy b) pietisztikus misszionálássá ill. evcngólizálássá válik.
a) Az elsőnek, az orlhodoxia, a dogmatizmus veszedelmének az evangélikus theológia s vele együtt a vallástanítás nagyon hamar áldozatul esett. Hiszen az ortliodoxia tulajdonképpeni atyja Luther munkatársa és jóbarátja, Melanchton Fülöp volt, akinek Loci communes c.
munkája, különösen formai tekintetben, —- tartalmával
ugyanis hamarosan szembeszálltak —• példaképül állott
!a theológusok előtt. 1521-ben jelent meg először ez a
mű, de ekkor még nem váltott ki nagyobb szenvedélyt
vagy ellenkezést, mert egyrészt erre ekkor még ke'lő
ok sem volt, másrészt viszont Melanchtont megtámadni
ebben az időben még nehéz is lett volna, t. i. a nagv
tudós a reformátor védőszárnyai alatt állott. (Ez kitűnik
pl. abból, hogy Luther fedezte Melanchtont és támadta
Agricolát, mikor ez más okból, nem a Loci communes-s/el
kapcsolatban, szemére vetette Melanchtonnak sematizmusát.) A harc tehát Luther halála után tör csak ki,
amikor Melanchton már öregszik és mindjobban a kálvinizmus felé hajlik', s még a katholicizmussal is szívesen
egyezkednék. Flácius Mátvás, Luther tanítványa, indítia
meg a küzdelmet ekkor" és lesz a »valódi lutheránusok«
vezére, az orthodoxiának azonban ő sem vet gátat, ellenkezőleg igazi úttörője és kifejlesztője lesz.
Csodálkozva kérdezhetjük: mi ez a »pusztító nvavalva«, amely így ragad emberről-emberre s mint nálunk
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« török vész, vagy 150 évig hatalmaskodik az egyházban, míg egészen merevvé, l>eteggé nem teszi s jó szándékával csaknem halálát nem okozza. Sokan evangélikus
skolasztikának nevezik, de nem a név a fontos, hanem
a diagnózis, a gócok székhelyének és, természetének a
felismerése s az ennek megfelelő gyógymód felfedezése,
mert csak ekkor kerülhetjük el vallástanításunknak az
orthodox dogmát izmusban való megbetegedését. Hasonlítsuk össze ezért az orthodoxiát azzal a két másik irányzattal, amelyek között történetileg létrejött és megvalósult, a lutheri reformációval és a humanisztikus racionalizmussal.
A reformáció a hit által való megigazulást hirdeti,
a racionalizmus pedig az emberi értelmet tartja legtöbbre
és a humánumnak a tisztelője. Ezek között ver hidat az
orthodoxia, történelmileg is és szellemileg is, de nem úgy,
hogy egyszerűen elfogadja őket a maguk mivoltában pilléreknek a (hidveréshez, lianem csak minekutána lefaragta
őket, épít reájuk. S ezzel ahelyett, hogy 1 ékességet teremtett volna közöttük, ami pedig szándéka volt, végkép
összeveszítette egymással a bitet és az értelmet, amint
dr. Makkai Sándor írja: 22 »Az orthodoxia egyháza végül
kénytelen elzárkózni a kultúra és a támad- dom közösségétől is. Belőle a hit és értelem, az igazság és szeretet.
lelkiismereti
dilemmája következik, mely tagjai életét
megmérgezi.« És helyesen mutat rá, Makkai Sándor u. o.
arra is, hogy a protestantizmus minden későbbi tévedésének s így mai nehézségeinek is legtávolabbi oka az
orthodoxia régi kútmérgezésében rejlik.
Először is a hitet rontotta meg. Nyomát leljük ennek
a rontásnak már Melanrihtonnál is pl. a Szász egyházLito?;ntasi könyvecskében és Loci communes-ének későbbi
kiadásaiban. Job-ban kiütközik azonban Major Györgynél, aki Melanchton hittani tételeinek a nyomán azt állítót la, hogy a jó< selekedetek bizonyos értelemben szükségesek az üdvhöz. E7. a tanítás heves ellenkezést váltott.
22
Dr. Makkai Sándor: Az egyház missziói hmunkája. Budapest, 1938. 27. 1.
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ki, (le a perpatvar javulást nem hozott, inert vita közben
Melanchton még jobban elrontotta a dolgot s ezzel súlyosbította a bajt, t. i. régebbi felfogását módosítva azt kezdte
tanítani, hogy a bűneset után az ember a .szabadakara)át
nem vesztette el egészen és így közreműködik a megtérésben (synergizmus). S később még határozottabban kifejtette, hogy az ember előkészülhet a nyújtott üdv elfogadásához (facultas se applicandi ad gratiam), mert a
megigazulásnál három tényező működik közre, t. i. az
Isten kegyelme, az Isten igéje és az ember akarata. Oslander András pedig már azt fejtegeti, hogy a megigazulásnalsj nincsen értelme megszentelés nélkül, ezért szükséges,
hogy a Krisztus igazsága lakozzék a megigazultban (inhabitatio). Nála tehát már nincs meg többé a régi lutheri
különbségtétel a megigazulás között, melyet az Isten az
emberért, és a megszentelés között, melyet az emberben
hajt végre,23 vagy úgy is mondhatnánk Elért- fejtegetéseinek a nyomán, hogy elvész nála a kettős szubjektivitásról
szóló lutheri felfogás, amely pedig a hit által való megigazulás valódi értelmezésének a feltétele. 24 — Igaz, hogy
-,j V. ö. Varga Lajos: A keresztyén egyház történelme. Sárospatak, 1906. II. k. 143. kv.
24

Werner Eiert: Morphologie des Luthertums. München,
1931. I. k. 124. 1.: Diese Unterscheidung der doppelten Subjektivität ist weiter die formale Voraussetzung der Rechtfertigungslehrc. Das Subjekt des Glaubens, das die justitia Dei empfängt,
ist das transzendentale Ich. Es ist völlig leer, nur punctum
mathematicum. Die ihm zugesprochene Gerechtigkeit ist aliéna
im strengen Sinne. Hierbei könnte es prinzipiell sein Bewenden
haben, und soweit es sich um die Gerechtigkeit handelt, »die
vor Gott gilt«, muss es dabei sein Bewenden haben. Allein sowenig die Unterscheidung von Ich und Ich in der Form des Gerichtsaktes den seelischen Bestand auszulöschen vermag noch auslöschen soll, ebensowenig kann auch die reine Punktualität des
Glaubens die Bezogenheit des transcendentalen Ich auf das
seelische Ich aufheben. In der Beurteilung des zweiten durch
das erste kann freilich keine Änderung eintreten. Sie wird stets
aocusatio sein. Aber damit ist nicht gesagt, dass das Konkrétum
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mindig akadtak, akik szembeszálltak ezekkai a ferdeségekkel, Major ellen Amsdorf Miklós, Melanchon ellen
.szintén Amsdorf és Flácius Mátyás meg Wigand, Osiander
ellen pedig Mörlin Joakim, Stapliilus Frigyes, Stanearns
Ferenc, ezek ellen viszont ismét mások léptek fel. Az
is igaz, liogy e nagy összevisszaságban a Formula Concordiae pillanatnyilag rendet teremtett és rámutatott a
lielyes útra, inert igaz tanítást adott. De a romlást megállítani már nem tudta, amint ezt egyrészt a justitia Deinek
egyszerű jus-szá, jogi alappá válása és az analitikába
vesző sokféle ordo salutis felállítása, másrészt az unió
mystica kifejlődése éppen eléggé bizonyítja. így az ortliodoxia uralmát a liit kétségtelenül megsinylette.
Nem járt azonban különben az érielem se, mert ez is
megrontatott, önmagában nem igaz ugyanis az a szokásos beállítás, amely egyoldalúan csak azt hangsúlyozza,
hogy az orthodoxia korában a hitet meghamisította az
•értelem, mivel racionalizálni próbálta. Ez az éremnek
csak az egyik oldala, s ha ezzel megelégszünk, sehogyan
se érthetjük meg, miért lesz .hamarosan éppen a mindjobban erősödő racionalizmus az orthodoxiának szinte
legnagyobb ellenségévé, mikor az orthodoxok annyira szerették Aristotelest és a nevelési eszményükként hirdetett »sapiens atque eloquens pietas«-ban mindinkább a.

unseres Lebens durch den Glauben keine tatsächliche, inhaltliche Veränderung erführe. Im Gegenteil. Das transcendentale
Ich ist ja nur eine Abstraktion. Diese ist zwar notwendig, aber
doch nur möglich und sinnvoll, solange ein vom seelischen Leben
erfülltes Konkrétum da ist. Ja, sie ist stets nur im Vollzogenwerden, nur Akt, niemals ein Vollzogenes — andernfalls wäre
sie selbst zum seelischen Faktum geworden. Sie ist also immer
in Beziehung auf das Konkrétum begriffen. Dann muss aber die
Wendung des transcendentalen Ichs von der Anklage zum
Glauben auch in dieser Beziehung wirksam oder zum mindesten
spürbar werden. Anders ausgedrückt: was dem transcendentalen
Ich wiederfährt oder wiederfahren ist, kann auf den Gesamtbestand des Bewusstseins nicht ohne Wirkung bleiben.
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humanista »eloquensre« helyezték a hangsúlyt, 25 Nem lehet
ezt csupáncsak azzal megmagyarázni, hogy az orthodoxök
nem voltak kizárólagosan csak racionalisták, hanemegyezséget akartak kötni a hit és az értelem között, keresztyén
humanisták akartak lenni és ezért nem szívelhették őket
a rideg ész emberei. Ennél ugyanis sokkal mélyebben rejlik a háborúságnak az oka. És pedig ott van elásva, ahol
kitűnik, hogy ez a filozófia felé kitárulkozó ortliodoxia
voltaképepn megveti az értelmet, a ráció rabja és tagadója is egy személyben. Ezt egészen világosan két ponton mutathatjuk meg. Először: az értelmet, akár hívő,
akár hitetlen, elsősorban nem a tanok érdeklik, hanem
ezeknek alapja, keresztyénségről lévén szó, maga az Isten, az Ige. Az értelem eme belső követelményének az
ortliodoxia vagy egyáltalában nem, vagy pedig csak igen
hiányos módon tett eleget. Gondoljunk arra, hogy a
theológiai studiumban az írásmagyarázat ekkor nem állt
a középpontban. Gerhard pl. a dogmatikát és a polémikát
öt éven át adta elő folytatólagosan, az exegézis azonban
a jénai fakultáson az 1657., 1688., 1689., 1690. és az 1695
években nem is szerepelt. 26 Ahol pedig foglalkoztak vele,
inkább csak azért tették, hogy általa a dogmatika egyes
tételeit igazolják. A Szentírást ugyanis ilyen igazoló mondások (dicta probantia) gyűjteményének tekintették. Másodszor: az értelem, akár hívő, akár hitetlen, képtelen a
Bibliának emberi oldalát megtagadni s szőröstül-bőröstül
csak Isten Igéjének tartani. Ismeretes Lutjier állásfoglalása pl. J a k a b levele ellenében, vagy Hafenreffer nézete,
aki Zsid., Jakab, II. Pét,, II. III. Ján., Júdás leveleit és
a Jelenések könyvét apokrifus iratoknak minősítette. Ma
tudjuk, hogy mindketten tévedtek. I)e hibáztak azok is,
akik utánuk ellenkező végletbe estek' s már a héber Írásjeleket is, pl. a punktációkat, inspiráltaknak tekintették.
Először a reformátusoknál jelentkezett ez az irányzat,

25
Báró Podmaniczky Pál: A reformáció neveléstörténeti jeléntősége. Sopron, 1916. 28. 1.
26

Báró Podmaniczky Pál: u. o. 37. 1.
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tie megvetette a lábát nálunk evangélikusoknál is.-7 Calov
Ábrahám pl., a XVII. sz. orthodoxia wittenbergi virágkorának legnagyobb tekintélyű képviselője, határozottan
vallotta még az ószövetségi írásjelek inspiráltságát. is s
ezzel papirospápát csinált a Bibliából.
Két ponton tévelyedett el tehát az orthodoxia: a Ilit
és az Értelem tekintetében és három dologban: az Ige,
a Könyv, és a Tan dolgában. A Krisztusban bízó Hitet
racionalizálta s tankönyvet csinált számára még az Igéből is, az Igére kíváncsi és éhes Értelemnek pedig azigazi táplálék helyett csak Tant adott meg Könyvet. Végeredménylen az Ész és a Betű uralkodott ebben a korban,
az egyik a Hitet, a másik az Értelmet tartotta fogva, esetleg mindketten egyszerre és együtt verték vasba az
Istent és az embert- A hívő megismerésre törekvő vallástanításnak ezért vigyáznia kell, liogyi
valamiképpen újra az orthodoxia áldozatává ne legyen. A Hit és az Értelem, az Ige, a Biblia és a Tanviszonyának a problémáját tehát nekünk másképpen kell
megoldanunk. Meg kell tisztítanunk a hitünket, anélkül,
hogy az értelmet elvetnénk magunktól, vagy vele hamis
és káros szövetségre lépnénk; igénybe kell vennünk az
értelem teljes munkásságát, anélkül, hogy ennek a hitünk'
kárát vallaná; az Igét kell hirdetnünk, anélkül, hogy a
kijelentést tartalmazó könyv egyes betűit vagy szavait,
általában a szövegét is szentnenk tartanánk; a Bibliának!
még1 a betűit is őriznünk kell, (te nem szabad vele az Igét
egyszerűen azonosítanunk; tiszta, evangélikus keresztyén
tant kell tanítanunk, anélkül azonban, hogy mi is dogmatizmusba esnénk!
S mindezzel együtt vissza kell állítanunk az Egyház
becsét és jelentőségét, melyet említett tévedéseivel éppen
az orthodoxia vesztegetett el egyrészt a kegyes emberek
előtt, másrészt a gondolkodó fők szemében. Jelen pillanatban különösen az utóbbiak állásfoglalása érdekel bennünket, mert a kegyesek nézeteit most követőleg majd
külön fogjuk megtárgyalni. Annyit azonban már most
27
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O. Ritsehl: Dogmengeschichte d. Prot. 1908. 1. k.

;
is elárulhatunk, hogy a fenti kérdések egyformán felvetődnek mind a két körben s bár természetesen különböző megoldásban részesülnek, az Egyházról mégis mindkét fél sok tekintetben azonos módon nyilatkozik. A
kegyes emberre jó példa az az egyetemi tanár, aki Szabó
Dezsővel beszélgetve azt fejtegette, »hogy milyen csúnya
hiábavalóság az Egyház Istennel szemben. Hogy legjobb
volna engedni: mindenki úgy magyarázza a Bibliát, ahogy
tudja és azt a hitet hirdesse, mely benne életre fakad.«28
Az ésszel élő emberre pedig például Németh Lászlót említjük meg, ki tele van kifogással az egyházzal szemben,
igazában csak a tömeg számára valónak tartja, mert egyegy kiváló ember vallásos érzése megállhat az egyházon
kívül magában (is, s ezért neki az egyház elvethető valami.20 Ennél különbül gondolkozik az egyházról Szabó Dezső, bár tudja, hogy ma sűrű divat az Egyházak hiábavalóságáról, ártalmasságáról fakadozni. Szerinte az Egyházra
szükség van. De, miként Németh László, az Egyházat
ő is csak földi szervezetnek és történelmi terméknek tartja.
Ezekből láthatjuk, hogy az orthodoxia által felkeltett
problémák ma is fontosak, az Egyház lényegét és létét
alapjaiban érintik és nemcsak theológiatörténeti, vagy
csupán külföldi, hanem magyar szempontból is rendkívül
aktuálisak. Mert nem igen fordult még elő a magyar
életben, hogy népünknek éppen leghatásosabb, legmagyarabb és legműveltebb írói ilyen behatóan és őszintén foglalkozzanak a Hit és Értelem, Ige, Biblia, Tan és az Egyház kérdésével. S ha balgának tűnhetik is fel a szaktudósnak, amit e tárgyban mondanak, arra kétségtelenül
mégis jól rávilágítanak, hogy a reformáció óta nem sikerült a világiak számára is felfogható módon tisztáznunk
ezeket a kérdéseket. Ezért itt az ideje, hogy munkába
28

Szabó Dezső: Az egész látóhatár. Bpest, II. k. 34. 1.

29

V. ö. Németh László: Magyarság és Európa. Bpest, 1935.
A minőség forradalma. Bpest, 1940., benne a következő tanulmányok: Maritain: Primauté du spirituel; Vita Hamvas Bélával; Démonok, törvények, titkok; Vallások; A teológus Ady; stb. A Taíiu
évfolyamai.
3
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kezdjünk s ott fogjuk meg a dolog végét, ahonnan
a haj eredt, az orthodoxiáiiál, és ott kezdjük el az
újjáépítést, ahonnan különben a romlás indul útnak, az
ifjúságnál, az iskolában, a vallástjanításban.
b) Csak ez után vizsgálhatjuk meg a hívő megismerésre törekvő vallástanításnak a ynel'sztifcns misszió náláshoz, ill. emnyélteál/ishoz
s általában a misszióhoz és
az evangélizációhoz való viszonyát.
Mielőtt azonban ebbe belefognánk, még tisztáznunk
kell, hogy mi a pietizmus.
A pietizmus az orthodoxia és a racionalizmus reakciójaként született meg, mégis vau hasonlóság közte és
a másik két irányzat között. Ezért, amit az előzőkben
az orthodox iával kapcsolatban, a Hit és az Értelem megrontásáról elmondottunk, nagyjából a pietizmusra is vovonatkoztathatók. Sokszor utaltak már arra pl., hogy
Spenernek az ember megszentelődeséről, az ember újjászületéséről szóló nézetei rendkívül emlékeztetnek Oslander sok vitát keltett felfogására: 30 S az is bizonyos, hogy
Spener a maga meggyőződésével nem áll a pietisták között egyedül, inkább az a helyzet, hogy ő ezzel megüti az
alaphangot, amely utána azután minden pietistánál felhangzik és a pietizmusnak mindmáig leghatalmasabb bajává, kísértésévé, veszedelmévé válik.31 Szó sem lehet
tehát arról, hogy a pietizmus az orthodoxiának a hit,
ellen elkövetett vétkét jóvátette, ellenkezőleg a veszedelmet megnagyobbította, mert itt ez a baj nem puszta
• tanbeli tételként jelenik meg többé, hanem életes igazságként. 33 Hasonlóképpen azt sem mondhatjuk el, hogy a
pietizmus az értelemmel szemlen jobban rátalált volna a
helyes útra, mint az orthodoxia. Bár Spener és Francke
is emlegetik, hogy a »cultura animi« az értelem es az aka80
Theodor Brandt: Die Kirche im Wandel der Zeit. Bad
Salzuflen, 1936. 372. 1.
31
Gáncs Aladár: Serkenj föl, aki aluszol. Bpest, 1939. könyvében: Az ébredés történetének áttekintése.
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rat nevelésében áll,3'' a hangsúlyt, inkább a másodikra helyezik, vagy még ennél is jobban az érzésre, különösen
a vallástanítás területén. Hogy mennyire nem gondoltak
az értelemnek komoly szolgálatba állítására, az legjobban
kedvenc theológiai studiumuk, az exegetikai előadások
tükröztetik vissza. Nem voltak ezek komolyan megalapozott tudományos előadások, hanem legtöbbször csak építő és
megtérésre intő prédikációk. 31 Ilyen módon természetes,
hogy a racionalizmus ellenében a keresztyénség állásait
nem igen erősítette meg a pietizmus, sőt itt-ott még-gyengítette. Kaput nyitott előtte, mikor különbséget tett lényeges és nem-lényeges hitigazságok: dogmata fidei és
questiones tlieologices (Spener) között, vagy mikor De-s•cartesra emlékeztető módon a tudatnak, mint megtéréstudatnak roppant jelentőséget tulajdonított (Francke), és
Imikor a konventikulumok (coll. pietatis, coll. biblica)
révén s általában individualisztikus vallásossága miatt
az egyházias keresztyénséggel feszültségbe került.
Mégse vehetjük a pietizmust egy kalap alá, sem az
orthodoxiával, sem a racionalizmussal, bárha vannak is
hasonlóságok közöttük. Nem tarthatunk azokkal, akik
azt hiszik, hogy akkor látnak bele a pietisták veséjébe,
mikor ezeket a nem éppen könnyen felfedezhető hasonlóságokat feltárják. A dolognak az érdekessége, rejtélye
ugyanis másutt van; abban, hogy a pietizmus ezeknek
a titkos hasonlóságoknak ellenére is más, mint ellenfelei,
sajátságos és igazán reakciós mozgalom, melynek megvan a maga eredetiségét biztosító »artikulációs bázisa«.
Ezért ezt kell felfedeznünk, lia igazságosak akarunk lenn i vele szemben. Állítsuk hát szembe mégegyszer ellenfeleivel, mert csak akkor láthatjuk meg külön voltát,
igaz valóját és érdemét, ha közben teljes egészében elismerjük az ortliodoxiának és a felvilágosodott racionalizmusnak az érdemét is. Valljuk meg, hogy az egyik kétségtelenül nagyot alkotott, mikor a tiszta tanítás érdeké33

Podmaniczky: U. o. 40. 1.

Dr. Wiczián Dezső: Egyháztörténelmi jegyzetek
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ben fáradozott, a másik pedig egyrészt a módszer területén kutatott hasznosan, másrészt a kultúrák vallásos
gyökereinek feltárásával szerzett vitathatatlan érdemeket. De akár az orthodoxiát, akár a felvilágosodást tekintjük, annak ellenére, hogy itt is, ott is különféle misztikus
törekvésekkel találkozunk (ez megtalálható a pietizmusnál is), azt kell mondjuk, hogy elmélkedés, gondolkozás,
következtetés, logikai okoskodás útján beszélnek Istenről,
a megigazulásról és a megszentelésről, az élet. és halál
titkairól, a halhatatlan lélekről, vagy általában az isteni
kinyilatkoztatásról. Tanaik és meglátásaik tehát »nem az
elsődleges vallásos élmény, a személyes, megrendítő tapasztalat közvetlen kiömlései, hanem a reflexió gyümölcsei, metafizikai ösztön termékei, világmagyarázatra, vagy
erkölcsi tanításra törekszenek, nem pedig egy megrendítő lelki találkozás tükrözői egyszemélyes, élő hatalommal«, az Istennel, a Krisztussal. Ennek oka pedig, hogy
egyik is, másik is rosszul kezeli a Bibliát; az ortliodoxia
dogmákat keresgél benne, a felvilágosodás viszont egyszerűen emberi műnek látja.
Másként áll azonban a dolog a pietizmusnál. Itt a
Szentírás egyszerre centrális jelentőséget kap. Ezt több
tényből is láthatjuk. A collegia pietatison kezdetben a
vasárnapi prédikáció megbeszélésén kívül még egy sr
más építőiratot is olvastak, de később kizárólag a templomban gyűltek össze és csak a Szentírást tanulmányozták. A Pia desideria hat pontja közül a legelső az igehirdetés alkalmait kívánja szaporítani, a Biblia behatóbb
tanulmányozása céljából coll. pietatis létesítését javasolja
iés házi istentisztelet tartására biztatja az édesapákat.
A vallástanításban önálló hely biztosíttatik a bibliai történeteknek és Francke a kátéigazságok megértetését isbibliai történetek bevonásával akarja megalapozni. Mindez nem maradhatott hatás nélkül, hiszen az Ige sosem!
tér vissza üresen. A pietisták pedig nem tant kerestek
a Szentírásban, mint az orthodoxok és nemcsak egy könyvet láttak benne, mint a felvilágosultak, hanem Isten
Igéjeként' kutatták szomjas lélekkel. Azonkívül határozottan arra törekedtek, hogy életformáló hatalommá* legyen körük! en az Ige, istenes élményre áhítoztak. Már
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Spener hangsúlyozza, hogy a keresztyénségben nem a
tudás a Pontos, hanem a gyakorlati életben való helytállás, a praxis pietatis, ós a prédikációtól azt kívánja,
hogy az no szónoklat legyen, vagy egyéni, művészi produktum, hanem az építést szolgálja. A lelkészeknél pedig
•az újjászületés szükségességét hangsúlyozza. »A vallástanítás célját a világos vallási ismeretben és a szív valódi
keresztyénségének a megalapozásában látja«,' 5 de inkább
-az utóbbiban, mert bár a káté könnyebb megérthetősége
-érdekében sokat fáradozik, a fősúlyt arra helyezi, hogy
hasson a tanulók érzelmeire s így előidézze a megtérést,
.vagyis döntést a keresztyén élet mellett. Még határozottabb ez a törekvés'Franckenál. Azt tartja: >;egy szemernyi
élő hit többet ér, mint a tisztán históriai tudásnak egy
mázsája ós egy csepp valódi szeretet többre becsülendő,
mint- az összes titkok tudásának egész tengere«.-'' Ezért
,a vallástanítás célja szerinte a vallás igazságainak szívbeli
megismerése és a cselekvő keresztyénségre való ránevelés. Mindenekelőtt pedig mindenkinél megtérési élményt
kíván és az evangélizációt olyan tudatosan állítja az
ébredés középpontjába, amint ezt" eddig még senki sem. "
Igaz, hogy ez, t. i. a megtérés élményének a követelése,
másoknál nem jelentkezik ilyen erőszakos móclon, sőt pl.
Zinzendorf egyáltalában nem erőlteti, de az élményekkel
társult és ébredéssel járó evangélizációt és a missziót
.egyformán fontosnak tartja valamennyi pietista.
A hívő megismerésre törekvő vallástanítás ezen a
ponton kényszerül állásfoglalásra a pietizmussal szemben. A »hasonlóságok« tekintetében erre már nincs szükség, mert az előzőkhöz képest újdonsággal nem'találkozunk bcnnükl s így egyszerűen utalhatunk az előbb elmondottakra. Annál sürgetőbb azonban, hogy tisztázzuk viszonyunkat az Igét újra elevenen a központba állító, élő hitet,
élő keresztyénséget és megtérést követelő, ébresztő, m i szsz ion áló ós evangélizáló pietizmussal. Erre bennünket az
sä

' Lehoczky Egyed: A népiskolai evangélikus keresztyén vallástanítás módszertana. Miskolc, 1940. 152. 1.
3,í

Gáncs Aladár: U. o.
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elvi tisztázáson kivül több más ok is kényszerít: 1. m
vallástanítás kétségtelenül sokat köszönhet a pietizmusnak; 2. megreformált vallástanításunk, miként a pietizmus, az Igének akar hirdetője lenni; 3. a pietizmust
hivatalos egyházunk napról-napra jobban befogadja, aj
mozgalom pedig érdeklődésével és erejével többé nem
annyira az egyesületek felé fordul, mint inkább arra vállalkozik, hogy az egész egyházat kovászként megkeleszszQ s ügy nem léphet lel kisebb igénnyel a vallástanítással
szemben sem. Igényei azonban nemcsak a régiek. Valamikor a pietizmus azzal újította meg a hitoktatást, hogy
I evezette a bibliai történetek tanítását, a bibliaolvasást,
javította a kátétanítást, felismerte az egyházi énekek tanításának fontosságát és a konfirmáció jelentőségét s a
keresztyénség élet-voltát hangsúlyozta. Vallástanításunk!
ezekkel természetesen egyetért. A mai pietizmus azonban
ezeknél többet is akar, röviden: missziót és evangélizációt. E kettő közül egyik sem új és egyik sem kizárólagosan pietisztikus dolog, hiszen mindkettőnek gyökerei az
első keresztyénség életébe nyúlnak vissza, de mégis a
pietizmus dobta bele újra mindkettőt a köztudatba és mint
fegyverekkel, akár az egyházon belül, akár azon kivid,
ma is főként ő él vele. Az a kérdés, mitévők legyünk?
A misszió és az evangélizáció hódít az egyházban, kitárjuk-e előtte a kapukat a vallástanításban is?
Ad-e erre lehetőséget a »Tanterv és Utasítás?« Bőségesen. Először is azáltal, hogy a dolgot egyáltalában
K-m érinti, pedig készítése idején a misszió és az evangélizáció már kétségtelenül bevonultak az egyházba, bár
hídfői még nem voltak olyan kiépítettek, mint manapság. Másodszor az által, hogy a vallástanítást szerinte
is, mint, Sólyom Jenő szerint is, az határozza meg, hogy]
a Vallástanár »abban az alázatos tudatiban tanít, hogy
kegyelemből az, ami: bűnös, Krisztus érette is meghalt;
'»első a bűnösök között«. A tanuló pedig 1. teremtmény^
2. bűnös ós 3. meg van keresztelve (36. 1.).«
így előbb-utóbb összezavarjuk a dolgokat, mert a
misszió és az evangélizáció is szórói-szóra ezeket vallja, t.
i., hogy minden ember 1. teremtmény, 2. bűnös, — a z egyház tagja pedig ezenkívül még 3. meg van keresztelve.
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Az első kettő a külmisszió munkáját teszi lehetővé, a
harmadik pedig az előbbiekkel együtt a belmissziónak
és az evangélizációnak a feltétele, s a fentiek szerint
úgy látszik, ez ad lehetőséget a vallástanítás számára is.
Nem vonjuk kétségbe, hogy mindhárom tény szükséges a vallástanításhoz, de hisszük, liogy önmagában nem
elegendő. A sor kiegészítésre szorul. S ilyenformán az
egyes munkamezőkről a következőket mondhatjuk. A külmissziónak, a belmissziónak, az evangélizációnak, melyet
Urbán Ernő úttörő és arató evangélizációra oszt,37 s a
vallástanításnak egy közös fundamentuma van, a miszsziói parancs (Máté 28:18—20.). Ezen belül a kül misszió
feltétele, hogy az ember 1. teremtmény, 2. bűnös; a beimisszióé, hogy az ember 1. teremtmény, 2, bűnös, 3. meg
van keresztelve, az úttörő evangélizació, hogy az
ember 1. teremtmény, 2. bűnös, 3. meg van keresztelve, 4. nincs semminemű kapcsolata az egyházi élettel; az arató evangélizációé, hogy az ember 1.
teremtmény, 2. bűnös, 3. meg van keresztelve, 4. templomos, egyiiázias, öntudatos evangélikus, de igazában mégse a Krisztusban hisz; a vallástanításé, hogy az ember
1. teremtmény, 2. bűnös, 3. meg van keresztelve, 4. hisz.
Természetesen más oldalról is rámutathatnánk még a
vallástanításnak a missziótól és az evangélizációtól való
különbségére, nemcsak a munka feltétele szempontjától,
de erre nincsen szükség, mert így is világosan láthatjuk,
hogy miben különbözik ez amazoktól. Abban, hogy munkájának, éppen mint hívő megismerésre törekvő vallástanításnak, elengedhetetlen feltétele a hit. Ezt még jobban
l elátjuk, akkor, ha nem alkalmazkodunk Sólyom Jenő,
valamint a »Tanterv és Utasítás« hármas fogalmi köréhez, hanem egyszerűen a keresztség és a hit alapján vonjuk meg a határokat az egyes munkaterületek között.
Eszerint a külmisszió ott talál munkaterületre, ahol sem
hitről, sem keresztségről nem lehet még szó; a belmiszszió feltételezi a keresztséget, de munkáját végezheti ak37

Dr. Urbán Ernő: Az evangélizáció kérdéseiről. Lelkipásztor, XVII. évf. tO. 11. sz. 1941.
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kor is, lia a megkeresztelkedettek hisznek és akkor is, ha
noia hisznek, s első esetfjen inkább mint szeretettevékenység' nyilvánul meg, a második esetben pedig az evangélizáeió két fajtájával karöltve dolgozik; az evangólizáció szintén csak megkeresztelkedettek között munkálkodhat, de csak ott, ahol az emberek hitetlenek, mert a hit
esetében már szükségtelen. Egyedül a vallástanítás az,
amely a keresztségen kívül munkafeltételként nélkülözhetetlenül igényli a hitet, mert hitetlenség esetén egyszerűen i negl )énuL
Ezért, nem lehet a hívő megismerésre törekvő vallástanítás sem misszionálássá, sem pedig evangélizálássá,^
mert egyik munkájának sem oly nélkülözhetetlen feltétele a liit, mint a vallástanításnak. Abban nincs különbség, hogy a misszionárius, az evangélizátor és a vallástanár is egyformáin a hit embere kell legyen, de hallgató;
leghamarabb a vallástanárnak forraszthatják a torkára a
szót, egyszerűen azzal, ha nem hisznek. A másik két munkaterületen sohasem kerülhet nyomban sor arra, hogy
leverjük a port a lábunkról, ha valaki nem Togad be minket (Máté 10:14.), de a vallástanítás rögtön megszűnik
ebben az esetben s a vallástan ár ilyenkor vagy kiveti
a hitetlent a többi közül, hogy mégis tovább taníthasson,
vagy ha ez lehetetlen, akár azért, mert nincs reá lehetőség, vagy azért, mert az osztály egy szálig hitetlenné lett,
nincs más hátra, minthogy feladja vallástanári mivoltát
s misszionáriussá ill. evangélizátorrá legyen. Ennyiig
szükséges a va 11 ás tanításhoz a hit. Ezért nem érthetünk
egyet a jórészt Martin Doerne (Bildungslehre evangelischer Theologie. 1932.) és Bohne nyomdokain járó Sólyom JenőVel,39 mert nála teljesen hiányzik a hit jelen-
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Természetesen különbséget lehet és kell tenni a pietizmus
s az egyház missziója és evangélizációja között, jelen esetben
azonban ez szükségtelen, mert a hit egyiknek sem munkafeltétele.
39

Ha Sólyom Jenő székfoglalójának nézeteit visszafektetjük
abba az ágyba, amelyben eredetileg megszülettek, akkor látjuk
csak meg kétségtelenül, hogy így mennyire fenyeget az a veszély.
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"tősége; de a »Tanterv és Utasítás;<-sal sem, bár tenne
egy helyütt Sólyom Jenő székfoglalójához viszonyítva
bizonyos bővítéssel találkozunk, mikor a 36. lapon ezt
olvassuk: »a tanulóval egynek tudja magát (t. i. a vallástanár) a bűnösség állapotában, a keresztség birtokában
és az istenfiúság reménységében.« Csak a hit marad ki,
pedig enélkül •— amint már említettük — lehetetlen »az
istenfiúság reménységében« való közösség is. De nem érthetünk egyet Fendt-tel sem, akinek Kateehetik c. mun'kája a (mi »Tanterv és Utasításiunkra olyan nagy mértékben hatott, hogy érdemes lenne egyszer külön vizsgálat
tárgyává tenni, és cl kell válnunk Rang-tél is, mert
mindkettő inkább csak a keresztség döntő fontosságát hangoztatja, bár az utóbbi a hitet is igen kerülgeti, csak
éppen kimondani és teljes jelentőségéhez juttatni nem
meri. 10 Még kevésbbé haladhatunk Bohne-val együtt, aki
még a keresztféget sem veszi komolyan számba. És végül
állást kell foglalnunk Koepp-pel és Schreiner-rel szemben is, akik a hitet ugyan hangsúlyozzák, de viszont a
vallástanítást nagyon Wichern módjára képzelik el.41 Ekkor ugyanis vallástanításunk igazában misszionálássá és
evangélizálássá lenne, mert Wichern, aki a bel missziót

hogy a vallástanítás missziónáláisá és evangélizálássá válik, mert
Doerne-nek a bűnbocsánat és az újjászületés a vesszőparipája,
Bohne-nak pedig a döntés. Természetesen egyik sem gondolja el
ezeket a dolgokat pietisztikus módon. De ez még nem jelenti a
veszély elmultát, legfeljebb csak azt, h o j y a missziónálás és az
evangélizálás nem a pietizmus oldaláról, hanem magából az egyházból fog betörni a vallástanítás területére s így még kivédhetetlenebb lesz majd a támadása.
40
V. ö. 18. jegyzetünkkel: nem mondja meg expressis verbis,
hogy hit kell; 20. jegyzetünkkel: a tanárnál határozottan hitről
beszél, a tanulónál már mintha félne a szótól; könyve I. kötetének 102—105. lapjaival: a keresztséget és a hitet egyaránt említi, de az utóbbit csak mellékesen, mint »Kinderglaubenx-t.
41

W. Koepp: Die Erziehung unter dem Evangelium. 1932.
— H. Schreiner: Pädagogik aus Glauben. 1930.
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ú j erővel elindította s a 1 elmisszió szívének az evangélizá(dót tartotta, ezektől áthatott pedagógiát képvisel. Nevelésének, vallástanításának az alapja a bűnbocsánat, célja
az újjászületés, mivel a tanulóknál csak a bűnösséget feltételezte. Wiehern-nek igaza volt, mert valóban olyan
iíjakkal volt dolga, akiknél egyebet csakugyan nem feltételezhetett, viszont nincs igaza Koepp-nek és Schreniernek, mikor az ő példája nyomán általánosítanak ós nincs
igaza senki másnak sem, aki akár Wichern-t követve, a k á r
tőle függetlenül, egye emleaesen leszedi a keresztvizet minden tanulóról, vagy csak éppen ezt hagyja meg rajta,
mert vallástanítás ilyén körülmények között lehetetlen.
Ez ugyanis csak a hit feltétele mellett lehetséges. 42
Ép] te h ezért óvakodnunk kell nemcsak attól, hogy
a vallástanítást missziónálássá és evangélizációvá ne tegyük, hanem attól is, hogy talán minden kapcsolatot megszakítsunk közöttük. Ezekre, mint segítő dolgokra, a vallástanításnak nagy szüksége van, annál is inkább, mert az
általános hitetlenség, a keresztyénség elvilágiasodása éal
I etokosodása miatt, a vallástanítás ma roppant nehézségekkel küzd, annyira, hogy sokszor kénytelen átváltozni
ébresztő igehirdetéssé. Az ilyesmi azonban csak szükségmegoldás lehet s hogy minél rövidebb ideig tartson, ezért
kívánja a vallástanítás is az egyházban a misszió hódítását s az evangélizáció előrehaladását és igyekszik velük
maga is kapcsolatba kerülni, úgy, hogy szolgálataikat
igénybe veszi.*3
42

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a tanuló hite a
tárgya vagy alapja, célja természeteseri nem a vallástanításnak.
Ez az Ige, ill. a hívő megismerés. A hit feltétel csupán. Ez nem
jut világosan kifejezésre Dr. Vető Lajos: A hitszerü hitoktatás c.
cikkében (Evangélikus Élet 1936. 15—16. sz.) s ezért nem egyezhetünk bele minden további nélkül abba sem, amit ö mond. — ÈS
azt sem jelenti pz, hogy a szerintünk való vallástanítás eltekint
a tanulók bűnösségétől,' mivel .(szemeit a hitre függeszti. Ellenkezőleg mindenesüti a bűnbánat útján halad. V. ö. 66—68. 1.
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Ezt nagyon nyomatékosan kívánt m hangsúlyozni, mert
szeretnék elkerülni minden olyan félreértést, mintha a hívő meg-
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Összegezve: a hívő megismerésre.törekvő vallástanítás nem lehet misszionálássá sem evangélizálássá, mert
egyrészt munkájának a hit már feltétele, másrészt az
értelmet is jobban szolgálatába állítja emezeknél. A. hívő
megismerésre törekvő vallástanítás a misszióval és az
evangélizációval sem össze nem keverhető, de tőlük el
sem választható, mivel céljánál fogva kapcsolatban van
velük.44

ismerésre törekvő vallástanítás csak a hit intellektuális oldalának
ápolását jelentené. Bár még ha ezt jelentené is csupán, akkor is
szüksége volna, éppen céljának elérése érdekében, arra, hogy mindent felhasználjon és sorompóba állítson, ami a hitet erődíti,
így, arra késztessen, hogy naponkint könyörgéseket, bibliaóríkat,
évenként legalább egyszer csendes-napokat tartsunk s állandóan
cura pastoralist végezzünk. — De a hívő megismerés nem ilye»
astheniás-sehyzotim természetű (E. Kretschmer: Körperbau und
Charakter. Berlin. 1929.), hanem az értelmet, érzelmet és akaratot egyformán magában egyesítő és hívő megismerés. Éppen
ebben különbözik a klasszikus, a humanista, ezen belül pedig az
aristotelesi ismerettől különösen, hogy nem pusztán észszerű
igazság, mivel a hitben gyökerezik, s ezje'n a gyökéren át a rideg
észnél sokkal mélyebbre nyúlik, betör az érzelem és az akarat
világába is s mindkettőt magához szerződteti. Amint Ravasz
László mondja: »átalakító ismeret«, melynek »uralkodóvá kell
lennie lényemben« (Ravasz László: Isten rostájában. Franklin
Társulat. Bp. 1941. I. kötet. 72—77. 1.), vagy amint Urbán Ernő
utal rá röviden: *ez a megismerés különös, egyedülálló valami.
Az igére figyelésben és az ige hallatára történik. Ezért nemcsak
az értelmünkre tartozik, hanem egész életünkre« (u. o.: 86. 1.).
— Ezért a hívő megismerésre törekvő vallástanítás természetesen
bibliaórák, stb. tartásával jár együtt. Úgyis mondhatnánk, hogy
célja érdekében egyik legfontosabb feladatának tekinti a hit
ápolását. De erről majd akkor bővebbet, ha a feladatokról lesz szó.
44

V. ö.: Makkai: U. o. 107. 1.: A vallástanítás nagy jelentősége abban áll, hogy öntudatosan késszé teszi az ifjú nemzedéket a gyülekezeti életben való aktív részvételre. Ebben nélkülözhetetlen segítője a gyülekezeti misszió gyermek- és ifjúsági
tagozata, mellyel a vallástanításnak feltétlenül tervszerűen együtt
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3. Ezek után rátérhetünk a hívó megismerés ás a
.Szentlélek viszonyának a kérdésére.
Állapítsuk meg mindjárt, hogy ez a kérdés egészen
más jellegű, mint az előbbiek voltak, t. i. ez nem is kérdés, meit egészen természetes, hogy a hivő megismerés és a Szentlélek egymással a legszorosabb kapcsolatban. vannak. Három oknál fogva. Először azért, mert a,
hívő megismerésre igyekvő vallástanítás feltételezi a hitet, amelyről Luther a III. hitágazat magyarázatában
azt mondja, hogy a Szentlélek ajándéka. Azután azért,
mert a hívő megismerésből eredő ismeret egy egészen
speciális keresztyén ismeret, mely abban fejeződik ki,
hogy Jézust Krisztusnak tartjuk s ez lehetetlen a Szentlélek nélkül. (I. Kor. 12:3.). Végül azért, mert vallástanításunk tárgyának, az Igének megismerése, csak a Szentlélek által lehetséges (1. Kor. 2.). —-A hit és az ismeret
tehát közös erővel a Szentlélekre utalnak s a vallástanitást szorosan hozzáfűzik.
Nem a kettő viszonya tehát a probléma, hanem z
a kérdés vár itt tisztázásra, hogy — ha célunknak ay.
elérése ennyire a Szentlélektől függ — miképpen juthatunk akkor Isten Szentlelkének birtokába. Amint Luthert
az a kérdés zaklatta: wie bekomme ich einen gnädigen Gott?, úgy minket ez a másik foglalkoztat : miképpen
tehetünk szert Szentlélekre?
Feleletet erre a kérdésre csak aközben kaphatunk,
ha tisztázzuk, hogy miképepn munkálkodik a Szentlélek.
AJ Szabadon ás
kiszámíthatatlanul.
Erre mutat az Ágostai Hitvallás 5. cikke, mikor a
Szentlélekről azt mondja, hogy »hitet ébreszt, ahol és
amikor Istennek tetszik«. Erre utal Jézus Krisztus, mik o r Nikodémusszal beszélgetve így szól : »A szél fú, ahová
akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő
és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született«
(.Ián. 3:8.). A Szentlélek működésének erre a titkos és
kell haladnia. Misszió nélkül a vallástanítás meddővé, értelmetlenné válik, viszont a vallástanítás alapvető munkája nélkül miszsziói tevékenység nem fejlődhetik.

44

kiszámíthatatlan, szélhez hasonló, szabad voltára figyelmeztet bennünket a Léleknek ó- és újtestamentumi neve
is, a »ruach« és a »pneuma«, mert mindkettő lelket, leheletet és szelet is jelent. 15 És erről győz meg bennünket
nem utolsó sorban saját tapasztalatunk is.
Mindezt pedig azért hangsúlyozzuk, hogy valahogyan
ne váljék gőgössé és elbizakodottá sem az egyház, 48 sem
a vallástanár,» hiszen két ok is vau rá, hogy mindkettő
45

Ralf Luther: Neutestamentliches Wörterbuch. Berlin. 1935.

85. 1.
4C

. V. ö. Eduard Thurneysen: Das Wort Gottes und die Kirche. München, 1927.
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A vallástanárnak, ill. általában a keresztyén személyiségnek a Szentlélek munkájában való felhasználásával külön is kellene foglalkoznunk majd a továbbiakban,mikor az u. n. kegyelmi
eszközökről fogunk beszélni. Luther pl. azt mondja: Weil denn
die Prediger das Amt, Namen und Ehre haben, dass sie Gottes
Mitheîfer sind, soll niemand so gelehrt oder so heilig sein,
der die allergeringste Predigt versäumen oder verachten wollte,
sintemal er nicht weiss, welche Zeit das Stündlein kommen werdei
darin Gott sein Werk an ihm tu durch die Prediger (W. A. 17,
II., 179. Paul Althaus: Grundriss der christlichen Leben. 145. 1.).
De, amint Kiss György mondja: »A keresztyén személyiség,
mint kegyelmi eszköz az evangélikus teológiában nem nyert
kellő méltatást, a római katolikus teológia viszont túlzottan értékelte. Példa erre a szentek kultusza. Luther maga értékelni
tudta ezt a kegyelmi eszközt. A schmalkaldeni cikkekben olvassuk: »a keresztyének bensőséges beszélgetését és testvéri vigasztalását« az evangélium ©gy bizonyos formájának tekintette s
az ige és szentségek mellé helyezte. Ez minden esetre azt bizonyítja, hogy milyen gazdagnak tartotta a Szentlélek Üristsn munkaformáit. Luther e határozott kiállása sem tudta az evangélikus teológiában ezt a kegyelmi eszközt polgárjogosítani.« (Lelkipásztor XVII. évf. 12. sz. 1941. nov. Bizonyságtevés a Szentlélek Úristenről.) Ezért megelégszünk ennek csak így a sorok
között, ill. a lap alján való megem'lítéséviEíl s ezt is akkor teszszük, mikor azt fejtegetjük, hogy az egyháznak is, meg a vallástanárnak is nagyon alázatosnak kell lennie.
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igen szerény és alázatos tegyen. Az egyik az, liogy az
-ember, a diák autonom lény, ami azt jelenti, hogy »a maga
egészében nevelhetetlen.« 18 Ezt tudnia kell az egyháznak
is és a vallástanárnak is, mint általában minden nevelő
intézménynek és tanítónak.
De ezen kívül még
mást is számba kell vennünk, éppen mint egyháznak és vallástanárnak. Azt t. i., hogy az Isten
szuverén úr, nemcsak a világgal szemben, hanem az
övéivel, az ő egyházával és híveivel szemben is s Szent lelkével csak akkor áld meg, hitet és megismerést csak
akkor támaszt, amikor neki tetszik. Igv kétszeresen igaz,
hogy nem bízhatjuk el magunkat. Annál jobban bizakodhatunk azonban az Istenben és reménykedhetünk az ő
erejében. Mert Isten a maga szuverenitásával, éppen
Luther tanítja így,49 ha elbizakodottságunkat le is rontja,
nem kétségbeesésbe akar űzni minket, ellenkezőleg a
legnagyobb bizonyosságot akarja felkelteni bennünk, azt,
hogy ami lehetetlen az embernek, az mind lehetséges az
Istennek.
B) Itt azonban nem állhatunk meg, mert az írás
nemcsak a Szentlélek működésének szabadságáról tesz
tanúságot, hanem megkötöttségéről is. Ezért nem elég
csak azt hangsúlyoznunk, hogy a Szentlélek hitet ébreszt,
ahol és amikor Istennek tetszik, hanem azt is hangsúlyoznunk kell, hogy hol és mikor következik ez be, mert
csak ezen a hol és mikor körön belül érvényes a fentebbi
ahol és amikor. Nagyszerűen fejezi ezt ki az Ágostai Hitvallás 5. cikke: »Az ige és a szentségek szolgálnak ugyanis
azon eszközükül, melyek által a Szentlélek adományában
részesülünk, aki hitet ébreszt, ahol és amikor Istennek
tetszik, azokban, akik hallják az evangéliumot, tudniillik
azt, hogy Isten nem a mi érdemeinkért, hanem a Krisztusért igazítja meg azokat, akik hiszik, hogy Isten őket
a Krisztusért kegyelmébe fogadja.« Az ige hirdetésére és
a szentségek kiszolgáltatására pedig az Isten az egyházat
48
49
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Karácsony Sándor: Magyar nyelvtan, Bpest, 1938. X. 1.
V. ö. W. Eiert: U. o. 103—110. 1.

pendelt» (Äg. Hitv. 5. 7. cikk.). így a hol és mikor kérdésre végeredményben azt mondhatjuk, hogy a Szentlélek az anyaszentegyházban
munkálkodik, mikor ott az
evangéliumot igazán tanítják és a szentségeket helyesen
szolgáltatják ki. A hívő megértésre törekvő vallástanítás
tehát akkor jár az igaz úton, ha a) az egyházzal a lehető legszorosabb kapcsolatban van és b) az Ige, c) a
keresztség, ű) az úrvacsora kinjcseiből táplálkozik.
a) Ma már nem kell azt bizonyítgatnunk, hogy a
vallástanítás épp úgy az egyház funkciója, mint akármi más
tudományos theológiai vagy gyakorlati lelkészi tevékenység. Ebből természetesen következik, hogy a vallástanítás nem szakadhat ki az egyház élő testéből, ellenkezőleg
az ő ereilen is ugyanaz a vér kell, hogy keringjen, mely
az egyház életének' is hordozója, a Krisztus vére; de ez
csak akkor lehetséges, lia a vallástanítás az egyház szerves részeként munkálkodik, mert Krisztus kimondottan
az Egyház feje.
I'i oblématikus azonoan az, hogy a vallástanításnak
ez az egyházzal való természetes és szükséges kapcsolata
mit jelent.
Ügy látom, két oldala van a dolognak. Az egyik vitán
felül áll, az t. i., hogy a vallástanár és tanulói az egyház
hitleli közösségének tagjai s éppen, mint a vallástanítás
keretében egymásra utalt személyek, kötelesek élni azokkal
az alkalmakkal, melyeket az egyházakár az igehirdetésben,
akár a szentségek kiszolgáltatásában, vagy bármiféle egyházi munkában számukra is megteremt. Vagyis a vallástanítást az egyház minden egyéb, rajta kívül eső, hitet
szolgáló tevékenysége érdekli, annyira, hogy ha van valami, ami igazán élő egyházat kíván, mert nélküle nem
tud élni, akkor a vallástanítás az.30 A dolognak ez a 'fele,
50

£ s ha semmi más, akkor a vallástanítás teszi az egyház
elmulaszthatatlan kötelességévé, hogy törődjék és komolyan foglalkozzék az ifjúsággal. Talán még ma sincs sok helyen ifjúsági
és gyermekistentisztelet. De ahol ez meg is van, siralmas az ifjúsági egyesületek »élete.« A parokusok igen keveset törődnek
általában ezzel a munkával, legtöbbször a káplánokra bízzák s
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a vallási állításnak mint résznek a követelése az egyház,
egészével szemben, tehát tisztán áll előttünk. Vitás azonban a másik tele: az egyház igénye a vallástanítással
szemben. Mindenekelőtt azért, mert a protestáns theológia a reformációhoz mérten éppen az egyház kérdéséljen
mutatja fel a legnagyobb elfajulást, mert amint Brunner
mondja, 51 hierarchikus-klerikális, orthodox-intellektuáíis,
pietisztikus-szubjekíiv, spiritualista-individualis, utopisztikus-theokratikus torzképpé lett az egyház szent arca. S ahol az egyház önmagával sincs tisztában, természetes, hogy a vallástanítással szemben sem támaszthat igaz igényt. A sok zár-zavaros vélekedésnek azután
ma az a káros következménye, hogy az egyház, lia nein
is végveszélybe, mert ilyesmiről vele kapcsolatban szó
soha nem lehet, de igen nehéz helyzetbe jutott és szorultságában egyesek szinte a vallástanításon át akarnák!
megmenteni. De bármennyire jelentős és kitüntető is ez
a szerep, vissza kell utasítanunk, 5 -' mert erre nem vállalígy egész ifjúsági munkánk alkalmi jellegű. Eddig szerzett tapasztalataim alapján bátran merem állítani, hogy alig van egyházközség, melyben a vallástanításnak is javára váló gyülekezeti
ifjúsági munka folyik. így az a szomorú helyzet, hogy nemcsak
»a hivő közösség empirikus valóságának meglétével nem számolhatunk«, hanem még az ú. n. »pótlékok« (V. ö. Groó Gyula: Egyház és ifjúság. Lelkipásztor. XVIII. évf. 1. szám. 1941. dec.) sincsenek meg. Vagy ha megvannak, alig felelnek meg a célnak. A
vallástanítás ezért joggal panaszkodhatik, hogy az egyház nem
részesíti kellő támogatásban, s panaszkodnia is kell mindaddig*
míg a helyzet meg nem változik.
I
11

E. Brunner: Die Kirche, als Frage und Aufgabe der Gegenwart (idézve Makkaitól: U. o.: 26. 1.).
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V. ö. L. Heitmann: Krisis und Neugestaltung im Erziehungswerk. 1930. 10. 1. Die Debatte um den Religionsunterricht
in der Schule ist auf der Seite der kirchlichen Vertreter oft in
dem Sinne geführt worden, als ob es sich hier um das letzte
Bollwerk von Religion und Kirche handle. Wenn auch noch diese
letzte Gewöhnung des nachwachsenden Geschlechts an die reli-
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hozhatunk. Sokak munkássága folytau Ugyanis odáig eljutottunk már, liogy eléggé tisztázódott előttünk az egyház képe s ennek következében világosan látjuk, hogy
nem az egyház léte nyugszik a vallástanításon, hanem fordítva, a vallástanítás támaszkodik az egyházra. Ez azonban nem jelenti már azt is, hogy ezzel minden más, az
egyház és a vallástanítás viszonyára vonatkozó kérdés is
megoldódott. Épp elég munka var még ránk. így egészen speciális és részletes feldolgozást igényel pl. az a,
kérdés,2. hogy mik a kapcsolatok és a különbségek a
vallástanítás és az egyházi nevelés egyéb ágai: az ifjúsági és gyermek-istentisztelet, vasárnapi iskola, konfirmációi oktatás, ifjúsági egyesületek, bibliakörök s a felnőttek oktatása között. De 1. még ez előtt felvetendő és
tisztázandó a) az egyháznak, nemcsak mint nevelő és
oktató, hanem mint ezeket a sajátságokat is magában
foglaló, de ezeknél mégis többet és mást is jelentő egyháznak speciálisan a vallástanítással szemben támasztott igénye s h) ezzel kapcsolatban a vallástanításnak az iskolai
munkához, más tárgyakhoz való viszonya. Az előbbi 2.
annyira részletkérdés, hogy vele itt nem foglalkozhatunk,
az utóbbit 1. azonban pár szóval érintenünk kell, de
erre is csak az első felét, a) az egyház és a. vallástanítás
kérdését illetőleg térhetünk ki, mert a második fele b),
a vallástanítás és az iskola kérdése már rendkívül ágasboga s.
Azt mondja Rang (u. o. 112. 1.): Der Religionsunterricht ist. Kirche in der Schule. Ez leb. jól kifejezi, hogy
mi az egyház igénye a vallástanítással szemben. De mit
jelent ez?
giöse Überlieferung wegfalle, dann sei bald alles verloren. Diese
ängstliche Einstellung ist kein gutes Zeichen. Die Schule ka^n
nicht retten, was im Leben verloren ist. Wenn man nur deswegen
konfessionelle Schulen haben will, um einige gesicherte Stätten
zu haben, an denen die Religion der Väter ungestört von dem
religionslosen Strom der Welt noch den zukünftigen Geschlechtern weitergegeben werden kann, wird der religiöse Strom bald
versiegt sein. Denn das Leben ist stärker als die Schule.
4
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Mindenekelőtt azt, liogy a vallástanár és diákjai
egészen más viszonyban vannak, mint akár a történet,
vagy a magyar, vagy bármitéle más tárgy tanárja és
diákjai. 53 Egyrészt azért, mert mindnyájan a Krisztus
testének tagjai, másrészt, mert a tanár és diák név alatt,
mint igehirdető és az Igének hallgatói állnak egymással
szemközt. Ebbpl az alapvető viszonyból azután formai
és tartalmi szempontból több részletkérdés ered és vár
t isztázásra.
Igv legelőször is a fegyelmezés kérdése. Kétségtelen
ugyanis, hogy az egyház nincs fegyelem nélkül, a nevelés és a vallástanítás pedig formai szempontból kimondottan az egyházi fegyelmezés körébe tartozik. 54 Két ok
is kényszerít hát bennünket arra, hogy legelőször ezt a
kérdést érintsük, annál is inkább, mert az emberek, a
szülők is és a gyermekek is, ma általában szeretnek erről
megfeledkezni. Sőt, valljuk meg, hogy egyházunk is lioszszú időn át szinte teljesen elhanyagolta a fegyelmezés
dolgát. így fennforog annak a veszélye, hogy a vallástanárnak, és diákjainak fentebb említett és a vall ás tanítást alapvetően meghatározó viszonyát helytelenül úgy
értelmezik: ez szigorúság és fegyelem szempontjából kevesebbet jelent, mintha a tanár és diák viszony jellemezné
a vallásórákat is. Éppen azért szükséges, hogy minél
előbb feldolgozzuk a vallástanításnak, mint egyházi fegyelmezésnek a problémáját. Szükségünk lenne egy olyan
könyvre, mely elméleti és gyakorlati, történeti és korszerű szempontból megvilágítaná ezt a dolgot és rámu-
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Az egyházi közösségnek (communio) egyéb közösségekkel való hasonlóságára és a tőlük való különbözőségére rámutat
Fendt (u. q. 1 és köv. 1.) és Barth Károly: Hiszek. Debrecen, 193tr.
107—108. 1. Részletesen foglalkozik az egyház kérdésével külön
P. Althaus: Communio sanctorum. 1929.
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V. ö. Makkai: U. o. 99j. 1. íés Urbán Ernő: Nevelés és evangélium. Keresztyén Igazság. IV. évf. 9. sz. 1937. szept. Szabó
Lajos: Tekintély és szabadság a nevelésben. Lelkipásztor XVIII.
évf. 6. sz. 1942. máj.
!
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tatiia az állami, a társadalmi és a különféle felekezetű
nevelésnek ebben a tekintetben való sajátosságára.
Nem kevésbbé fontos azonban, liogy meglássuk a,
vallástanításnak hitvallásos és ökumenikus "voltát. Mindkettő természetesen és szükségszerűen következik abból,
hogy a vallástanítás az egyház tevékenysége, mert egyház csak hitvallásos és ökumenikus van. Ezt a szempontot
legegyszerűbb keresztülvinni a káté tanításakor, de érvényesíteni kell az egyháztörténet, a bibliai történetek és
a bibliaismertetés, tehát általában az egész vallástanítás
területén. Ez természetesen harcot jelent; ökumenikus
Szempontból állandó és közös harcot a világ ellen, hitvallásos szempontból pedig saját egyházunknak az egyetemes keresztyén anyaszentegyházon belül való megvédését.
De ezt a harcot nem lehet megkezdeni és lehetetlen
megnyerni egy holtakból álló sereggel. Ezért nem elég
csak azt hangsúlyoznunk, liogy az egyháznak s ennél
fogva a vallástanításnak is harcolóvá kell válnia, mivel
a hitvallás, amelyre ez is, az is esküszik, és a harc szorosan összetartoznak," hanem azt is hangsúlyoznunk kell,
hogy a hitvallás önmagában halott, mert mind meghaltak azok az atyák, akik készítették, és ezért elégtelen a
győzelemhez mindaddig, míg mi nem tudunk az ősök
vallástételével megegyező hitet s életet felmutatni. 56 Mert
65

V. ö. Barth K.: Hiszek. 8. 1.: A hitvallás mindig konkrét
történeti döntés, az egyház harci ténye, amely a saját kebelében
esetről-esetre felmerülő meggyőződésekben és tanokban meghallani véli a hitetlenség, a tévelygés és a babona hangját, és
kötelességének érzi, hogy hitének pozitív állásfoglalásával velük
szemben tiltakozzék.
55
V. ö. Makkai: U. o. 29. 1. és Trombitás Dezső: Egyház és
hitvallás. Protestáns Szemle. L. évf. 12. sz. 1941. dec.: . : : maga
az a tény, hogy az utóbbi időkben az egyház válságáról beszélhetünk, szomorú igazolója annak, hogy hiányzottak a hitvallásokat kiegészítő, a Krisztus-Jézust engedelmességben és szolgálatban felöltöző emberi életek. — A csak-hitvallásos egyházban a hangsúly a vallásosságon van, annak külső megnyilvánulásain, a kultikus szertartások komolyanvételén és gyakorlásán.
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íi hitvallás eredetileg a Krisztusba vetett személyes hit
megvallását jelenti s így közte és a hit között kölcsönöskapcsolat áll fent. Ezért a liitvalló vallástanítás a tanártól és a diáktól is elengedhetetlenül hitet kíván, még pedig nemcsak amolyan orthodox »igazhitűséget«, hanem
szívvel-lélekkel, élettel teljes hitet,57 És végül még azt
is mondhatjuk, hogy a hitvallás hitet — és vallást kíván,
persze hitből fakadó vallást.58
A formai szempontból felvethető részletkérdések között ezek után utoljára a vallástanításnak ma elég
sokszor emlegetett liturgikus jellegével kell még foglalkoznunk. Mert kétségtelen az, hogy ha a vallástanítás
egyház az iskolában, akkor a liturgiával való kapcsolatanem állhat csupáncsak abból, hogy a növendékeket előkészíti az istentiszteletre és ráneveli a liturgiában val<>
állandó részvételre, hanem önmagának is istentiszteletté
A hitvalló egyházban ezzel szemben vallásosnak lenni annyi,
mint az apostolok és hitvallók vallástételével megegyező életet
felmutatni, Isten dicsőségére.
57

V. ö. Friedrich Karl Schumann: Die Bekenntnisse und d a s
Bekenntnis. Leipzig, 1938. 6. 1.: b) Für den Bekennenden bedeutet das, dass er nicht nur mit einer Seite seines Wesens f ü r
etwas eintritt, mit seinem Vtyillen oder seinem Urteil, sondern
dass er sich bekennend einsetzt. Im Bekennen ist das ganze Ich
dessen, der bekennt, ergriffen und zusammengefasst, hingeordnet
und überantwortet an den, zu dem er sich bekennt. Bekennen
heisst also nicht nur »etwas für sich bejahen«, sondern es.
heisst, »sich in- der Ganzheit des Personseins binden an den,
zu dem man sich bekennt.«
58

Maga a hitvallás ugyanis már »a keresztyén vallásnoz«
tartozik hozzá. V. ö. Trombitás Dezső: Vallás és hit. Protsstáns
Szemle. L. évf. 4. sz. 1941. ápr. így semmiképpen sem valósítható
meg az, hogy »keresztyén vallásról« ne beszéljünk. Csak pontosan meg kell mondanunk, hogy mit értünk alatta. Abban mindenesetre igaza van a modern theológiának, hogy úgy beszélni
»keresztyén vallásról«, amint ezt nagy általánosságban a múlt
.században tették, semmiképpen sem lehet.

52

kell válnia. Az egyház ugyanis kezdettől fogva bír liturgiával és ez alatt magát az egész gyülekezeti istentiszteletet értjük. 39 Kérdés azonban, hogy a vallástanítás
ilyen értelemben istentiszteletnek tekinthető-e? Az evangélikus liturgia magyar szakértői, 1). D. Raffay Sándor
és Dr. Jánossy Lajos, erősen síkra szállnak az ellen,
hogy a liturgia alatt mást is értsünk, mint a teljes gyülekezeti istentiszteletet. Tiltakoznak azok ellen, akik külön liturgikus és nem-liturgikus istentiszteletről beszélnek, vagy a liturgián »csak« az istentisztelet »állandó«,
vagy mint mondani szokták, »kötött« elemeit, ill. az egves
szent szertartásoknak hasonló természetű részeit értik
-— Mindez igaz és helyes dolog történeti szempontból
é s a gyülekezeti istentiszteletet tartva szem előtt, de megvalósíthatatlan a vallástanítás területén. A vallástanítás
ilyen teljes értelemben nem lehet, liturgia, csak a »liturgikus istentisztelet« értelmében, a maga »állandó« és
»kötött« s az istentiszteletben is előforduló elemel révén
lehet ez. És, amint a Tanterv és Utasítás is hangsúlyozza
(38. 1.), azért, mert »a vallásórának úgy kell lefolynia,
hogy a tanuló minden órán találkozzék az Istennel«.60
De, miért nem vehetjük teljes egészében liturgiának
a vallástanítást? És mik azok az elemek, melyek a vallástanítást »liturgikus istentiszteletté« teszik?
V. ö. Jánossy Lajos. Az evangélikus liturgia megújhodása. Bp. 1932. D. Raffay Sándor: A magyarhoni evangélikus
liturgia történetéhez). Bp. 1933.
A »Tanterv és Utasítás« szerint egyedül »ez adja meg
a vallásóra istentisztelet-jellegét«. Kétségtelen, hogy az Istennel
való találkozás (communio) a liturgiának a csúcspontja. De a
liturgiához az is hozzátartozik, hogy ez a találkozás benne előkészíttetik. Vagyis a communionak látható, hallható, tapasztalható
jegyei vannak s a liturgia nagyrészt ezeknek a jegyeknek a communio érdekéből, szempontjából való felhasználása és csoportosítása. Nem elegendő tehát, legalábbis a vallástanítás területén
nem, az istentiszteleti jelleget csupán az Istennel való találkozásban látnunk, hanem a vallástanításban gazdagon előforduló
liturgikus elemek miatt, külön foglalkoznunk kell a vallásórák
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A liturgiának a szíve, éltető forrása, mondja többször is .Táilossy Lajos, az úrvacsora szentsége s e körül
helyezkednek pl a többi elemek, nem elszigetelten, hanem
az úrvacsorával organikus összefüggésben. Világos, hogy
a vallástanításnak más a szívta s e szerint más a rendje.
Közelebb esik hozzá a Ka f fay-féle liturgia, melynek középpontjában az igehirdetés áll. De azért ezzel sem azonosítható, mert, amint Fendt mondja, az istentisztelet
»unabsichtliche Erziehung« (U. o. 49. 1.), funkcionális
nevelés, míg a vallástanítás »absichtliche Erziehung.« 61
Meg kell hát elégednünk azzal, hogy a vallástanítás
csupán liturgikus elemekkel rendelkezik, de semmiképpen
nem liturgia, legfeljebb csak »liturgikus istentisztelet«. Fő
liturgikus elemei pedig az ima és az ének. Mindkettő
elsősorban, mint felelet ós hálaadás vétetik számba02 az
Igére és az Igéért, mely a vallástanítás tárgya és amelynek hívő megismerése a vallástanítás célja. Ezeken kívül
megemlítjük még az evangélikus liturgiának kezdettől
fogva egyik legértékesebb elemét, de tempore jellegét.
Szükséges, hogy a vallástanítás is de tempore jellegű
legyen, azaz az egyházi évhez igazodjék. Olyan pontos
alkalmazkodást azonban, mint a liturgiában, a vallástanításban el nem érhetünk. 63
Ezzel a formai szempontból felvetendő részletkérdések tárgyalását befejeztük s rátérhetünk a tartalmi szempontból fontos kérdések' rövid taglalására.
»liturgikus rendjével.« Mindez azonban már a vallástanítás módszerének kérdéséhez tartozik.
61

A »Tanterv és Utasítás« ebben a tekintetben kissé Homályosan közli Fendt világos megállapításait, mikor ezt mondja r
»A vallástanítás mind emiatt csak gyülekezeti vonatkozásban gondolható el (funkcionális nevelés).« ('14. L) Sokkal tisztábban é s
félreérhetetlen különbségtétellel állapítja meg a vallástanítás és
a gyülekezeti nevelés viszonyát Groó Gyula: U- o.
V. ö. Fendt: U. o. 75. Rang: U. o. 118. 1.
03

V. ö. Sólyom Jenő kísérletét: Evarigélikus Élet IV. évf.
24. sz. 1936. jún. 14. 188. 1.
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b) így először az Ige és a Szentlélek viszonyának
a kérdésével kell foglalkoznunk. De csak egészen röviden érinthetjük ezt a kérdést, inert a vele való foglalkozás nem a mi feladatunk, hanem a dogmatikáé és a
bibliai tudományoké. Azonkívül pedig ez a kérdés nem
is igen kutatható és részletezhető, mert ugyan ki volna
képes belátni abba a titkos viszonyba, mely van az Ige
és a Szentlélek között. Ezért egyszerűen megelégszünk
azzal a ténymegállapítással, hogy az Ige és a Szentlélek között minden tekintetben elszakíthatatlan kapcsolat áll fent. ul Ez egyrészt azt jelenti, hogy az Ige a Szentlélek műve (tisztázandó a diákság számára világosan
az írás inspiráltsága), másrészt, hogy a Szentlélek az
Ige útján közeledik hozzánk s nem árkon-bokron, úttalan
utakon át, miként a rajongók vagy a szekularizáltak
vélik.
S most következik a mi kérdésünk: mi következik
mindebből a vallástanításra vonatkozólag. Egyszerű a
Felelet: az, hogy az Igével még buzgóbban foglalkozzunk.
Mert csak így vághatjuk ki magunkat abból a cireulus
vitiosusból, amelybe a modern tudományos theológia keveredett, helyesebben, így változtathatjuk azt át cireulus
preciosussá. Igaz, ilyen circulusokról inkább csak az emberi szervezet életében szokás beszélni, de bátran szólhatunk ezekről bármely más organizmus életében is, mert
ott is megtalálhatók. Németh László pl. egy rövid tanulmányában az ember, a kultúrák és a társadalom életében
mutatja meg ezeket a eirculusokat.« Úgy látszik, az or<:i V. ö. Luther Márton—Dr. Masznyik Endre: A schmalkaldi
cikkek. Bp. 1937. 49. 1.: Ami az élőszóbeli Igét illeti, e részben
határozottan ragaszkodunk ahhoz, hogy az Isten senkivel sem
közli Lelkét vagy kegyelmét másképpen, csak megelőzőleg hirdetett Ige által vagy Igével. így őrizhetjük meg magunkat ama
rajongó lelkektől, akik azzal dicsekesznek, hogy ők Ige nélkül,
vágy már az Ige hirdetése előtt bírják a Lelket s éppen azért
az írást vagy élőszóbeli Igét kényök-kedvük szerint bírálgatják, magyarázzák, csürik-csavarják.
65
Németh László: Tanu. 1935. V—VI. 242—248. 1.: A sors
és a kivételes ember.

55

«

ganizmus velejárói ezek, mint az élet (c. preciosus) és a
halál (c. vitiosus) csigavonalai. így meg kell legyenek
a mi tudományunk területén is, hiszen az Ige is organizmus.00 Még pedig, ha az írás sok-sok írójára gondolunk,
akkor hasonló a társadalom és a kultúrák organizmusához, mely minden ízében más és mégis minden tagjában
az egészbe való beilleszkedésre törekszik. Ha pedig az
Atya, Fiú, Szentlélek szerzőségére gondolunk, akkor az
Ige az emberhez hasonló, aki minden ízében egy egyéniség. S organizmus maga a keresztyénség, az egyház, amelyet mint csiga a házát, úgy hord magán az ige. És ki
tagadhatná még ma is, Barth, Brunner, Gogarten, Thurneysen és a többiek kritikája után is, hogy ebben az
organizmusban a súlyos, halálos circulus vitiosusok lavináját indította el a modern tudományos flieológia. Többek
között pl. azzal, hogy a theológia tárgyává Isten Igéje
helyett a vallást tette meg s ezért normájává, eszközévé
is, a circulus vitiosus természetes logikájának következtében, rögtön az emberi ész lett. Mert az Ige megvetése
eltorlaszolta Isten Szentlelke számára az útat s az észnél nagyobb világosságra és jobb vezetőre az ember
magától nem akadhatott. Ennek segítségével peclig mind
kevesebbet értett meg az Igéből s hozzáfogott annak
megcsonkításához: elvetette természetfeletti jellegét, de
még megőrizte történetiségét, kiollózta belőle az érthetetlen részeket, de még ragaszkodott a többihez, végül
azonban történetiségét is megtagadta és mindent mithosznak minősített.
A theológiát ebből a halálkörből többek előkészítő
munkája után és másokkal karöltve Barth Károly szabadította ki. Űgv, hogy a kritikus ponton, ahol az eltévelyedés történt, ott avatkozott, be. Azaz, az Isten Igéjét
állította ismét a theológia és a keresztyén élet középpontjába s ezzel megindította az életet felszabadító circulus preciosust. 67 A Szentlélek útja felszabadult s az
60

V. ö. Sipos István: A
I. Bp. 1938. 53L 1.
C7
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református

theológia

védelme.

Barth Károlynak ez a legnagyobb alkotása! Téved ezért

I g e jobb, hí vő megértése azóta már exegetikai és egyéb
munkák tömegében ítapvilágot is látott, Á mozgalom »oly
elemi erővel, olyan széleskörű hatással lépett fel, hogy
befolyása alól pozitív vagy negatív formában alig vonhatta ki magát valaki a theológiai gondolkodás terén s
jaklk kivonták magukat a hutása alól, azok csakhamar
egy letűnt világ múzeumi emlékeinek a lenyomását
keltették. 68
Nyilvánvaló, hogy az evangélikus vallástanítás sem
zárkóíihatik el e mozgalom jótékony hatása elől. Először
azért nem, mert tárgya szintén az Ige, és teljes egészében, még akkor is, amikor egyháztörténetet tanít, nem
más, mint igehirdetés, természetesen, amint ezt már Sólyom Jenő is hangsúlyozta, »nem prédikációban, hanem
.tanítással.« Másodszor azért nem, mert célját, a hívő
megismerést, a vallástanítás sem érheti el máskép, csakúgy, miként ez az újabb theológ'ia is elérte, a Szentlélek
által. A Lélek pedig, amint ezt éppen az újabb theológ i
hirdeti nekünk beszédes és bő példákkal, csak akkor
közeledik hozzánk és újít meg bennünket, hogyha mi az
Ige kútjára járunk vizel meríteni s ezzel a tiszta vízzel
töltjük meg tanításunk poharait. Az új, az Ige theológiája
és vallástanitása ezért azzal a váddal illeti a modern tudományos theológiát és vallástanítását, amellyel Jeremiás vádolta mog népét: » Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak; és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet.« (Jer.
Scholz László (Lelkipásztor. XVIIt. évf. 4. sz. 1942. márc. Az
u. n. dialektikai teológia.), amikor Barth Isten Igéjének hármas
alakjáról szóló tanítását ismertetve ezt írja: »Ezt tartom az ö
legklasszikusabb és legmaradandóbb teológiai alkotásának.« Téves
ez azért, mert — aminl Sipos István kimutatja (u. o. 142—154.
1.) — ez a megkülönböztetés Barth szerint sem új, már a XVI.
században megvolt, a múlt században pedig Heppe H. és Rothe
R. óta szintén emlegették. — Barth nagy alkotása: az Ige centrumba állítása, a »Deus dixit« előtt való hívő megalázkodás.
"" Karner Károly: U. a. Lelkipásztor.
évf. 4. sz. 162. 1.

1941. márc.

XVII.
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2:13.). De nemcsak vádol, hanem maga már vissza is
tért az élő vizek forrásához, az Igéhez.
De hátra van még az egész egyháznak s ezen belül
a tanuló ifjúságnak a visszatérítése az Igéhez. S ez nem!
könnyű feladat. Tapasztalatom az, hogy a felnőttebb,
felsős diákság nagyobb százaléka hajlik a modern tudományos theológia nézeteinek a vallására, ami az istentelen, új pogány áramlatokat és a keresztyénség megromlott állapotát s elvilágiasodott voltát tekintetbe véve
n e m is csodálható. S meggyőződésem, hogyha a felnőtted
mind és az egész világ igaz keresztyénné lennének is
(bár ez elképzelhetetlen), az ifjúságban akkor is nagy
százalékban ütné fel a fejét mindaz, amit mi Schleiermacher-nél, Bauer Brunó-nál, Kitschl-nél, stb. kárhoztatunk. Éppen ezért nem érdemes a dolog felett keseregnünk, hanem be kell látnunk, hogy a vallástanítás helyzete állandó harc. Csak vitatkozva lehet az Igét tanítanunk, amint kezdettől fogva is csak így lehetett. Tanúskodik erről maga a Biblia, mely voltaképpen egy hatalmas vitairat. A vitából azonban a vallástanításban k j
kell zárnunk a hitetleneket, ha ugyan akadnak ilyenek,
mert bár sokan vitatkoznak, de ezek inkább kételkedők
és kicsinyhitűek, mintsem a Krisztus ellenségei. Ha velük hittel, hívő értelemmel tusakodunk, az eredmény nem
maradhat el. Lehet, hogy esik rájuk is később, az iskola
elvégzése után töltetik ki teljesen Isten Szentlelke, miként a tanítványok is csak Jézus halála, feltámadása és
mennybemenetele után teljesedtek meg vele, de addigi
is magukkal vihetik az életbe a Lélek zálogát és k a r d j á t :
az Igét.
c) Hasonló komolysággal kell a keresztség becsületéért is sikra szállnunk, mert vallástanításunkban semmit
sem nélkülözhetünk, ami bennünket Isten Szentlelkéhez
közelebb visz. Már pedig a keresztség egész bizonyosan
a Szentlélek munkájának eszköze. Luther Márton éppen
ezt említi meg, mint legfőbb érvet a mellett, hogy a gyermekkeresztség jogos. A .Nagy Kátéban (104. 1.) ezt írja:
»Hogy a gyermekkeresztség Krisztusnak tetszik, eléggé
kitűnik az Ő saját cselekedeteiből; nevezetesen, hogy Isten sokakat tett. szentté és ajándékozott meg a Szentlelké-
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vei, olyanokat, akik gyerinekkeresztségben részesültek.
Manapság is nem egynél érezzük közülük, liogy a Szentlélek munkál bennünk, akár tanaikat, akár életüket nézzük. Ugyanígy Isten kegyelméből nekünk is megvan az
az adományunk, hogy tudjuk az írást magyarázni s Krisztust felismerni, ami a Szentlélek nélkül nem volna lehetséges. Pedig ha Isten nem fogadná el a gyermekkeresztséget, az ilyeneknek nem adna Szentlelket, sőt annak,
még egy kis darabját sem! Egyszóval akkor régi időtől
l'ogva mind a mai napig nem lett volna a földön egy keresztyén sem. Mivel pedig Isten az Ő Szentleikének 1
adásával igazolja ezt a keresztsége!, amint azt egyes
atyáknál, mint szent Bernátnál, Gerzsonnál, Husz Járosnál és másoknál, akik gyermekkorukban vették fel a
keresztségét, ugyanígy érezzük, és mivel a keresztvén
anyaszentegyház is fennáll mind e világ végezetéig, "kén ytelenék e kérdés f irtat ói elismerni, hogy a gyermekkeresztség kedves Istennek.« És azt is kénytelenek elismerni, hogy a gyermekkeresztség, mint Istennek rajtunk
legkorábban végrehajtott cselekedete, többek között a
vallástanításnak is feltétele.
Mindenesetre, az a kétségbevonhatatlan tény, hogy
a keresztség és a Szentlélek munkája között ilyen szoros
viszony van, már önmagában elegendő ahhoz, hogy a
-Szentlélek munkájára igen-igen rászoruló vallástanításunk. a keresztséggel a kapcsolatot felvegye. Ez ellen senki sem tiltakozhat azzal, hogy a vallástanítás elsősorban
tárgyához van kötve, tehát az Ige a mindene. Ez igaz.
I>e ez csald a verbum et sacramentum egységét s ugyanakkor külön-külön jelentőségét, objektivitását nem yal'ó,
tehát az eredeti bibliai és evangélikus alapról lecsúszott
s római katholikus vagy református Int.ásnak áldozatul
esett lelkek számára jelentheti egyúttal azt is, hogy a.
vallástanítást most már kevésbbé szoços kapcsolat fűzi
a szentségekhez, a keresztséghez és az úrvacsorához. Mert
az Igét és a szentségeket csak a katholikusok és a reformátusok szakíthatják így cl egvmástól, vagy állíthatják
szembe egymással, vagy nyelethetik el az egyiket a másikkal. Mi evangélikusok nem csonkítjuk meg a szentségek objektivitását, miként a reformátusok, és megsért ver
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.a szentségek verbum aetuale, visibile yoltát nem rombolj u k szét a verbum et sacramentum összetartozását, mint.
.a római kathólikusok. Vitathatatlan számunkra, hogy a
kettő, külön sajátosságait megőrizve, felbonthatatlan egységet alkot. Ezért természetes, hogy tárgyául az Igét
választó vallástanításunk éppen tárgyánál fogva nem ellentétbe, ellenkezőleg szoros kapcsolatba fog kerülni a szentségekkel. Ezekhez köti először az Ige, mely a külső jelek
ínellett a szentségek velejét alkotja, azokkal kölcsönös
és közvetlen kapcsolatban áll s így a vele foglalkozó
vallástanítás és a keresztség, valamint az úrvacsora között is természetesen belső viszonyt közvetít. De a szentségekhez köti a vallástanítást az a tény is, hogy a gondjaira bízott gyermekek mincl megkereszteltettek, az egyháznak igazán élő tagjai pedig csak akkor lesznek, h i
a keresztség felvétele, az Ige hallgatása és megtartási
mellett időnként az úrvacsorával is élnek. S végül még
valami, ami nem ennyire dogmatikai vagy tapasztalati
következtetés eredménye. A vallástanítást a két szentség
közül a keresztséghez köti mindenekelőtt Jézus Krisztus,
-amikor azt parancsolja, hogy menjetek el széles e világra, tanítsatok minden népeket, és kereszteljétek meg
őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevél>em Nyilvánvaló ebben a parancsban, hogy a tanítás
és a keresztelés közvetlenül összefüggnek.
Ezzel a dolgot sokak példájára elintézettnek is vehetnők, mert legtöbben megelégszenek annak a kijelentésével, hogy a tanítás és a keresztség között szoros kapcsolat
áll fenn s az utóbbi az előbbinek a feltétele. Mi is ezt
hangsúlyozzuk elsősorban, ' mivel kétségtelen, hogy ez
a »felfedezés« döntő jelentőségűvé lett a legújabbkori vallástanításra vonatkozólag és egy második, az Ige sarokba
állítása miatt támadt halálkörhöz hasonló, súlyos circulus
vitiosusból, mely j i keresztség megvetése folytán keletkezett, mentette ki a vallástanítást. S evvel, a keresztség
felfedezésével és újra alappá tételével még teljesebbé
lett és lesz a szétválás a múlt és a jelen között. Annál
is inkább, mert a múlt teljességgel okszerűen gondolkoz itt
s legtöbb tévedése, bátran mondhatjuk, a rossz elindulás,
a téves indoklás és alapvetés következménye. Mert pl.
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»:a gyermekkel való foglalkozás érdemes- voltát a legkülönfélébb módon indokolták, csak úgy nem, ahogy illett*,
volna. Mondták, hogy érték a gyermek, emberi, nemzeti,
élettani, társadalmi, stb. szempontból; csak azt nem akarták látni, hogy a gyermekkel és ifjúval foglalkozni kell,
mert Isten a keresztségben már bejelentette rájuk a.
maga igényét. 69 Természetes, hogy ilyen'alapon csak
hamisságokkal teljes vallástanítás alakulhatott ki. Mert,.
lia igaz az, amit Frobenius 70 hajtogat, hogy igazi kultúra.
( Hochkultur) eddig még tengertől elzárt telepen nem nőtt
s nem is nőhet, hanem csak nagy vizek közelében, tengerek partvidékein, ennél még sokkalta igazabb s egészen
bizonyos, hogy keresztyén kultúra és élet, ezen belül
pedig igazi vallástanítás csak a keresztség alapján lehetséges. Elég csak Pál apostolnak a keresztségről írt klaszszikus sorait, vagy Luther Mártonnak a Kis és Nagy
Kátéban a keresztségről szóló rejtegetéseit olvasnunk,
hogy ezt belássuk. Mert ezek szerint a keresztség az életnek kegyelemben gazdag vize és a Szentlélekben való
újjászületésnek a fürdője, melyen aki átesik, kimondhatatlan nagy kincsek birtokába jut: megszabadul a bűntől,
a háláitól és az ördögtől s elnyeri Isten kegyelmét, az
egész Krisztust, az egész Szentlelket minden adományával, az örök üdvösséggel együtt, —- ha hiszi azt, amit
Isten Igéje és ígérete mond, és egész életében ezt tanulja
s ebben gyakorolja magát, levonva a keresztségnek minden következményét a maga számára. Ha pedig megtörténik, sőt mindnyájan így járunk, hogy megkeresztelt
voltunk ellenére is visszaesünk a bűnbe, akkor sem szabad'
azt gondolnunk, hogy most már a keresztségnek vége. Ereilen tiltakozik Luther, mikor azzal fejezi be a Nagy Kátéban a keresztségről való elmélkedését, hogy »ha tehát
egyszer a keresztségben reánk háramlóit a bűnök bocsánata, akkor az fennáll napról-napra, amíg csak élünk,
más szóval, amíg csak nyakunkon ül az ó-ember. »Ezért«,
69

Szenes László: A vallástanítás, mint igehirdetés. Károlyt
emlékkönyv. Budapest. 1940. 318. 1.
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Leo Frobenius: Paideuma. Frankfurt am Main. 1928.
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írja még előbb, »ha valamelyikünk el is szakadt tőle és
bűnbe merült is, mindig visszatérhetünk hozzá úgy, hogy
az ó-embert újból leigázzuk.« Erre tél is szólít: »Ha pedig valaki kiesik, legyen azon, hogy újból odaússzék, a
hajóba ('t.. i. a ikeresztségbe) belekapaszkodjék, míg megint,
bejuthat s azon folytassa útját, mint annak idején kezdte.«71 A legüjabbkori vallástanítás éppen ezen az úton
van: merész irányváltoztatással visszatér a keresztséghez
s hangsúlyozza, hogy ez a vallástanítás alapja.
Ehhez azonban ,még hozzá kell fűzzük, hogy a keresztségnek a vallástanítás alapjává tétele nem történhetik
meg a keresztség rovására, hanem csakis a vallástanítás
javára és hasznára. Ez talán kissé furcsán hangzik és
értelmetlennek tűnik fel. Hiszen a keresztségnek a múlt
süllyesztőjéből való kiemelése, újraértékelése s alapvető
szerephez juttatása, mindenekfölöttvaló megbecsültetésséről tanúskodik ; mire való akkor ez az új szakaszt kezdő,
szószaporító megjegyzés, mellyel pl. sem Sólyom Jenővel,
sem a »Tanterv és Utasítás«-ban nem találkozunk, mert
mindketten megelégszenek pusztán azzal a kijelentéssel,
hogy a vallástanítás, ill. a vallástanár magatartását 3.
az határozza meg, hogy a tanuló meg van keresztelve.
Mindjárt meglátjuk azonban ennek a megjegyzésnek a
fontosságát, lia a vallástanítás ősképére, a konfirmációi
oktatásra s magára a konfirmációra tekintünk. Itt sohasem feledkeztek meg arról, hogy a konfirmáció s az azt
megelőző oktatás a keresztségre alapul, pontosabban: a
keresztség és az úrvacsora között foglal helyet. Mégis,
mivé lett a konfirmáció szemében a keresztség? Elnyomta
s rangban és értékben maga alá szorította a konfirmáció
és a konfirmációi tanítás. 7 - Ezért kell külön hangsúlyoznunk, hogy nem elég egyszerűen csak kijelentenünk: a
71
V. ö. Scholz László: Isten tulajdonában. Szentlélek
bora. Budapest. 1939. 162—168. 1.

tá-

72
V. ö.: Veöreös Imre: Konfirmáció. Lelkipásztor XVI.
évf. 5—6. sz. 1940. ápr. és máj. — Schmidt János: A konfirmáció
a keresztséghez, úrvacsorához és egyházhoz való viszonyában.
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keresztség a vallástanítás alapja, hanem azt is meg kel!
jegyeznünk, hogy ez az alap tökéletes, kiegészítésre nem
szorul s a reája alapuló vallástanításnak nem az a szándéka, hogy pótolja a keresztség fogyatékosságait, mivel
erről szó sem lehet, hanem az a kötelessége, hogy értékesítse mindazt, amit az Isten a keresztségben tökéletesen megadott s felhasználja és hasznosítsa azokat a maga
és a tanuló javára. 73 Erre a megjegyzésre különben és
utoljára azért is szükség van, mert egyesekben felötlik
néha az a gondolat, hogy az iskolai vallástanítást is, miként a konfirmációi oktatást, egy fogadalommal zárjuk
le. Amolyan második konfirmáció lenne ez s ki tudja,
nem kerül-e egyszer sor reá. Semmiesetre sem szabad
azonban, hogy —• ha valamikor ez komolyan szóba jönne
és megvalósulna —• egyházunkban a konfirmációhoz h a sonló hódítást végezzen és a keresztség jelentőségének
fölibe kerekedjék. Egyébként sem biztos, hogy szükség
van reá. Luther még az egyszeri konfirmációért sem lelkesedett, a fogadalom pedig még ráadásul nagyon is kétségbevonhatóan fontos része csak a konfirmációnak, miért
szaporítanék akkor mi az alkalmakat és éppen a fogadalomtételeket. Arra jo ez mindenesetre, hogy ilyenekre
gondolva még jobban, árgus szemmel őrködjünk a keresztség felett. A fölösleges veszélyek elkerülése végett pedig
jobb, ha megelégszünk a vallástanítással s ezt hűségesen
végezzük.
cl) Végül az úrmcsora és a vallástanítás kapcsolatára
kell még rövidesen rávilágítanunk.
A keresztségnél és a már előbb is elmondottak azt
is eldöntötték, hogy az úrvacsora és a vallástanítás között
73

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a vallástanítás
egyszerűen a keresztség kifejtésévé lesz,. Nem. A keresztség
alapja a vallástanításnak, de tárgya, az az Ige s kifejteni ezt
kell. Ezért helyesen jegyzi meg Rang (u. o. I. 27. 1.): Ein Unterbricht als Auslegung des Sakramentes, das Sakrament als
Bestätigung des Unterrichtes: das wäre ein sinnloses Inbeziehungsetzen und eine törichte Übersteigerung dessen, was kirchlicher
Unterricht sein kann und sein soll.
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is igen szoros a viszony, inert ez a szentség is eszköze
a Szentlélek munkájának s ennek is a leje és veleje az
Ige. Élihez még csak azt kell hozzáfűznünk, hogy ezeken a. közvetett kapcsolatokon kívül, miként azt a keresztség és a vallástanítás viszonyára vonatkozólag is
megállapítottuk, közvetlenül is kapcsolódik egymáshoz}
az úrvacsora és a vallástanítás. Ennek élénk bizonysága,
hogy egyházunkban a vallástanítás szükségességét először
nem is annyira a keresztséggel kapcsolatosan, mint inkább az úrvacsora val való összefüggésben látták be és
hangoztatták. Említettük, hogy Luther a mások által
főként a keresztséggel kapcsolatba hozott konfirmációval
szemben semleges álláspontot foglalt el, de azt viszont
fennen hangoztatta, hogy az úrvacsorara vonatkozó dolgokat »minden keresztyénnek ismernie kell, lia valóban
keresztyén akar lenni és részesedni óhajt ebben a szentségben. Mert ezentúl már nincs szándékunkban bárkit
is odaengedni vagy bárkinek is kiszolgáltatni, ha azt
sem tudják, hogy mit keresnek ott, vagy miért járulnak oda.«" Annyira szívén viseli Luther ezt a dolgot,
hogy alig ír le a Nagy Kátéban az oltáriszentségről két
mondatot s már is az imént hallott kijelentésekkel folytatja bevezető szavait. Nyílt- vallomás ez az oltár'szentséggel kapcsolatban a vallástanítás szükségességéről s valószínű, hogy ebből fejlődött ki a konfirmációnak az a z
első formája, amely »Glaubensexamen, kátévizsga, az egyháznak tisztán katecbetikai jellegű cselekménye volt,
melynek alapján az úrvacsorához bocsátotta és így a
keresztyén élet teljességébe állította azokat,-akik megismerték a keresztyén hit igazságait.« 73 Mindez pedig az
úrvacsorának komoly, lutheri, az eredeti értelemnek egyedül megfelelő magyarázatával áll összefüggésben s azzal
az Igével, hogy »próbálja meg azért az ember magát és
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Veöreös Imre: U. o. 201. 1.

úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igvék abból a
pohárból.« (I. Kor. 11:28.)
Ezek alapján bizton állíthatjuk, hogy mind a konfirmáció, mind a vallástanítás közvetlen kapcsolatban áll
az úr vacsorával. Itt ugyanis, ebben az időben, még nem
vált el egymástól a kettő, vagy legalább is a konfirmáció szervesen beletartozott az egyház katechetikai munkájának az egészébe. Azóta azonban, főként a pietizmus
és a felvilágosodott racionalizmus hatása alatt, elkülönültek egymástól. S lia sikerülne is, amiért Schmidt János
harcol, a konfirmációt jelentőségében ismét a reformátort mértékre redukálni, mint különálló tevékenységet
megszüntetni és beilleszteni újra az egyház egész életre
kiterjedő tanító-nevelő munkájába, még akkor is lenne
már némi különbség a konfirmáció és a vallástanítás
között. S vájjon nem éppen abban mutatkoznék-e meg ez
a különbség, hogy a konfirmáció közvetlen ós szoros kapcsolatban állna az úrvacsorával, míg a vallástanítás nem
és így kérdéssé válnék, ami az imént mégannyira biztosnak látszott, t. i. hogy mindkettőt egyformán közvetlen
kapcsolat fűzi az úrvacsorához?
Lássuk ezért, hogy mi a különbség a kettő között,
nem ilyen vagy olyan szempontból, hanem kizárólagosak
az úrvacsorához való viszonyuk szemszögéből nézve. Ez
a vizsgálat azt mutatja, hogy a konfirmációi oktatás
csupáncsak egyszer és az első úrvacsora vételre készít elő
s ennek ünnepélyes megtörténtével munkája be is fejeződik. Tehát teljesen csak az úrvacsoráért van, ezért él
s mikor ezt eléri, megszűnik létezni. A vallástanítás viszint ennél jóval hosszabb életű, munkája nemcsík hogy
nem ér véget az első úrvacsora vétellel, hanem ellenkezőleg ekkor lendül csak igazán neki, mert a tanulók most
már minden kegyelmi eszköznek a birtokában vannak
s így a vallástanítás még nagyobb reménységgel igyekezhet ik céljának: a hívő megismerésnek az elérésére.
—< Amíg pedig a tanulók innen vannak az első úrvacsora vételen, addig a vallástanítás mindenben megegyezik a
konfirmációi oktatással. Ekkor igaz róla, amit Rang (u.
o. I. 28. 1.) tévesen az egész vallástanításra vonatkozólag
mond: »Auf den Empfang der Taufe gründet unser Un5
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terriclit, auf den Empfang des Abendmahles zielt er, insofern wir mit Recht den Konfirmandenunteirrieht als
beispielhaft für die gesamte kirchlich^ Unterweisung
ansprechen.« De az úrvacsorát megelőző vallástanításra
is csak azzal a megszorítással, ill. bővítéssel igaz ez,
hogy ez a megállapítás felöleli a konfirmáció egész látóhalárát, míg a vallástan ításó ennél sokkalta tágasabb,
mert nem áll meg az úrvacsoránál. S ennek a messzebb
lehanyatló, nagyobb égboltozatnak a szélesebb látóköre
hatja át már az úrvacsora előtti vallástanítást is. Az
úrvacsora elérése számára sem kevésbbé fontos, mint a
konfirmáció számára, de amikor erre törekszik, ezt is
egy magasabb cél érdekében tartja fontosnak, melynek
teljes elérése lehetetlen az úrvacsora nélkül. Ezért nyilvánvaló, hogy a vallástanítás és az úrvacsora között közvetlen kapcsolatnak kell lennie. Ez a harmadik eszköz,
a már említett kettő: az Ige és a keresztség mellett,
mely a másik kettővel együtt, amikor az Atyának tetszik,
közvetítheti nekünk Isten Szentlelkét, hogy ez oennünket Krisztushoz vezessen s ezzel célunkat velünk eléresse.
Ezért a vallástanításhoz szervesen hozzátartoznak
a bűnbánati napok, melyek egyszersmind az úrvacsoravételre is alkalmak. Ezenkívül pedig a tanítványainkat
arra is buzdítanunk kell, hogy egyéb alkalmakkor is
minél gyakrabban járuljanak az Űr asztalához, de nem
többször, mint amennyiszer ezt igazán komoly bűnbánattal képesek megtenni, mert a bűnbánat az úrvacsorával
való élésnek a korlátja azok számára, akik az úrvacsorát
illetően már kellő oktatásban részesültek s a felőle való
tudásuknak már bizonyságát is adták. S ez a bűnbánat
teszi egylényegűvé a közös célon felül és belül az első
úrvacsora vételt megelőző és az ezt követő tanítást és a
konfirmációi o k t a t á s s a .vallástanítást is, mert mindegyik
a bűnbánat útjára igyekszik kalauzolni a gyermeket,
amely utat Luther különösen célravezetőnek és olyan
nagyra tartott, hogy majdnem harmadik szentségül fogadott el. De ezen az úton találnak egymásra, a kétségtelen
különbségek ellenére is, nemcsak az egyház katechetikai
munkájának egyes ágazatai, hanem ennek a munkának
Istentől kamatozásra kapott drága talentumai is: az Ige,
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a keresztség és az úrvacsora, mert azt mondja Luther a
Nagykátéban (108. 1.): »A bűnbánat nem más, mint viszszatérés és érintkezésbe lépés a keresztséggel«, röviden:
a keresztséghez vezető út. Az oltáriszentségről írva pedig kijelenti (u. o. 119. 1.), hogy erre »csak azok nevezhetek méltatlanoknak, akik nem érzik fogyatékosságukat és nem tartják magukat bűnösöknek«, pozitíve: az úrvacsora méltó élvezéséhez is a bűnbánat útja vezet. Végül
a Schmalkalden i Cikkekben kifejti, hogy a bűnbocsánat
evangéliuma az Igében párosul a bűnbánat követelésével,
és pedig úgy, hogy nyomon követi, mint törvényt az
evangélium, Keresztelő Jánost Jézus s a vízzel való
megkeresztelést a Szentlélektől való. S alaposan kioktat
bennünket az igazi bűnbánatról.
Miként János és Jézus és Luther, e bűnbánatról »prédikálunk mi is:<, mert — amint láttuk — így lesz tanításunk az Igének, a keresztségnek és az úrvacsorának megfelelő, tehát a kegyelemnek, mert az Ige is kegyelem, a
keresztség is kegyelem és az úrvacsora is kegyelem, még
pedig ingyen való mindegyik. De így felel majd meg tanításunk legjobban a hit által való megigazulás feltételének
is, mert Luther mondja, akinél teljesebben Pál apostol
óta senkisem érvényesítette ezt az elvet, hogy »e bűnbánattal földre döntjük a pápát; mindent, ami csak a mi
jó cselekedeteinkre építtetett« (Schmalk. e. 43. 1.). És
végül ez vezet egy új embertípus kialakításához, amely
a tanításnak és nevelésnek, legyen az akár egyházi
akár világi, mindig feladata, »mert mi mást jelenthetne a bűnbánat, mint az ó-ember komoly megtámadását és az új életbe lépését?. Azért, ha bűnbánatban élsz, akkor benne vagy a keresztségben (az úrvacsorában és az Igében is), amely nemcsak rámutat az ú j
életre, hanem munkálja is, megkezdi azt és ösztönzi. Ebben, t. i. a keresztségben (afc úrvacsorában és az Igében is) nyersz kegyelmet, Szentlelket és erőt alioz, hogy
az ó-embert elfojthasd s hogy az ú j ember előjöjjön és
megerősödjék« (Nagykáté 108. 1.).
'
*
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Ezzel dolgozatunknak végére érkeztünk. Az ilyenkor szokásos visszapillantás helyett azonban inkább előre
nézünk, mivel mostani munkánk csak első része az ezután következőknek. Ezért nem illik a végére »Összefoglalás« vagy »Befejezés«. Ilyesmiről legelőször csak akkor
lehet, majd szó, lia a célokat már mind megvizsgáltuk
és tisztáztuk. Ekkor majd a célok harmóniájában min- dent összefoglalhatunk. De éppen ennek az érclekében
szükséges már most, hogy a vallástanítás célját tárgyi
szempontból világosan lássuk. Nem lehet ez más, mint az
Ige hívő megismerése. Ez pedig azt jelenti, hogy 1, ne
adjuk el magunkat az értelemnek, 2. ne helyezkedjünk
az értelemmel szemben eleve negatív álláspontra,
ne
bízzuk el magunkat, mert a Szentlélek az, aki hitet és
megismerést teremt s Isten reánk bízott és tanításra
rendelt igazságait megerősíti s nem az ember. Mindez
pedig csak akkor lehetséges, lia sohasem tévesztjük szem
elől a vallástanítás tárgyát, az Igét; célul mindig előttünk lebeg a hivő megismerés: és tanítványainkkal együtt,
benne élünk az egyházban., mely a Szentlélek »műhelye«
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