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ELŐSZÓ.
A népiskolai vallástanítás módszertanáról szóló könyvem
megírásában kettős cél vezetett: 1. Alapos és korszerű tan
könyvet akartam benne adni a tanítóképző-intézetek, illetve
a 2 év múlva megnyíló tanítóképző akadémiák evangélikus
ifjúsága számára. 2. Megbízható tanácsadót kívántam nyúj
tani a keresztyén nevelés és vallástanítás legfontosabb kér
déseiben a már működő népiskolai vallástanítóknak. Az utóbbi
cél magyarázza meg könyvemnek az átlagos tankönyveknél
valamivel terjedelmesebb voltát is.
Könyvem megjelentetését főleg 2 körülmény tes^i idő
szerűvé. 1. Tudtommal 1911 óta nem jelent meg olyanj/evangélikus vallástanítástani könyv, mely kifejezetten a népiskolai
vallástanítás egész területének elméleti és gyakorlati kérdé
seivel foglalkozott volna. Pedig 30 év alatt az evangélikus
vallástanítástani irodalom — különösen Németországban — ha
talmas méretekben kifejlődött, évtizedünk közepe óta meg
az ú. n. újreformátori teológia érezteti egyre erőteljesebben
hatását nemcsak igehirdetésünkre, hanem vallástanításunkra is.
2. A múlt iskolai évtől kezdve pedig életbe lépett az új,
1937. évi népiskolai vallástanítási terv és utasítás is, mely
a vallástanítás anyagát már a népiskola 8 osztályára építi
fel s tanítás- és módszertani tekintetben is jelentős különb
ségeket mutat az 1911. évi vallástanítási tervvel és uta
sítással szemben.
A csatolt forrásmunka-jegyzék tanúsága szerint köny
vem megírását alapos és széleskörű forrástanulmány előzte
meg. Áttanulmányoztam nemcsak a tárgyamra vonatkozó
magyar evangélikus vallástanítástani munkákat, hanem
különösen a német evangélikus valláspedagcgiai és katechetikai irodalom sok művét. Hazai egyházi és iskolai vi
szonyaink szem előtt tartásával, átvettem belőlük sok hasz
nos gondolatot, értékes tanulságot és ösztönzést, azonban
könyvem minden egyes fejezetében érvényesült azért az
egyéni megfontolás, értékelés és elrendezés elve is. Iparkod
tam lehetőleg világosan, egyszerűen és érthetően írni, ami
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különösen a hittani vonatkozási! fejezetekben népi volt
könnyű dolog. A módszertani rész megfelelő helyeire pedig
különböző típusú vallástanítási vázlatokat iktattam be, hogy
elméleti fejtegetéseim gyakorlati kivitelének a lehetőségét
szemléltessék.
Könyvem iskolai használatával kapcsolatban pedig csak
annyit kívánok megjegyezni, hogy — a tanítóképzőkben ren
delkezésre álló tanítási idő rövidsége miatt — könyvemnek
nem minden részét szántam leckeszerű feldolgozásra. így pl. :
szerény nézetem szerint a vallástanítás történeti része elhagy
ható, a közölt tanítási vázlatok is inkább tájékoztató és eszméltető célzatúak. Teljesen csekélyszámú, tehát pl. : heti 1
tanítási óra esetén még további, — főleg az első és máso
dik rész rovására megvalósítható — anyagcsökkentés is jogosult.
Hálás köszönetét mondok végül mindazoknak, akik
könyvem megjelenését valamilyen módon elősegítették. így
hivatalos bírálóimnak, akik jóindulatú bírálatukkal lehetővé
tették gépírásos könyvem átdolgozását és megjavítását.
Azután dr. Vető Lajos alesperesnek, aki könyvemet kétszer
is átnézte és szakszerű tanácsaival nagy segítségemre volt.
Még inkább Túróczy Zoltán tiszakerületi püspök úrnak, aki
szóval és tettel támogatott engem szerény munkám megje
lentetésében. Legfőbb köszönettel tartozom azonban a jósá
gos Mindenhatónak, aki megsegített nehéz munkámban és
lehetővé tette nekem, hogy — mint 15 évig volt tkp.-int.
vallástanár — valamit leróhattam abból az adósságból, mellyel
szeretett és nagyrahivatott evangélikus egyházamnak tarto
zom. Egyedül Isten dicsőségét és az ö országának gyerme
keink között való terjesztését szolgálja ez az igénytelen
könyv is !
Miskolc, 1940. jún. 29.
LE H O C Z K Y EG YE D
tkp.-int. tanár, felavatott lelkész.
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BEVEZETÉS.

1. A vallástanítás módszertanának fogalma,
jogosultsága és felosztása.
Azt a tudományt, mely megfontolt rendben és össze
függésben a keresztyén nevelésre és vallástanításra vonatkozó
ismereteket nyújtja, keresztyén vallástanítástannak nevezzük.
Régebbi neve katechetika volt és eredetileg a keresztyén
egyházba felvételüket kívánó felnőttek (katechuménok) vallástauítását jelentette. Ma azonban a katechetika olyan egy
házi tudományt jelent, mely elsősorban a már megkeresztelt,
tehát az egyház kötelékébe tartozó ifjúság vallástanításának
elméletével foglalkozik.
A keresztyén vallástanítástannak azt a részét, mely egy
részt a keresztyén vallástanítás általános módjára vonatkozó
alapelveket, másrészt az egyes vallástani tárgyakra vonatkozó
részletes utasításokat adja, a vallástanítás módszertanának
nevezzük.
Ha pedig azt nézzük, hogy milyen viszonyban van
a keresztyén vallástanítástan az általános neveléstudománynyal, akkor két dolgot kell megállapítanunk : 1. A keresz
tyén vallástanítástan (katechetika), mivel benne is nevelésről
és tanításról van szó, nem szakadhat el teljesen az általános
neveléstudománytól, különösen pedig tanítási eljárásában fel
kell használnia annak tanítás- és módszertani tanácsait és
útbaigazításait. 2. Viszont a keresztyén tanítástan sajátságos
önálló helyzetét — a világi neveléstudománnyal szemben —
biztosítja az a körülmény, hogy egészen más a keresztyén
vallás célja és tárgyköre, mint a világi tudományoké. (A vi
lági tudományok elsősorban ismereteket nyújtanak és taní
tásukkal a gyermekek testi és lelki készségeit és tehetségeit
akarják kifejleszteni. A keresztyén vallás rámutat a magát
kinyilatkoztató Istenre és engedelmességre akar indítani
iránta.) Ezért jogosult az a követelés, hogy az evangélikus
vallástanítás módszerének az anyaghoz (evangélium) kell al1
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kalmazkodnia és nem fordítva : az anyagnak alkalmazkodnia
a módszerhez. (Heckel.)
Mivel pedig a keresztyén vallástanítástan egyházi jellegű
tudomány, nem lehet szó benne valamilyen általános valláserkölcsi tanításról, hanem nevelési és tanítási szabályaival és
elveivel az illető egyház sajátos keresztyén hitében, tapasz
talatában és meggyőződésében kell gyökereznie. Az evangé
likus keresztyén egyház vallástanításában az a leglényegesebb,
hogy a vallástanítás alapját és ítélő mértékét az evangélium
ban (újszövetség) kell látnia és a keresztyén hit lényegét sa
játos evangélikus megvilágításában (sola gratia, sola fide) kell
felfognia.
Ami pedig a keresztyén vallástanításban a módszertan
jogosultságának kérdését illeti, itt a következőket kell meg
fontolnunk : Kétségtelen egyrészt az, hogy a keresztyén val
lástanításban tisztán emberi erőkre építeni hiú és céltalan
vállalkozás volna, csak Isten támaszthat hitet Szentlelke ál
tal gyermekeink szívében, „ahol és amikor ez neki tetszik“.
Világos azonban másrészt az is, hogy emberi szavunk és
vallástanításunk korlátozott voltának tudatában is kutatnunk
kell azon eszközök és módok után, melyek leginkább meg
nyithatják és fogékonnyá tehetik gyermekeink szívét, lel
két az Isten igéjéből kiáradó hatások és életerők iránt. A
vallástanítónak éppen munkájának érdekében tudnia kell,
hogy pl. milyen nehézségekkel és akadályokkal fog talál
kozni a gyermekek részéről, mit kell elkerülnie, mire
kell ügyelnie, milyen lehet tehát a vallástanítás helyes
módja, stb. Tehát csupán keresztyéni kötelességünket akar
juk teljesíteni, a lehető legjobb vallástanítást akarjuk gyer
mekeinknek megadni, hogy Isten lelkűkben a hit csodáját
véghezvihesse.
Munkánkban nem terjeszkedünk ki az evangélikus val
lástanítás egész területére, hanem csak a népiskolát látogató
(7—15 éves) ifjúság vallástanítására. Ez a körülmény tehát
fejtegetéseinknek bizonyos korlátokat és határokat szab.
A népiskolai evangélikus keresztyén vallástanítás* kér
déseit és feladatait öt főrészben tárgyaljuk: I. Alapvetés.
II. A keresztyén nevelés alapelvei. III. A keresztyén vallás
tanítás alapelvei. IV. A népiskolai vallástanítás tárgyainak
tanítási módja. V. Függelék : Az evangélikus keresztyén val
lástanítás története.
* A következő fejezetekben az evangélikus keresztyén vallástanítás helyett
röviden csak a keresztyén vallástanítás megnevezést fogjuk használni.
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I.

ALAPVETÉS.
A keresztyén vallástanítás módszertana számára alap
vető jelentőségű dolog, hogy megismerje egyrészt a keresz
tyén vallás lényegét és hittartalmát, másrészt pedig a gyer
mek magatartását a keresztyén vallással szemben. Az előbbi
meghatározza a keresztyén nevelés és vallástanítás célját és
anyagát, az utóbbi pedig alapot, tanácsokat ad a keresztyén
nevelés és vallástanítás módja és eljárása részére. Ezért min
denekelőtt a keresztyén vallás lényegével és a gyermek,
illetve az ifjú vallásos fejlődésével fogunk foglalkozni.

2. A keresztyén vallás lényege.
A keresztyén vallás lényegében Istennel való teljes életközösség, a vele való benső együttélés. A keresztyén hívő
vallásában találkozik az élő, igaz Istennel és személyes élet
kapcsolatba lép vele. Ez az életközösség azonban csak Jézus
Krisztus megváltó személye és műve által valósulhat meg.
A Jézus Krisztusban való hit nélkül a keresztyén sem Istent
nem ismerhetné meg helyesen, sem az ö atyai kegyelmében
nem bízhatna, sem szent akaratát nem tudná teljesíteni.
a)
A keresztyén vallás alapja tehát a Jézus Krisztus
ban megnyilvánult isteni kinyilatkoztatás (objektív vagy isteni
tényező). Erről a kinyilatkoztatásról tanúskodik a biblia, kü
lönösen pedig annak újszövetségi része ; azért ez a keresztyénségnek szent könyve és a keresztyén hitnek legfőbb forrása
és zsinórmértéke.
Ezt a kinyilatkoztatást előkészíti — az ószövetség pró
fétáinak megvilágításában — a világ teremtésének, majd
Izráel népének története. Tetőpontjára emelkedik Jézus Krisz
tus személyében és tanításában, működésében és halálában.
Végül befejeződik az apostoloknak működésével, akik az
egész világnak hirdették Jézus Krisztus evangéliumát. Ennek
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a kinyilatkoztatás-történetnek döntő eseménye tehát, hogy
„az idők teljességében“ Isten a Jézus Krisztusban belépett
az emberiség életébe, hogy azt a bűn hatalmától megszaba
dítsa és a bűntől megzavart szeretetközösséget helyreállítsa
Méltán nevezzük tehát a keresztyénséget a megváltás vallá
sának, mert az embert bűnösségének és elvetettségének tu
datától csak Istennek a Jézus Krisztusban kinyilvánított
kegyelme válthatja meg.
Egyedülvaló és minden más vallástól különböző a keresztyénség nemcsak kinyilatkoztatásának tartalma (isteni
megváltás), hanem ennek a kinyilatkoztatásnak hozója és
képviselője, Jézus Krisztus személye miatt is. Minden emberi
mértéket felülmúl az Istennel való állandó lelki egységével,
páratlan erkölcsi fenségével és megváltói küldetésének tuda
tával. Személyiségének csodálatos titkát az emberi értelem
nem tudja megfejteni, csak az élő hit imádhatja. Ezért
mondja a szentírás, hogy Jézus Istennek egyszülött Fia, aki
ben az ige testté lett (Ap. csel. 2. 32. 36. v.), hogy senki
másban nincs üdvösség (Ap. csel. 4. 12. v.), hogy ö az egye
düli közvetítő Isten és az emberek között. (Ján. 14. 6. v.)
Jézusnak megváltói működése (élete, tanítása, halála,
feltámadása) elválaszthatatlan tehát az ö istenemberi, meg
váltói személyétől. Csak e kettő együtt jelenti Istennek tel
jes és felülmúlhatatlan kinyilatkoztatását. Csak e kettő együtt
alkotja a keresztyén vallás alapját, tartalmát és biztosítja
egvedülvalóságát és abszolút tökéletességét. „Miként a keresztyénség az abszolút vallás, úgy Jézus az abszolút vallásos
személyiség“ (Heiler).
b)
A Jézus Krisztusban megvalósult isteni kinyilatkoz
táson alapul a mi keresztyén hitünk is (alanyi vagy szubjek
tív tényező).
A kinyilatkoztatás útján az értelem ismereteket kap
Isten lényéről és akaratáról, Jézus Krisztus megváltói művé
ről, az emberekkel szemben támasztott isteni követelmények
ről stb. Istennek a Jézus útján kinyilvánított ismerete, az
ő szeretetének tapasztalása pedig megnyugvást és bizalmat
kelt Isten iránt, ami viszont az életerő megnövekedését és
fokozódását jelenti. Legfontosabb azonban, hogy az ember
nek döntenie kell arról, hogy a Jézus Krisztusban megvaló
sult kinyilatkoztatást engedelmesen elfogadja-e vagy pedig
elveti magától. Az engedetlenség, Isten hívásának és felszó
lításának elvetése is azonban már döntés, bűn a teremtő és
megváltó Isten ellen és nem maradhat el ezért az ő íté
lete sem,
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Ha a Krisztusban megtörtént kinyilatkoztatást a Szent
lélek útján hittel elfogadjuk, akkor először bűnösségünk tu 
data vesz rajtunk erőt. Vádol a lelkiismeretünk, megrendül
emberi önbizalmunk és büszkeségünk. Miuden emberi tudá
sunk és bölcseségünk ellenére is belátjuk, hogy az örök és
szent Isten színe előtt gyarlók és bűnösök vagyunk és meg
érdemeljük az ö büntetését és kemény ítéletét.
De Isten megbocsátó kegyelme a Jézus Krisztusban
jelent meg a mi számunkra ; ö elszenvedte a keresztfán azt
a kemény ítéletet, melyet tulajdonképpen mi érdemeltünk
meg. Nemcsak veszendő bűnösöknek tudjuk magunkat, ha
nem Isten gyermekeinek is ; nemcsak kárhozatra és ítéletre
méltóknak, hanem kegyelmet és bocsánatot nyerteknek is
(sola gratia). Keresztyén hitünkben lemondunk minden kép
zelt emberi érdemről és minden reménységünket Krisztusba
vetjük. Törhetetlenül bízunk abban, hogy semmiféle hatalom,
még #bűnösségünk sem szakíthat el Isten szeretetétől, mely
az Úr Jézus Krisztusban van (Róm. 8. 39.) (Sola fide).
Bűneink bocsánatával és Isten kegyelmének boldogító
tapasztalatával együtt azonban Isten új élet lehetőségét is
adja a hozzá megtérőknek. Ezt az új életet új engedelmes
ség az Atya iránt és új szeretet a testvérek iránt, vagyis a
tényleges Krisztuskövetés jellemzi. Szakítunk tehát „az énu
önző és bűnös szolgálatával és önzetlenül, szeretetböl szol
gáljuk felebarátainkat, miként azt Jézus tette és parancsolta
nekünk (Mk. 10. 42—43 v.). így a keresztyén embernek
erkölcsisége is vallásos megalapozást nyer és elválaszthatatlan
a Jézus Krisztusba vetett hitétől. — Természetesen a meg
tért ember élete is folytonos harc és küzdelem, néha vereség
a bűnnek megismétlődő rohamával és támadásával szemben.
Ezért a keresztyén élete végéig csak fejlődő és befejezetlen
személyiség marad és a megszentelödés harcában, az Isten felé
való törekvésében állandóan szüksége van a hitnek fegyvereire:
isten igéjére és az imádságra.
c)
A keresztyén vallás azonban nemcsak az egyes em
berek életére hat ki és gondolkozásukat, törekvésüket for
dítja Isten felé, hanem közösséget alkotó ereje is van. Egye
síti, összefűzi mindazokat, akik azonos módon akarnak a Jézus
Krisztusban való hitükről bizonyságot tenni és Istenüket és
embertársaikat szolgálni. Ezt a szervezett, vallási közösséget
egyháznak nevezzük (történeti vagy szociális tényező). Egy
ház ott van, ahol a keresztyének Isten igéjének áhítatos
hallgatásával és a szentségeknek felvételével tanúsítják, hogy
meg akarnak halni a bűnnek és Isten akarata szerint élni.
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Az egyház kegyelmi eszközeivel tehát egyrészt állandóan
figyelmezteti a keresztyéneket Isten követelésére : a bűnnel
való szakításra és a neki való engedelmességre, másrészt
azonban bűneik bocsánatát, Istennek kegyelmét és ezzel új
élet lehetőségét is hirdeti az igazán megtérőknek.
Fejtegetéseink alapján tehát meg kell állapítanunk,
hogy a keresztyén vallás nem lehet csak lelki életünknek
egy elszigetelt külön tartománya, hanem át kell hatnia egész
valónkat, egész életünket, mert ez ad feleletet az emberi
élet legnagyobb és legfontosabb kérdésére : „Mit kell nekem
cselekednem, hogy üdvözöljek“, vagyis Isten ítélete alkal
mával megállhassak ? (Ap. csel. 16. 30. v.) Ha megtagadjuk
Istent, akkor nem látjuk világosan életünk igazi értelmét,
nem tudjuk teljesíteni igazi hivatását. Ha Jézus Krisztusban
megtaláltuk Istent, akkor az iránta való engedelmességben és
felebarátaink önzetlen szolgálatában megtaláljuk életünk igazi
értelmét, tartalmát és hivatását.
A keresztyén vallásnak ezt a sajátos jellegét, minden
tudománytól és filozófiától különböző valóságát figyelembe
kell vennie a keresztyén nevelésnek és vallástanításnak is.

3. A gyermek és ifjú vallásos fejlődése.
A lélektan az ember lelki életének a valóságát akarja
megértetni. A vallástanítás segítségére lehet abban, hogy
felvilágosítást ad arról a szántóföldről, amelyet nekünk kell
megművelnünk ; hogy megismerteti velünk azt a talajt,
melybe az ige magvait kell elhintenünk. A keresztyén ne
velést mindenekelőtt az érdekli, hogy a gyermek, illetve az
ifjú hogyan viselkedik a keresztyén vallással, mint a Jézus
Krisztusban való isteni kinyilatkoztatásnak objektív tényé
vel szemben. Ezért szüksége van a gyermektanulmány segít
ségére és tanácsaira.
A nagy egyéni különbségek ellenére is, melyeket a
gyermekek különböző egyénisége, szociális származása, faji
jellege, városi vagy falusi környezete stb. okoz, három kor
szakot kell megkülönböztetnünk az egyes életszakaszokban
érvényesülő jellegzetes sajátságok és törvényszerűségek alap
ján. Ezek : 1. A kezdő és 2. a haladottabb gyermekkor, 3.
az ifjúkor.
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a) A k ezd ő g y e rm e k k o r. (2 — 6 év.)
Ennek a kornak vallásosságára az a legjellemzőbb, bog}7
nem önálló. Ha a gyermeknek vannak is már egyes vallási
tapasztalatai (örvendetes vagy szomorú események, termé
szeti jelenségek, vádoló lelkiismeret stb.), mindennél fontosabb
a környezet hatása. Vonatkozik ez elsősorban a családra, kü
lönösen az iskolaköteles kor kezdetéig. A környezet vallásos
hitének átvételét lehetővé teszi a gyermek naiv hiszékeny
sége. E kor vallásossága továbbá gyermeki módon önzö és
többnyire csak a külsőre, az észrevehetőre irányul. A kis
gyermek Istent édesatyjához hasonlóan mintegy a legfőbb
pártfogónak és föélelmezönek (Keller) tekinti. Ezért íparKOcTiíc
%z" 0 kedvében járni és akaratát teljesíteni, mert engedelmes
ségéért jutalmat vár nemcsak itt e földön, hanem a menny
ben is. Kifejlődik tehát bizonyos kezdetleges erkölcsi felfo
gás is, mely az „Adok, hogy adjál“ elven épül fel. Hiba
volna azonban ezt a vallásosságot túlbecsülni és a gyermeki
lélek állandó tulajdonságának tekinteni.
Vallási képzeteinek, különösen az Isten fogalmának ki
alakulásában rendkívül nagy szerepe van erős képzeletének.
Sok gyermek Istent hatalmas királynak képzeli el, aki ara
nyos trónusán a mennyben ül, angyalok seregeitől körülvéve;
mások meg óriási termetű, tekintélyes külsejű, fehérszakállú,
öreg emberhez hasonlítják. Néha nagyon bizarr alakot ölthet
a gyermekeknek Istenre vonatkozó képzete.* A lényegben
azonban minden gyermeki elképzelés megegyezik, hogy Istent
mindig emberi módon látják és emberi tulajdonságokkal
ruházzák fel ^anthropomoríizmus). Nagyon foglalkoztatják
képzeletüket még" áz ~angyálok, továbbá a mennynek és po
kolnak képzetei is.
Mivel a kisgyermekek a jelenségek okozati összefüggését
nem ismerik, ja csodát egész természetes dolognak veszik.
Naiv módon könnyen elhiszik, hogy Isten, ha akarja, babát
vagy más játékszert dobhat le nekik az égből, hogy az elve
szett zsebkést stb. megtalálhatják. Nincs éles határvonal a
lehető és lehetetlen dolgok között. Isten közvetlen módon
beleavatkozhatik a jelenségek világába és felboríthatja azok
nak természetes rendjét. Ez a naiv csodahit tehát a gyermek
kor vallásának egyik legjellegzetesebb vonása.
Ami meg a vallási cselekvés területét illeti, itt csak
utánzásról lehet szó, melyet vallási érzelmek alig kísérnek.
Ha megtanultak imádkozni, az imában csak varázseszközt lát
nak, mellyel Istent sokszor nagyon is önzö és kicsinyes ki-

vánságaik eszközévé szeretnék tenni. Kéréseik lehetetlen vagy
helytelen voltát még nem tudják belátni.**
Ez tehát még a naiv tekintélyhit kora. A gyermek szá
mára Isten még nem az a kényszerítő valóság, aki döntő mó
don belép életébe és meghatározza annak irányát és tartalmát.
A gyermek tehát még nem lehet felelős Istennel szemben el
foglalt álláspontjáért.
b) A h a la d o tta b b g y e r m e k k o r ( fiú - v a g y le á n y k o r ,)
(7—12, 1 3 év.)
E korszak első éveit (7—9 év) még a gyermekkor egyes
tulajdonságai jellemzik, a lélek munkája nagyobbára befogadó
(receptív) természetű. De a kilencedik év után szellemi életf
általában erőteljesebb lesz. Öntudatosan szerzi tapasztalatait!
gondolkozó- és ítélőképessége rohamosan fejlődik, az értelem
is egyre jobban előtérbe lép.
Ebben a korban már érezhető az iskolai vallástanítás
nak hatása elsősorban a vallási és erkölcsi fogalmak terén.
Istennek a kisgyermeki képzelet szőtte vonásai lassanként
lefoszlanak és egyre jobban kiemelkednek emberfeletti lényé
nek szellemi és erkölcsi tulajdonságai (mindenhatósága, jósága,
bölcsesége stb.). A különböző iskolai tantárgyaknak (termé
szetrajz, történelem, földrajz stb.) egyaránt részük lesz abban,
hogy a gyermek a jelenségek természetes lefolyásában és a
történelem eseményeiben fogja keresni az isteni világkormány
zás tényeit és egyre kevésbbé fog hinni Istennek a természet
rendjébe való csodás és rendkívüli beavatkozásában. Jelentkez
nek tehát az első vallási kételyek is. Ezek azonban többnyire
csak egyik-másik bibliai csodával szemben (világ teremtése,
kenyércsoda stb.) nyilvánulnak meg és nem elvi természetűek
Erkölcsi magatartásuk is nagyon jellegzetes. Az isko
lai vallástanítás megismerteti ugyan velük Istent, mint a
legfőbb erkölcsi törvényadót; megértik ugyan, hogy minden
erkölcsi botlás és hiba vétség Isten ellen, de ennek a tudá
suknak gyakorlati következményeit többnyire nem vonják le.
Az ember sohasem annyira tömeglény, mint ebben a serdü
lést megelőző korban, tehát erkölcsi értékelésében és maga
tartásában is a pajtások, az osztály véleménye a döntő (ban
daszellem). Eszményeiket többnyire nem a tudományok vagy
művészetek, hanem leginkább a sport és filmszinészet világá
ból veszik.
A vallási cselekedetekben (ima, istentisztelet stb.) való
részvétel ebben a korban is többnyire csak külső jellegű. A
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gyermekek résztvesznek ugyan a felnőttek vallási szertartá
saiban, a nélkül azonban, hogy ezek vallásos érzelmeiket meg
indítanák. Azok a gyermekek, kik szívvel-lélekkel, benső
áhítattal vesznek rész egy-egy ilyen vallási cselekményben,
inkább csak a kivételeket jelentik.***
Ebben a korban a vallástanításnak főleg két veszedelem
ellen kell küzdenie. Meg kell előznie gondos oktatással azt,
hogy a gyermek csalódjék az imádság erejében és hatásában,
mert így alapiában rendülhetne meg vallásos hite. Azért ha
tározottan kell fellépni az önző imádságok és az imádkozás
helytelen felfogása ellen. (Jézus imája : „Legyen meg a te aka
ratod !“ L. 11. fej. b) 4. p.)
A másik veszedelem, hogy a gyermek a vallást puszta
külsőségnek, gépies szertartásnak tekinth Ez ellen a veszély
ellen részint lelkiismeretes oktatással, részint gyakorlati fel
adatok kitűzésével kell küzdeni. A legfontosabb dolog, hogy
Jézus személye iránt keltsük fel a tanulók szeretet ét, rokonszenvét és tiszteletét. (L 11. fej. b) 2. p.) Az iskolai vallás
tanításnak azonban feltétlenül szüksége van a család megértő
támogatására is, hogy a két különböző tekintély (család és
iskola) a gyermeket meg ne zavarja és kétszínű, alakoskodó
magatartásra ne kényszerítse.
Ez a kor is tehát még a tekintélyhitnek a kora, de
elvétve már az értelem is fellép a maga kételyeivel. Isten
legfőbb valóságának a tudatára, mely az egész emberi életet
meghatározza, még ebben a korban sem tud eljutni a gyermek.
Jegyzet: *A kis Keller Frigyes azt hitte, hogy az ara
nyozott toronykakas, majd a képeskönyvében lévő tigris
volna az Isten.
**Megható volt egy árva gyermek imádsága, aki naiv hité
ben arra kéri a jó Istent, hogy elhalt édesanyját adja vissza
neki.
***Rosegger elbeszéli, hogy gyermekkorában vasárnapon- .
ként, mialatt szülei a távoli alpesi faluba mentek, otthon
könyvekből szószéket emelt magának és félig játékból, félig
keresztyén hitből szentképei előtt térdelt és imádkozott.
(A közölt példák Kabisch—Tögel: Wie lehren wir Re
ligion? 7. kiadás 1931. c. könyvből valók.)
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c) A z ifjú k o r (1 4 —21 év).
A gyermekkorra az ifjúkornak válságos időszaka kö
vetkezik, melynek első felét (kb. 13—16 év) serdülőkornak
(pubertás) is szokták nevezni Az a nagy testi (nemi érés) és
lelki átalakulás, melyen az ifjak és lányok a 13—16 évek
ben átmennek, természetesen e kor ifjúságának vallásos éle
tére is nagy hatással van.
A vallásos élet területén mindenekelőtt feltűnő az ér
telem rohamos előretörése, a szellemi önállóságra való törek
vés, mely a vallási igazságok kritikájában, sőt a velük szemben
tanúsított kételkedésben is megnyilvánul (intellektualizmus).
Míg a gyermekkorban a kételkedés aránylag ^itká"m$g és csak
elvétve nyilvánul meg egyes vallási igazságokkal szemben
(csoda, imahit stb.), addig a 16—18 éves korban gyakran a
keresztyén vallás alapvető kérdései (a biblia isteni tekintélye,
Krisztus istensége, sőt Isten létezése stb.) állanak a kételke
dés ostromának füzében. E kor ifjúsága még bízik az emberi
értelem határtalan képességeiben, még nem szerezte meg azt
a tapasztalatot, hogy az emberi tudás nagyon véges és kor
látozott.
E kor másik jellegzetes tulajdonsága az egyéniség ér
vényesülésének vágya (individaalizmus). Az ifjú szenvedélye
sen törekszik szabadság es'önállóság után. Ki akarja küzdeni
helyét a világban, szabadulni akar minden régi tekintélytől
és önállóan akarja berendezni az életét. Abban a törekvésében
azonban, hogy korlátlanul élhesse a maga életét és élvezhesse an
nak örömeit, éles összeütközésbe kerülhet a keresztyénség er
kölcsi tanításaival (tisztaság, önzetlenség, világmegtagadás stb.)
és veszedelmes utakra tévedhet, melyek testi és lelki romlással
fenyegetik. Ha nem sikerül benne az Istennel, a nemzettel
vagy az önmagával szemben kötelező felelősségnek érzését fel
ébreszteni, esetleg egész életére a sívár materializmusnak és
élvezethajhászó hédonizmusnak rabjává lehet.
Szerencsére azonban az individualizmus veszélyeit rész
ben ellensúlyozza e kor eszményszeretete, idealizmusa. Az
ifjú lelkesedik és rajong mindenért, ami nagy) szép, erős és
nemes. Azért ebben a korszakban a keresztyén vallásnak
nagy igazságait (lelki szabadság, emberszeretet, emberi mél
tóság, közhasznú élet stb.) nagyobb bensőséggel és elmélyedéssel
fogadja be az ifjú kedélye. Különösen Jézusnak személye
találkozik megértő szeretettel és rokonszenvvel. Azonban az
ifjúnak éppen ez az eszménytisztelete gyakran mély lehangoltságnak, súlyos depressziónak is az oka, amint általában is
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ezt az életszakaszt az érzelmi életnek kiegyensúlyozatlansága,
állandó hullámzása jellemzi. Az ifjúi, egész ember szeretne
lenni, az eszmények útján járni és azt kénytelen tapasztalni,
hogy sötét ösztönös hatalmak (érzékiség, renyheség, élvezet
vágy stb.) rabságában van és nem tudja erkölcsi rendeltetését
betölteni (Rom. 7. 18 —25 v.). Innen ered gyakran mély
levertsége és csüggedése, ezért ébred benne sokszor vágy a
belső átalakulás és újjászületés után.
Természetes, hogy a vallásos életnek ez a nagy válsága,
mely az értelem területén indul meg és átterjed a lelki élet
egész területére, egyénenként nem egyformán nyilvánul meg.
Az ifjak egyik csoportja különösebb lelki harcok nélkül,
énjüknek lassú átalakulásával, — mondhatnék csendes, állandó
újjászületésével — nö bele az Istennel való benső életközös
ségbe, másik részük ellenben — többnyire az elevenebb
széllémi életet élők csoportja — fájdalmas élmények, súlyos
lelki válságok árán fejlődhetnek csak hívő keresztyén szemé
lyiségekké. A leányok vallási élete általában nem mutatja
ezt a súlyos válságot, mert az ő vallásosságuk elsősorban
érzelmi színezetű és az értelem és akarat náluk nem olyan
fontos tényező, mint az ifjaknál. Azonban az értelem náluk
is előáll a maga kérdéseivel és kételyeivel és a vallásos ké
telkedés és elidegenedés itt is súlyos mérveket ölthet.
A serdülőkorban tehát a vallás lényegében az értelem
dolga. Az ifjú már érintkezésbe és részben összeütközésbe
kerül Istennek az igében nyilvánított hívásával és követésre
való felszólításával, de Isten számára még mindig nem az a
kényszerítő valóság, akinek — kevés kivételtől eltekintve —
életét alárendelni és akaratát magára nézve irányadónak elis
merni kész volna. Ez a kor sok ifjúnál még a „Sturmund Drangperiode“ ideje.
A huszas évek elején a lelki élet forrongása és hullámzása
lassanként megszűnik és kialakul az ifjú állandó jelleme a maga
vázlatos körvonalaiban és meghatározott irányában. Véget ér a
vallásos fejlődésnek úgynevezett viharos korszaka (Sturm- und
Drangperiode) is és az ifjak lassú átmenet után belépnek a val
lásos fejlődés végső szakaszába. Bohne szerint ez „a szerke
zeti tisztulás ideje“. Az ifjú számára három fejlődési lehető
ség van : 1. Az ifjú lassanként elismeri a hagyományos val
lást, amelyet annyira támadott a serdülés korában. Belátja,
hogy ők, a serdülő ifjak, nem voltak még eléggé érettek
egyházuk vallásának befogadására. Sőt a vallásos hitnek meg
újulása néha olyan erősfokú lehet, hogy uralkodó forrásává
lehet a vallásért és az egyházért való odaadó szolgálatnak
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is. 2. Az ifjak megmaradnak a hagyományos vallással szem
ben tanúsított elutasító álláspontjukon és megalkotják a maguk
sajátos világnézetét. I tt a legnagyobb különféleség lehetséges
és minden divatos irányzat és világnézet (pozitivizmus, monizmus, materializmus stb.) kővetőkre találhat. 3. A leggyakrabbi eset a középút. Az ifjú átveszi a hagyományos val
lást, de a saját vallási nézeteivel erősíti meg és egyéni szí
nezetet ad neki.
Tehát tulajdonképpen csak ebben a korban szerezhet
az ifjú mélyreható tapasztalatokat Istennek kétségbe nem
vonható valóságáról és csak most tud dönteni életének jövő
irányáról. Tulajdonképpen csak ebben a korszakban erősödik
meg annyira belátása és akaratereje, hogy Isten vezetését
magára irányadónak fogadja el és tartósan az ö akaratának
törvénye alá helyezkedjék.
A vallásos nevelés ebben a válságos korszakban rend
kívül sok nehézségbe és akadályba ütközik. A vallástanítónak
nem annyira hivatalos hatalmát kell igénybevennie, mint
inkább az ifjak bizalmát megnyernie, hogy tanácsadójuk és
barátjuk lehessen. Mivel pedig az ifjú életének ebben a kor
szakában is vágyik vezető után, a vallástanítónak az a leg
fontosabb feladata, hogy úgy állítsa Jézust szemeik elé, mint
egyedüli segítőt és vezetőt, kiben gyarlóságok és hibák nem
találhatók és akiben csalatkozni soha nem fognak. Rajta
kívül még az apostolok, a reformátorok, a belső és külső
misszió hősei szemléltessék a keresztyénség hódító erejét és a
lelkek felett való hatalmát. Ne elégedjék meg azonban az
ifjak passzív lelkesedésével, hanem használja ki az ifjúkornak
cselekvési készségét, aktivitását és jelöljön ki számukra gya
korlati feladatokat (gyülekezeti munka, közreműködés az ifjú
sági istentiszteleteken, iratterjesztés stb.).
Jegyzet. Egy amerikai pszichológus, Starbuck, hiteles élet
rajzi adatok alapján megállapította, hogy az általa megvizsált
eseteknek (237) mintegy 60 százalékában (79% férfi, 59°/q uö)
a felnőttek átmentek a vallási kételyeknek, sőt egy kisebb
részük a vallástól való teljes elidegenedésnek az időszakán is.
Ez a tőle „Sturm- und Drangperiodéu-nak elnevezett időszak
szerinte a 14—18 években kezdődik és 3—5 évig tarthat el.
A vallási kételkedésnek leggyakoribb okai: a vallás hatalmába
vetett hitnek a megrendülése (haláleset, imahit, csoda); ér
telmi természetű kérdések (biblia isteni eredete, Jézus isten
emberi volta, a halhatatlanság hite, sőt Isten létezése stb.);
az erkölcsi világrenddel való összeütközés (egyéni tökéletlen
ség, a jók szenvedése és a gonoszak boldogulása). Ugyancsak
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Starbuck azonban arra a megállapításra is eljutott, hogy a
vallástól eltávolodott felnőttek legnagyobb részében (férfiak
nál 390/ 0, nőknél 40%) bekövetkezett a megtéréssel a vallá
sos élethez való visszatérés, a vallásos megújulás kofa)

II.

A KERESZTYÉN NEVELÉS ALAPELVEI.

4. A keresztyén nevelés célja.
A keresztyén nevelés tekintélyi nevelés, mert minden
ténykedése mögött (tanítás, példa, szoktatás) ott áll Istennek
kétségbe nem vonható valósága és feltétlen tekintélye. Míg a
világi természetű nevelés céljai ebben a földi világban gyö
kereznek (szónok, lovag, állampolgár stb.), addig a keresztyén
nevelés számára csak egy iránytadó alapelv van és ez Isten
akarata.
Olyan embereket akar nevelni, akik lelkiismeretükben
felelősséget éreznek Isten akarata iránt és életüknek Istentől
nyert körülményei és adottságai között azt híven teljesíteni
is akarják.
•ilyen értelemben a kereresztyén nevelés célját a kérész-1
tyén személyiségekben kell látnunk. Szellemi-erkölcsi létezésé
ben az ember „személyiség“. A keresztyén személyiséget az
jellemzi, hogy egész gondolkodását és akarását, vagyis egész
életét tudatosan és szabadon Isten akarata alá helyezte.
Természetes, hogy a keresztyén személyiségnek nincsen
joga a maga értéke és felsőbbrendűsége tudatában büszkén elfor
dulnia embertársaitól és önzöen, szűkkeblűén élnie a maga
egyéni életét. A keresztyén személyiség csak felebarátainak
önzetlen szolgálatában töltheti be hivatását. Isten akarata pedig
(tízparancsolat, hegyi beszed stb.) lényegében nem különleges
kötelezettségeket jelent számunkra, hanem elsősorban arra irá
nyul, hogy elismerjük a családi, hivatásbeli, állampolgári stb.
kötelességeinknek az éi vényét és életünknek értelmét a szol
gálatban keressük. Éppen a mindennapi életet a maga szürke
hétköznapjaiban és nagy eseményeiben, munkáiban és felada
taiban, gondjaiban és áldásaiban, örömeiben és szenvedéseiben
úgy kell felfognunk, mint Isten vezetését és azt felebarátaink
önzetlen szolgálatával Isten előtt való életté kell tennünk.
További kérdésünk most már az, hogy mennyiben nevel-
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hetö a keresztyén személyiség ? E végből a következőket kell
megfontolnunk : Hogy valaki keresztyén személyiség lehessen,
vagyis tudatosan és szabadon Isten akarata alá helyezze éle
tét, annak három feltételt kell teljesítenie: Meg kell ismer
nie Isten akaratát, 2. lelkiismeretében felelősséget kell éreznie
Iránta és 3. megfelelő akaraterővel és állandó cselekvési kész
séggel kell rendelkeznie.
Ami az 1. feltételt illeti, a vallástanítás azt Isten igéjé
nek megértetésével és megmagyarázásával teljesíti. I tt azonban
azt kell megjegyeznünk, hogy a gyermek- és a serdülőkorban
éppen a keresztyénség legmélyebb igazságainak (Isten műkö
dése és kormányzása, Krisztus megváltói müve, a Szentlélek
működése, az imádság ereje stb.) felfogása és megértése meg
lehetősen felszínes vagy hiányos. Ettől a természetes korláto
zottságtól eltekintve azonban a keresztyénség vallási igazságai
nak legnagyobb része — megfelelő szemléletes és gyermek
szerű tanítás esetén — a normális képességű gyermekeknek
különösebb nehézséget nem okoz.
Sokkal nehezebb a helyzet, ha a keresztyén nevelés meg
akarja valósítani a második és harmadik feltételt: ha fel akarja
ébreszteni a felelősséget Isten akarata iránt és ha állandó aka
ratkészséggé akarja fejleszteni az ily irányú cselekvést. Állandó
felelősséget és megkötöttséget érezni Isten akaratával szemben,
az életnek új irányáról dönteni, esetleg nehéz feladatokat és
kötelességeket vállalni nem könnyű dolog a felnőtt, az érett
ember számára sem. Hát még egy gyermeknek, vagy serdülő
nek, akiben nem alakult ki még „teljesen az erkölcsi belátás
és nem szilárdult meg az akarat iránya! A lelkiismeretnek
megindítása — mely érzelemszerűen Isten akaratában látja az
erkölcsi törvények örök alapját —, továbbá a bűnbánatnak fel
keltése és a megtérési vágy felidézése már nem áll a nevelő
hatalmában. Még kevésbbé adhat a tanítás arra erőt — ismerve
a felnőtt ember akaratának ingadozását és állhatatlanságát is —,
hogy az ifjak akaratkészségének ez az Isten felé vezető
iránya állandósuljon és egy tettekben és cselekedetekben bi
zonyságot tevő keresztyén élet forrásává és hajtóerejévé váljék.
Ezért a keresztyén nevelés számára tulajdonképpen csak
két eszköz marad a keresztyén személyiség kifejlődésének elő
segítésére és munkálására : 1. A keresztyén nevelőnek is az
ige tekintélye alá kell helyezkednie. Ez azt jelenti, hogy neki
keresztyén hitével és példás életével az ige bizonyságtevőjének
és követőjének kell lennie, mert csak így ismerik el ezt a
tekintélyt növendékei is. 2. A tanítónak rá kell mutatnia az
ige (evangélium) üzenetében megnyilvánuló isteni parancsra
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és a tanulóktól megkívánnia, hogy tisztelettel és engedelme
sen hallgassák meg azt és szívüket nyissák meg előtte.
Hogy az ifjú meghallja-e Istennek az igében hozzá in
tézett felhívását és határozottan, következetesen az Isten
akaratának vezetése alá helyezi magát, azt semmiféle keresz
tyén nevelés vagy vallástanítás nem biztosíthatja. Vagyis
nyíltan és őszintén meg kell mondanunk, hogy a keresztyén
személyiséggé való nevelés célját tisztán emberi eszközökkel
és módokkal nem valósíthatjuk meg, ez csak az isteni lélek
nek megvilágosító, bünbánatra indító és új életet adó ere
jével lehetséges, ez az isteni kegyelem müve az emberben.
(Pál, Augustinus, Luther stb.) Mindenesetre a keresztyén
nevelésnek bíznia kell abban, hogy Istennek bőven vannak
eszközei és módjai, melyekkel a világnak élő és az ö akara
táról sokáig tudni nem akaró embereket (Pál, Augustinus,
Zinzendorf, Sundar Singh stb.) meg tudja ragadni és alkal
mas eszközeivé, nagy terveinek végrehajtóivá tenni.
Végül azt kell még megjegyeznünk, hogy a keresztyén
személyiség — mint minden más eszmény — teljes tiszta
ságában és következetességében sohasem valósulhat meg, még
a bűneit megbánó és megtérő keresztyének életében sem.
Csak törekedhetünk a Jézus Krisztusban megismert életesz
mény befejezettsége és tökéletessége után, de azt teljesen
megvalósítani nem tudjuk (Fii. 3., 13.) A keresztyén sze
mélyiségnek tehát élete végéig küzdenie kell részint a saját
énjének fogyatkozásaival és bűnös hajlamaival, részint a külső
világból származó ártalmas hatásokkal. (A megszentelödés
harca.)

5. A keresztyén nevelők.
A keresztyén nevelés keretében főleg négy nevelő té
nyezőnek egyetértő és összhangzatos működésére van szük
ség. Ezek : a család, az iskola, az egyház és a vallástanító.
a) A csa lá d .
Keresztyén felfogás szerint a gyermek Isten ajándéka,
aki az ö akaratából van a földön. A keresztyén szülőknek
ezért nemcsak az a kötelességük, hogy gyermekeik ellá
tásáról, egészségéről és leendő önálló megélhetéséről a lehető
legjobban gondoskodjanak, hanem az is, hogy gondos neve
léssel, szeretettel és türelemmel elősegítsék gyermekükben a
keresztyén személyiségnek a kifejlődését. Ez a kötelességük
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kell tehát, hogy mélységes felelősségérzéssel töltse el őket
gyermekeikkel szemben.
Nyilvánvaló azonban az is, hogy a keresztyén szülök
csak akkor tehetnek eleget nevelési feladataiknak, ha ők
magnk is meggyöződéses keresztyének, ha ők magnk is Isten
ben hívő és felebarátaikat szerető emberekké lettek. Csak
keresztyén hitük adhat nekik olyan erőt, hogy szóval és tet
tel, élő példájukkal kedvező és áldásos hatást gyakoroljanak
gyermekeikre.
Ezt a keresztyén szellemű nevelést a családi élet külö
nösen alkalmassá is teszi. A gyermekek n. i. szüléikben lát
ják az ö természetes nevelőiket, eltartóikat és oltalmazóikat,
ők lesznek a gyermekek első tekintélyei is. így tehát a gyer
mekekben kifejlődik a tiszteletnek érzelme és az engedelmes
ségnek készsége a szülök iránt. Ha pedig a keresztyén hit
ben Isten tekintélyének feltétlen elismerését és az ő akarata
iránt való engedelmességet látunk, akkor a szülői tekintély
elismerése és az irántuk való engedelmesség alapját, elölépcsőjét képezheti a gyermekek vallásos hitének is. Ilyen ér
telemben igaz ez a mondás : „A kegyelet és engedelmesség
ajtók az ég felé. Aki megengedi, hogy kisgyermekek arcát
lanok legyenek, az falat épít közéjük és Isten közéu. (Kabisch.)
De az erkölcsi nevelés szempontjából is különösen fon
tos a keresztyén családi élet. A családban úgy a szülőknek,
mint a gyermekeknek megvannak a maguk feladatai, köte
lességei és jogai. A szülők ezenkívül állandóan segítik és
támogatják gyermekeiket munkájuk elvégzésében. A gyer
mekben tehát kifejlődnek a szeretetnek, a bizalomnak és a
hálának érzelmei, ezenkívül különösen testvéreihez való vi
szonyában a részvétnek, a szerénységnek, a jognak az érzel
mei is. Ezek az úgynevezett altruisztikus érzelmek pedig
rendkívül fontosak a társadalmi és nemzeti életben való
későbbi tevékenységük számára. Az erkölcsi alapelvek meg
szilárdulását és a jellem kialakulását elősegíti még a család
életében tapasztalt rend, a szabályozott életmód, az állandó
szokások stb.
A családi nevelés végül azért is fontos, mert lehetővé
teszi az egyéni nevelést. Egyéni nevelésre törekszik az iskola
és az egyház is, de ez legtöbbször a növendékek nagy
száma miatt ott nem lehetséges. A családban ellenben a szü
lök jól ismerik gyermekeiknek tehetségeit, sajátos tempera
mentumát, jó és rossz tulajdonságait stb., tehát megvan a
mód arra, hogy nevelésükben gyermekeik sajátos egyéniségét
figyelembe vegyék.
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Ezért a keresztyén nevelésnek is elsőrendű érdeke,
hogy minden erejével küzdjön a családi életnek helyenként
fenyegető felbomlása ellen, mert a családban kell látnia a
társadalomnak, a nemzetnek és az egyháznak egyik legerő
sebb tartóoszlopát és pillérjét.
A ffA n ép isk o la .
A család hasonlít hatatlan nevelő értékének és hatásá
nak elismerése mellett sem elégedhetünk meg a benne
lehetséges keresztyén neveléssel, sem egyes alkalmi ok
tatásokkal, hanem hosszabb ideig tartó rendszeres vallás
tanítást tartunk szükségesnek, melyet csak az iskola és az
egyház végezhet. Fontos azonban, hogy a család és az iskola
egyetértő és összhangzó működését a keresztyén nevelés ér
dekében is lehetőleg biztosítsuk. (A tanulók családjának meg
látogatása, a szülök meghívása az iskolai ünnepélyekre, a
szülői értekezletek stb.)
Kétségtelen, hogy az evangélikus keresztyén nevelés
számára az evangélikus népiskola az ideális iskolatípus, mert
módjában van evangéliumi alapon álló keresztyén hitre és
filet felfogásra nevelni. Hogy azonban az evangélikus népis
kola necsak nevében, hanem lényegében is evangélikus le
gyen, arra van szükség, hogy a tanítás összes tárgyait — bele
értve a természeti és gazdasági tárgyak tanítását is — hassa
át a valódi evangélikus keresztyénség szelleme.
1. Mindenekelőtt fontos, hogy az egész népiskolai ok
tatásnak központja és főtárgya a vallástan legyen. A vallás
órán a legnagyobb és legszentebb dolgokról van szó: a szent
és örök Istenről, Jézus megtartó evangéliumáról, a keresz
tyén életre törekvő emberről stb. A vallás állandóan Isten
törvénye alá helyez minket. Engedelmességet kíván az evan
géliummal szemben, azonban egyúttal a leghatalmasabb élet
szabályozó és jellemformáló erő, azért a népiskola tárgyai
között az első hely illeti meg.
A vallástanításon kívül azonban minden más tárgy
tanításának is részint közvetlenül, részint közvetve kell szol
gálnia a keresztyén nevelés és vallástanítás célját. Ezek kö
zött elsősorban meg kell említenünk a népiskolának úgyne
vezett humánus tárgyait.
A magyar történelem különösen alkalmas arra, hogy
rámutassunk a nemzeti bűnök (önzés, pártviszály) rettentő
következményeire, de másrészt arra is, hogy nemzetünk vál
ságaiban szemléltessük az isteni gondviselés hatalmát. Nem2
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zeti nagyjaink (Szent István, Nagy Lajos, a Hunyadiak,
Bocskay István, Bethlen Gábor, II Kákóczi Ferenc, Kossuth
Lajos, Tisza István stb.) életét és teljesítményeit a keresz
tyén hit szempontjából is kell méltatnunk. Ok csak esz
közök voltak Isten kezében, általuk Isten tevékenyen bele
nyúlt a magyar nemzet életébe, segítségét és kegyelmét
nyilvánította iránta. A magyar nyelv tárgyköréből külö
nösen a beszéd- és értelemgj’akorlatok és az olvasmány
tárgyalás alkalmas a valláserkölcsi értékesítésre. A beszédés értelemgyakorlatok keretében : a család, az iskola, a köz
ség, a nemzet és az evangélikus egyház életével kapcso
latos beszélgetések és az azokhoz fűződő imák, versek, me
sék, történetek stb. nagyon sok alkalmat adnak a keresz
tyén nevelés számára. Az olvasmányok világa, a történeti,
népi és földrajzi, gazdasági stb. természetű olvasmányaink és
legkiválóbb magyar íróinknak és költőinknek (Alany, Petöíi,
Tompa, Pósa, Jókai, Gárdonyi, Benedek stb.) a gyermekek
számára alkalmas művei ugyancsak sok alkalmat adnak az
istenfélelem, az emberszeretet és az erkölcsi öntudat kifej
lesztésére.
De az úgynevezett reális tárgyak is legalább közvetve
szolgálhatják a keresztyén nevelés célját. A földrajz, a ter
mészetrajz és a természettan különösen alkalmasak arra, hogy
a föld változatos térszíni formáiban, a növény- és állatfajok
mérhetetlen változatosságában, a természet jelenségeinek cso
dálatos törvényszerűségében bemutassuk Isten nagyságát és
bölcseségét. A csillagvilág csodáinak ismertetésénél vagy egy
csepp víz titokzatos világának mikroszkóppal való szemlélte
tésénél mily sok alkalma van a tanítónak a zsoltáríróval
fohászkodnia : „Mily számtalanok a te müveid, Uram ! Mind
azokat bölcsen alkottad meg és betelt a föld a te gazdag
ságoddal“. (104. zsolt. 24.)
Még az annyira értelmi természetűnek tartott számolás
és mérés is alkalomadtán felhasználható vallási vagy erköcsi
természetű megfontolásra. (Számolási feladatok a család ház
tartásának köréből. Egyházi, iskolai adókivetés a százalékszámítás körében.)
Hasonlóképpen a művészi és gyakorlati tárgyak is siker
rel használhatók fel a keresztyén nevelés szolgálatában. Az
énektanítás keretében (hazafias és vallásos énekek stb.) alkal
munk van tanulóink érzelmi életének nemesítésére és akarat
életüknek eszményi befolyásolására. Egyházi énekeinkben
pedig örökértékű bizonyságait találjuk a gyarló ember ég
felé szárnyalásának, töredelmes bűnbánatának és Istenbe ve-
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te tt rendíthetetlen bizalmának. A rajz és kézimunka tanítása
a tanuló Ízlésének, szépérzékének fejlesztésével és munkára
ösztönzésével szintén nevelő hatású. Ha pedig a rajz és kézi
munka tanítását alkalmilag kapcsolatba hozzuk a bibliai tör
ténetek vagy az egyháztörténelem tanításával, akkor ezek a
tárgyak a koncentráció elve alapján közvetlenül is felhasz
nálhatók a vallástanítás szolgálatában. Még a tornatanítás is
kénytelen az erkölcsi nevelés szolgálatába lépni, mikor a ta
nító a végrehajtandó gyakorlat érdekében arra készteti a ta
nulót, hogy akaratát feszítse meg és folytonos gyakorlással
és ismétléssel a feladat célját egyre jobban és pontosabban
közelítse meg.
Közvetve tehát minden népiskolai tantárgy többé-kevésbbé szolgálhatja a keresztyén nevelés célját is.
2. Hogy azonban az evangélikus népiskola vallásos ne
velő hatását teljesen kifejthesse, gondoskodnunk kell arról
is, hogy az iskola külső rendje és belső élete is feltüntesse
annak keresztyén jellegét. Ezt a következő intézkedésekkel
biztosíthatjuk :
a) Mindennapos reggeli és heti áhítatok. Minden taní
tási nap munkája a reggeli könyörgéssel, az Isten előtt való
lebomlással kezdődjék. A mindennapos reggeli áhítat kedvé
ért legajánlatosabb a vallásórával kezdeni a tanítási napot.
Az áhítat kezdődjék egy vagy két énekvers eléneklésével.
Alapvető elv legyen, hogy éneklés nélkül ne múljon el egyet
len reggeli áhítat sem. Azután az imádság következik. Kívá
natos, hogy időnként — körülbelül hetenként egyszer — ne
a gyermekek imádkozzanak, hanem a tanító, miként az a jó
családapához illik. Az imádságon kívül egy bibliai mondást
is felolvasunk. Az áhítatot ismét egy vagy két énekvers elénekeltetésével fejezzük be.
A népiskola középső és felső fokozatán ajánlatos a hét
első, illetve utolsó negyedórájában a heti áhítatok beveze
tése is, amennyiben vasárnapi gyermekistentiszteletek vagy
vasárnapi iskola megtartására mód nincsen. Ezek a heti áhí
tatok körülbelül tiz, tizenöt percig tartanának és sorrendjük
a következő lehetne: 1. Egy vagy két énekvers. 2. Bibliai
szöveg a hozzáfüzödő nyolc-, tízperces magyarázattal és imád
sággal. 8. Megint egy-két énekvers. Az egyszerű, világos és
a tanulók körülményeihez alkalmazkodó beszédet és rövid
imádságot a tanító szabadon és közvetlenül mondja el.
b) Nagyon fontos az iskolai életnek komoly rendje és
belső keresztyén szelleme is. Már Francke ajánlotta, hogyha
az iskolai életben bizonyos hibák és rendellenességek for3*
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dúlnak elő, a tanító alkalmilag azokfa a bibliai történetekre
hivatkozzék, melyek azokat kárhoztatják. (Pl. árulkodás ese
tén a tanító Józsefnek a sorsára, figyelmeztesse a bűnöst vagy
közös vétség esetén Adám és Éva eljárásának elítélésével a
bűn őszinte bevallására és a bűnhödés elvállalására hívja fel
a tanulókat.) Egy másik kiváló valláspedagógus azt mondja :
„Sokkal fontosabb, ha arról gondoskodunk, hogy két osztály
társ segítse egymást, kibéküljön egymással, megmondják egy
másnak mostantól fogva az igazat, mintha ezekről a köve
telményekről nagy tanításokat és beszédeket mondunku.
(Niebergall).
Az erkölcsi cselekvésre különösen a felebaráti szeretet
parancsa adhat számos alkalmat a népiskolában. Pl. : az ir
galmas szamaritánus történetével kapcsolatban a tanító azt
beszélhetné meg a gyermekekkel; hogyan vállalkozhatnának
egyesek a lábát eltört osztálytárs látogatására, hogy az isko
láról meséljenek neki, később pedig az olvasásban vagy a
leckék megtanulásában segítsenek. Máskor ismét szó lehetne
egy rokkant szomszéd részére megbízások elvégzéséről, faap
rításról vagy egy többgyermekes szegény özvegy részére a
háztartási munkában való segédkezésről stb. Különösen egy
karácsonyfa-ünnepély, melybe a tanítónak a tehetősebb gyer
mekek szüleit is be kellene vonnia, adhat kedves alkalmat
arra, hogy különösen a szegény és rászorult tanulók érezzék
osztálytársaik szeretetének tettekben való megnyilvánulását
Ezen a téren, a keresztyénség szellemének gyakorlati meg
valósítását tekintve, keresztyén iskoláink még nagyon sokat
tehetnek.
Azután idetartozik a gyermeki hibák és vétségek leküz
désére való törekvés is. József történetével kapcsolatban pl.
szóba kerültek a gyermekek hibái. Az egyik gyermek pl. nem
fér össze tesvéreivel és pajtásaival. Meg kell fogadnia tehát,
hogy egy egész napon át türelmesen viselkedik kis testvéré
vel szemben és barátságos lesz iránta. — A másik gyermek
felületes házi munkáinak elvégzésében. Az lesz tehát a fel
adata, hogy kis szakaszokat írjon le szépen és tisztán egy
új füzetbe. — Egy harmadik gyermek erőszakos és uralkodnivágyó. Meg kell ezért tanulnia, hogy egy napra lemond a
parancsolgatásról és a pajtásokon való uralkodni akarásról.
A tanító állítson továbbá segítő barátokat is azok mellé
a gyermekek mellé, akik felismerték hibáikat és szabadulni
akarnak tőlük. A későnjáró gyermek pl. beleegyezik abba,
hogy a szomszédságból egy pajtása a kellő időben elvigye öt
fiz iskolába. — A felületes gyermek aláveti magát egy lel-
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kiismeretes pajtása ellenőrzésének és megtanulja, hogy a
munka leghathatósabb segítség mindenféle kísértés ellen stb.
Szükséges azonban az is, hogy a tanulók időnként (pl. a hét
végén) számoljanak be azokról a kis feladatokról, melyeket a
tanító az előző órák egyikén részükre kijelölt. Az időnkénti
számonkérés és ellenőrzés fontos a tanulók erkölcsi haladásá
nak ellenőrzésére és a további jó szándékok és nemes elha
tározások felébresztésére. Az ilyen gyakorlati nevelésnek leg
nagyobb jelentősége tehát abban van, hogy egyrészt vilá
gossá teszi a gyermekek előtt a keresztyénségnek tett- és
valóságjellegét, másrészt pedig arra ösztönzi őket, hogy a
keresztyén életeszményt mindennapi életükben lehetőleg meg
közelíteni törekedjenek. így állíthatjuk a tettre való neve
lést a keresztyén önnevelés és jellemképzés szolgálatába is.
c) A rendszeres reggeli és heti áhítatokon kívül szük
ségünk van külön, az egyházi élettel közvetlen kapcsolatban
álló iskolai ünnepélyekre is. Ilyenek különösen a reformáció
val vagy Luther életével kapcsolatos ünnepek, az iskola ala
pításának vagy az egyházközség keletkezésének évfordulója,
továbbá a magyar evangélikus egyház életével kapcsolatos
ünnepek (gályarabok, gyámintézet stb.). Legszebb és a gyerme
kek számára leghatásosabb a karácsony ünnepe. Ide kell szá
mítani végül az iskolai év ünnepélyes megnyitását és bezá
rását is, melyeket nagyon hatásosakká lehet tenni. Minden
egyes ilyen iskolai ünnepély egy kerek egészet képezzen és
az Isten iránti alázatos hála és az ő gondviselésében való
bizalom legyenek kísérő alapérzelmei.
d) Végül kívánatos, bár ez alárendelt jelentőségűnek
látszik, hogy vallásos szemléltető képek is (az irgalmas szama
ritánus, a tékozló fiú stb.) díszítsék az iskola falait. Ezeket
a tanítás tárgyához képest időnként változtatni lehetne, pl.
október hónapban Luther arcképét, a böjti időben egy képet
a szenvedés történetéből lehetne a falra helyezni. Természe
tes, hogy a képeknek elég nagyoknak és művészi kivitelűeknek kell lenniök. Egy iskolából sem volna szabad hiányoz
nia a Jézus és a gyermekek c. bibliai történet képének, már
csak azért sem, hogy a tanítót a kicsinyek iránti szolgálat
nak és szeretetnek kötelességére figyelmeztesse. (Keller.)

c) A z eg yh á z.
A keresztyén nevelésnek legfontosabb tényezője, bár
időrendben a család és az iskola megelőzi, az egyház.
A keresztyén anyaszentegyház a Szentlélek alkotása és
müve. A Szentlélek Istennek azt az állandóan működő szel
lemi hatalmát jelenti, mely az emberek számára lehetődé
teszi, hogy a Jézus Krisztusban való hitre eljussanak és ezen
hitük által a megváltás kegyelmében (újjászületés, megszentelődés) részesedjenek. Az egyház, mint a hívők gyülekezete
tehát a leghatározottabban mutatja Istennek a világban élő
és működő valóságát és benne a megváltás műve mintegy
a maga „befejezett teljességére“ ju to tt el.
Az egyház tagjai mindazok, akik hisznek a Jézus,Krisz
tusban és hitük által vele élő közösséget alkotnak. Az Ágostai
Hitvallás szerint: „Az egyház a szentek gyülekezete.“ (7. cikk.)
A szentek gyülekezete kifejezés nem az egyház tagjainak er
kölcsi tökéletességét, még kevésbbé a bűntelenségét jelenti,
hanem csak azt, hogy Isten őket minden bűnösségük és gyar
lóságuk ellenére hitük által saját tulajdonává tette, kiválasz
totta és mintegy elkülönítette más emberektől. Természete
sen a Krisztussal való közösségben élni magában foglalja az
erkölcsi értelemben is kőtelező szent életre való törekvést
(újjászületés, megszentelődés). Ezért az egyház lényegét első
sorban nem abban látjuk, hogy önálló intézmény, hogy
szervezete és hivatalai vannak, hanem abban, hogy Istennek
a népe, a hívőknek (szenteknek) gyülekezete, Krisztusnak a
teste. Ott van tehát az egyház, ahol Krisztus, mint Úr csak
ugyan él az emberek között. Elsősorban tehát nem az egy
házhoz való külső, névleges hozzátartozást tartjuk fontosnak,
hanem az egyes keresztyéneknek bűnbánó hitét, Krisztusba
vetett bizalmát és őszinte megtérését. Egyház nélkül az
egyént az a veszedelem fenyegeti, hogy letér a hitnek helyes
útjáról és elszakad Istentől.
Az egyház hivatása az, hogy a Szentlélek munkaterü
lete legyen, vagyis állandóan bizonyságot tegyen a Krisztusban
történt isteni kinyilatkoztatásnak a tényéröl és valóságáról.
Az Ágostai Hitvallás szerint ez a bizonyságtétel abban nyil
vánul meg, hogy benne „az evangélium tisztán hírdettetik és
a szentségek helyesen szolgáltatnak ki.“ (7. cikk.) Az egyház
a maga tagjait tehát a kegyelmi eszközökkel, főleg az evan
géliumnak igaz hirdetésével akarja Istenhez vezetni és az Iránta
való engedelmességben és bizalomban megtartani. így az egy
háznak tulajdonképpeni hivatása és kötelessége az evangélium
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igéjének hirdetése és a Jézus Krisztusról való hitvallás és
bizonyságtétel. Az az egyház valósítja meg legjobban az egy
szent és egyetemes egyháznak eszményét, melyben leginkább
hat a Jézus Krisztusról szóló isteni ige és legerősebben nyil
vánul meg a benne vetett élő hit. Ha az egyház a földön
— Isten akaratából — csak küzdő és hitvalló egyház lehet
is, azért már eddigi története és küzdelme is bizonyítja a
benne működő Szentléleknek hódító erejét (Első pünkösd,
a reformáció története, a belső és külső misszió eredményei stb.)
Az egyháznak azonban nemcsak a keresztyén hitéletben
van nagy jelentősége, hanem a keresztyén nevelésben is. Az
egyház az a közösség, melyben a Szentlélek titokzatos és fel
foghatatlan módon állandóan végzi a maga nevelő és átala
kító, megtérésre késztető és újjászülö munkáját (funkcionális
nevelés). Az egyházban történő mindennemű szándékos neve
lésnek (iskolai vallástanítás, felnőttek és gyermekek istentisz
teletei, belmisszió stb.) előfeltétele tehát az egyházhoz való
hozzátartozás, hogy a nevelő és a növendékek egyaránt bennél
jenek az egyházban, vagyis Isten igéjét hallgassák és a Krisz
tustól elrendelt szentségekkel éljenek.
Hazai törvényeink is elismerik az evangélikus egyház
nak azt a jogát, hogy ifjúságának keresztyén szellemű neve
léséről és vallástanításáról gondoskodjék, azt irányítsa és ellen
őrizze. A keresztyén nevelés terén tehát a család is, az iskola
is szolgálni köteles az egyháznak — az Isten igéjén és a hit
vallásokon alapuló — célkitűzéseit. Viszont az egyháznak is
szüksége van Istenhez vezető és lélekmentö hivatásában a csa
ládnak inkább nevelő és az iskolának inkább oktató tevékeny
ségére.
d) A v a llá s ta n ító .
Mivel a gyermekek a keresztyén hitnek és életnek alap
elveit és azoknak képviselőjét különválasztani nem tudják,
azért a keresztyén nevelésben és tanításban rendkívül nagy
jelentősége van a vallástanító személyének. Az ő személyes
élete, állandó példája, a keresztyén vallási igazságoknak tel
jesebb vagy hiányosabb megvalósítása mindennapi életében stb.
nagyon elősegítheti vagy leronthatja vallástanításának erejét
és hatását. (Hilty állítása szerint: „A gyermekeknek sok szeretetre és példára és nagyon kevés vallási tanra van szükségük. “)
Hogy tehát keresztyén nevelői munkájának a gyermekek
előtt hitele és hatása lehessen, legyen a vallástanító mindenek
előtt mélységen hívő lélek, igazi keresztyén személyiség. Ne
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felejtse el, hogy a gondjaira bízott gyermekekkel együtt állan
dóan rászorul Istennek bűnbocsánatára és kegyelmére. Semmire
sem hivatkozhatik Isten színe elő tt; sem vallástanítói szolgá
latára, sem a gyermeki lelkek körül elért eredményeire, sem hi
vatásának nehézségeire. Nap-nap mellett alázatosan könyörög
nie kell Istenhez : „Ne vess el engem a te orcád elöl és a te
szent lelkedet ne vedd el tőlem“. (Zsolt. 51. 13. v.)
Hívő keresztyénsége arra kötelezi, hogy legyen egyhá
zának is élő, tevékeny (aktív) és öntudatos tagja. Állandóan
olvassa vagy hallgassa Isten igéjének neki szóló üzenetét; kezdje
elölről a hit engedelmességének gyakorlását, ne tudjon imád
ság és úrvacsora nélkül élni. Ne legyen a vallási ismereteknek
csak átadója, közvetítője, hanem mindenekelőtt Isten nagy
ságos dolgainak bizonyságtevője és Urának, a Jézus Krisztus
nak hű követője. Nemcsak a szorosan vett hivatalos dolgaiban
és kötelességeiben, de életének minden más vonatkozásában is
(család, kartársak, társadalmi és politikai magatartás, barátok,
szórakozások stb.) igazolnia kell evangélikus keresztyénségét
és nem fáradnia el a naponkénti személyes bizonyságtevésben.
Mindezek miatt törődnie kell személyiségének belső kifejlesztésével és a keresztyén életben való előhaladásával is.
Ezért szüksége van folytonos és szigorú önvizsgálatra, hibái
nak, fogyatkozásainak és bűnös hajlamainak állandó szemmeltartására és következetes elfojtására. Természetesen a vallás
tanító sem lehet — akár vallási, akár erkölcsi tekintetben —
kész, befejezett személyiség, de életére nézve irányadónak kell
lennie Pál apostol mondásának; „Nem mondom, hogy már
elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem,
hogy el is érjem . . .“ (Fii. 3. 12. v.)
Keresztyén nevelői magatartását pedig jellemezze első
sorban a szent és mindenható Istennel szemben érzett aláza
tossága. Szakítania kell azzal a téves felfogással, mintha ö te
remtő személyiség vagy alkotó művész lehetne, aki szabadon,
tetszése szerint alakíthatja a gyermekek lelkét és irányíthatja
jövő életüket. A vallástanító is csak bűnös és Isten bocsána
tára szoruló ember, aki ezért — bár a fenti szavak értelmé
ben arra törekednie kell — tökéletes és kifogástalan példa
kép sem lehet a gyermekek számára. Meg kell tanulnia, hogy
egyedül Isten nevel és vezet. Egyedül Isten alakítja és fej
leszti a gyermekek lelkét a nekik ju ttato tt testi és lelki adott
ságokkal, jóra vagy rosszra irányuló hajlamokkal. Egyedül Isten
dönti el a gyermekek életét és jövőjét egyrészt az életüketjérintö
külső hatásokkal és körülményekkel, másrészt azzal az ellentállással vagy befogadással, melyet a növéndékek lelki adott-
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ságuk és fejlődésük alapján a külső halasokkal szemben tanú
sítani fognak. Istennek ezzel a nevelő és vezető munkájával
szemben minden emberi tevékenység csak kisegítő, töredékes
lehet és annak eredménye és sikere is az ö Szentlelkének segít
ségétől függ. A vallástanítónak kötelessége azonban, hogy ezt
a neki ju ttato tt kisegítő és mellékes szerepet is engedelme
sen vállalja és mint Istentől nyert szolgálatot, legjobb ereje
és tehetsége szerint teljesítse.
Istentől nyert szolgálatát azzal bizonyítja be, hogy
odaadó szeretetet tanúsít a gondjaira bízott gyermekekkel szem
ben. Erre az odaadó, önmegtagadó szeretetre Isten kötelezte
azzal, hogy a Krisztusban kinyilatkoztatta az emberiség
iránti szeretetét és gyülekezete számára a szeretet új parancsát
rendelte el. (I. Kor. 13. 4—7. v.). Minden egyes gyermek
ben azért Istennek drága ajándékát, rábízott nagy értékét
látja. Nem vár tőlük rendkívüli dolgokat vagy teljesítmé
nyeket ; olyanoknak veszi őket, amilyenek a valóságban,
hibáikkal, fogyatkozásaikkal és makacs ellenkezésükkel, azért
nem is okoznak neki csalódást. De keresztyén hitében nem
felejti el azt sem, hogy ezek az önző, szeszélyes vagy ellen
szenves gyermek szintén bűnösök ugyan, de Isten kegyel
méből az istenfiúság méltóságára vannak hivatva. Tehát tud
bennük bízni és nekik megbocsátani, tudja őket engedelmes
hűséggel és szeretettel Jézus Krisztushoz vezetni és benne
megláttatni az élet fejedelmét.
Természetes az is, hogy a vallástanítónak Istennel és
az egyházzal szemben érzett nagy felelőssége tudatában ala
posan és lelkiismeretesen elő kell készülnie a vallástanításnak
magasztos, de nehéz és felelősségteljes munkájára. Le kell
ülnie Jézus lábaihoz és naponkénti olvasással elmélyednie a
Szentírásnak hitvilágába és életfelfogásába. Meg kell ismernie
a keresztyénség történeti fejlődését és hitvallási rendszerét,
különösen pedig az evangélikus egyháznak mai helyzetét és
intézményeit. A keresztyénségre vonatkozó ismereteken kívül
sokat kell foglalkoznia a keresztyén nevelés kérdéseivel, külö
nösen pedig a vallástanítás módszerének problémáival. A
vallástanítói továbbképzésnek legfontosabb eszközei: a vallás
tanítói értekezletek, a valláspedagógiai és módszertani elő
adások, a gyakorlati vallástanítások meghallgatása, a vallás
tanítási vezérkönyvek tanulmányozása stb.
Mindent összefoglalva te h á t: a vallástanító Jézus Krisz
tusban lássa a legfőbb vallástanítói eszményt. Tőle tanuljon
odaadó hűséget, önmegtagadó szeretetet és szolgálatkészséget
a rábízott gyermekek iránt. Ne felejtse el azonban soha,

hogy magvetése és fáradságos munkája csak akkor lesz ered
ményes, ha Isten megerősíti és megáldja azt. Ez 'a tudat
alázatosságra és szerénységre inti őt Isten iránt, akitől mun
kálkodásának eredménye füü;g ; de egyúttal ez ad neki erőt,
bátorságot és kitartást is, ha időnkint eredménytelennek és
hiábavalónak látja fáradságát.

6. A keresztyén nevelés eszközei.
A keresztyén szellemű nevelést, illetve tanítást az teszi
szükségessé, hogy a Jézus Krisztusban szilárd és biztos alapot
vethessünk gyermekeink keresztyén hite számára. (I. kor. 3.
11. v.) A gyermekek u. i. maguktól, saját erejükből nem
juthatnak el sem a keresztyén hitnek megismerésére, sem a
keresztyén élet követelményeinek betartására.
Ezt a keresztyén nevelést bevezeti a keresztség szentsége.
A keresztségben a keresztyén szülök és a gyülekezet Istennek
adják át, illetve „ajánlják fel gyermekeiket" (Ág. Hitv. 9. pont).
A keresztség azt az üdvígéretet tartalmazza, hogy Isten a
megkeresztelt gyermeket a Szentlélek útján részesíteni fogja
a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott kegyelmében. A gyermekkeresztségben különös világossággal ju t kifejezésre az a
keresztyén felfogás, hogy Isten tud rólunk már akkor is,
mikor mi még nem tudtunk róla és hogy 0 már akkor is
mindent megtett értünk, mikor mi még semmit sem tehet
tünk érette. A keresztségnek szükséges feltétele azonban, hogy
a gyermekek utána megfelelő keresztyén nevelésben és taní
tásban részesedjenek. A keresztségre utal a konfirmációnak
áldásos egyházi szokása, mint a megkeresztelt nagykorú gyer
mekek hitvallástétele és az úrvacsora vételére való feljogosí
tása.
A keresztyén nevelésnek alapvető elve a gyermekek
iránti önzetlen szeretet, melynek a keresztyén nevelő minden
ténykedésében meg kell nyilvánulnia. Különböző megnyilvá
nulási alakjai lehetnek : a nevelő igazságossága, jósága, türelme,
könyőrülete stb.
A keresztyén vallásos nevelésnek tulajdonképpeni esz
közei : a példa, a gyakorlás, a tanítás és a fegyelmezés.
A példa nemcsak világosan és félreérthetetlenül szemléltet
egy vallási vagy erkölcsi cselekedetet (ima, jótékonyság stb.),
hanem sugalló, ösztönző erőt is fejt ki annak utánzására.
Ennyiben a keresztyén nevelésnek egyik legfontosabb eszköze.
A nevelő azért kerüljön el mindent, ami a gyermekek ré-

szére rossz példát szolgáltathatna. Éz az úgynevezett negatív
példa. (Pl. hazugság kicsiny dologban is, durvaság az alkal
mazottakkal szemben, zúgolódás az élet bajaiban stb.) Még
sokkal fontosabb az, hogy a nevelő cselekedeteivel irányt
mutasson a gyermekeknek az Istenben való hitre és a
gyakorlati keresztyén életre. (Szeretet gyakorlása, hűséges
kötelességteljesítés, kitartás a szenvedésekben stb.) Ez az
úgynevezett pozitív példa.
A nevelő példáján kívül fontos szerepet játszik a gyer
mekek szoktatása és gyakorlása is. A gyermekeket szoktat
nunk kell rendszeres imádkozásra, az iskolai áhítatokban és
gyermekistentiszteleteken való buzgó részvételre, később pedig
a felnőttek istentiszteletének stb. állandó látogatására. I tt azon
ban hangsúlyoznunk kell, hogy a gyermekekkel csak külső szo
kásokat (ima, templombaj árás) lehet begyakoroltatni, az azok
hoz fűződő érzületet vagy áhítatos hangulatot azonban nem.
Ezért a gyakorlásnak és szoktatásnak csak akkor van vallá
sos értéke, ha egyrészt Isten házának a belseje, másrészt a
közös istentiszteletben való részvétel kihat a gyermekek ér
zületére és hangulatára. Csak így remélhetjük azt, hogy
Istennek ott elhangzott igéje a keresztyén hitnek keletkezését
és megszilárdulását is elősegítheti.
Legfontosabbnak tartjuk a keresztyén nevelés eszközei
között a vallástanítást, mert a keresztyén nevelés munkáját
ez alapozza meg és ez ad neki határozott irányt és öntuda
tosságot. Hogyan keletkezzék a gyermekben vallásos meg
győződés, ha sohasem hallott Istenről, akiben hinnie kellene ?
Hogyan élhessen öntudatos keresztyén életet, ha nem volt
alkalma megismernie Istennek a Jézus Krisztusban kinyil
vánított akaratát? Igaz, hogy a vallástanítás nem tudja
biztosítani a keresztyén hitnek felébredését és kialakulását
a gyermekben, mert az isteni lélek hatása alatt ez titokza
tosan keletkezik és fejlődik az egyénben ; de hogy egyálta
lában létrejöhessen, szükség van megfelelő vallástanításra.
Legkevésbbé értékesek a keresztyén nevelésben a fegyel
mezés eszközei, de néha ezeket is igénybe kell venni. A fe
gyelmezés eszközei közé soroljuk a parancsot és a tilalmat,
a büntetést és a jutalmat. A parancsról csak annyit jegyzünk
meg, hogy keveset parancsolgassunk; az vonatkozzék csak a
legszükségesebb dolgokra és alkalmazkodjék a gyermek fej
lődő egyéniségéhez. Ugyanez az elv vonatkozik a tilalomra
is. Tilalmat csak helytelen cselekvések esetében alkalmazzunk.
A büntetés vegye figyelembe a gyermek egyéniségét, legyen
megfontolt és igazságos. A testi büntetéseket mellőzzük. A
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jutalom főleg erkölcsi természetű legyen, a gyakori dicséret
től azonban óvakodjunk. Lényegében a fegyelmezés térületén
is a keresztyén szeretet elve érvénysüljön. A vallástanító is
tehát fegyelmező eljárásában egyrészt Istennek szigorú és
megvesztegethetetlen erkölcsi törvényeit, másrészt azonban
megbocsátó szeretetét és könyörületét is szemléltesse.
A keresztyén nevelés munkája tehát lényegében két részre
különül e l: 1. A szorosabb értelemben vett vallástanítás,
mely főleg értelmi természetű és célja a keresztyén vallásos
meggyőződés megalapozása és tudatossá tétele. 2. A szorosabb
értelemben vett keresztyén nevelés, mely a maga eszközeivel
(példa, szoktatás, fegyelmezés) főleg a tanulók érzelmi és
akaratéletére kíván hatni és közvetlenül ránevelni őket a
magasabbrendü keresztyén életre. Legfontosabbnak a vallás
tanítást tartjuk, de a keresztyén nevelés többi eszközeit sem
hanyagolhatjuk el, mert a keresztyén hit nem lehet el a
tettekben és cselekedetekben megnyilvánuló keresztyén élet
nélkül. Természetes továbbá, hogy a keresztyén vallásról
szóló tanítás magában foglalja az erkölcstanítást is. A keresz
tyén embernek Istenhez való viszonyától nem lehet elválasz
tani u. i. a keresztyénnek a világhoz, önmagához és ember
társaihoz való viszonyát sem. Ezért a keresztyén vallástaní
tástól független erkölcstanítás elvét (laikus morál) nem fogad
hatjuk el.
A keresztyén nevelésnek és vallástanításnak ez a külön
választása azonban csak elméletben van meg. A gyakorlatban
ez a kettő állandóan kiegészíti és áthatja egymást. A keresz
tyén vallástanításnak minden alkalmat fel kell használnia,
hogy nevelő és fejlesztő legyen. Viszont a keresztyén nevelés
nek a kellő biztosságot és határozottságot csak a vallástaní
táson alapuló meggyőződés adja meg.
A keresztyén vallásos nevelés tehát — a mondottak
alapján — olyan megfontolt tervszerű tevékenységet jelent,
mely a tanítást, a példát, a szoktatást és fegyelmezést összhangzatos módon felhasználja a keresztyén nevelés céljának :
a keresztyén személyiségnek lehető kifejlesztése érdekében.
Tudatában van ugyan minden emberi tevékenység töredékes
és hiányos voltának, de hűségesen teljesíteni akarja köteles
ségeit Istennel és a keresztyénséggel szemben.
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A KERESZTYÉN
VALLÁSTAN1TÁS ALAPELVEI.

7. A keresztyén vallástanítás természete
és célja
Az evangélikus keresztyén vallástanítás az igehirdetésnek
egy faja, melyet krisztusi megbízatás alapján (Máté 28, 19.)
az egyház végez. Erre a munkára az egyháznak a keresztség
szentsége ad jogot és felhatalmazást.
Igehirdetésnek nevezzük a vallástanítást, mert itt nem
az emberi bülcseség vagy a világi műveltség tárgyainak
tanításáról van szó, hanem Isten igéjéről (evangélium), melyet
a tanulóknak tudtul adni, hirdetni kell. A vallástanításban
akkor is Isten igéjéről van szó, ha a tanítás anyaga nem a
bibliából való, hanem más természetű vallástanításí anyag
(káté, egyháztörténelem stb.). A vallástanításnak ez az evan
géliumon (Isten igéje) alapuló anyaga biztosítja annak min
den más világi tárgytól való különbségét és elsőbbségét.
Az igehirdetésnek tulajdonképpeni alakja az egyházi
beszéd, nem pedig a vallástanítás. A kettő közötti különbség
azonban inkább alaki, mint tartalmi természetű. Mind a
kettő Isten igéjének megismertetését és elfogadtatását tartja
főcéljának, de az egyházi beszéd a maga előadó alakjával
főleg a felnőtteknek, a vallástanítás pedig a maga leginkább
párbeszédes alakjával főleg a gyermekeknek, illetve az ifjak
nak szól. A vallástanításnak párbeszédes alakját főleg lélek
tani okok teszik szükségessé. (A gyermekek nem tudnak
hosszasabban figyelni az előadásra, a tanító és a gyermekek
között a közvetlen kapcsolatot a párbeszéd biztosítja stb.)
Fontos a tanító és a tanulók magatartása is. A vallástanítónak Isten igéjét felelősséggel kell hirdetnie. Ez azt jelenti,
hogy a tanító a maga személyét és vallástanítását az ige
tekintélye alá helyezi, mert annak valóságáról tapasztalato
kat szerzett, vagyis az személyes meggyőződésévé vált. (I. Ján.
I, 3 v.) A tanítónak tehát bizonyságtevőnek, hitvallónak
kell lennie, hogy az ige hathasson a gyermekekre. A gyer
mekektől viszont meg kell követelnie, hogy tisztelettel és
engedelmesen hallgassák meg Isten igéjét és nyissák meg
szívüket a nekik szóló isteni üzenet előtt.
6) Ezzel már ráléptünk a vallástanitás céljának terüle-
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téré is. Anakidején, a keresztyén nevelés célkitűzésében
(4. fej.) azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy a keresztyén
legyen engedelmes Isten akaratával szemben. Ez a megálla
pítás már magában foglalja a keresztyén vallástanítás felada
tát is. Hogy a keresztyén gyermekek vagy serdülök engedel
meskedhessenek Isten kin3’ilatkoztatott akaratának, ahhoz két
feltételre van szükségük: 1. Meg kell ismertetnünk velük
Isten igéjét és az igében nekik hangzó üzenetet (felszólítás
vagy tiltás) és 2. ez iránt felelősséget kell ébresztenünk lel
kiismeretükben. Hogy megismerhessék Isten igéjének tartal
mát és értelmét, a tanítónak meg kell fontolnia azt, hogyan
fogadhatják a gyermekek az ige kijelentéseit, mit nem érte
nek abból, mi ellen lehetnek különösebb észrevételeik és
kifogásaik stb. A vallásórákon a tanítónak tehát nemcsak
igét kell hirdetnie, hanem sokszor szemléltetnie, megértetnie,
magyaráznia valamit, tehát tanítania is kell. Hogy pedig a
gyermekekben kellő felelősség ébredhessen Isten akaratával
szemben, a vallástanító necsak a gyermek ismereteit gya
rapítsa vagy értelmét fejlessze, hanem hasson a szivére, a
képzeletére, érzelmi és akaratéletére is. Vagyis tanításával a
gyermek egész lelki életét meg kell ragadnia, hogy az a meg
győződés alakulhasson ki a tanulóban: „Itt az én dolgomról
is van szó. Ez a üzenet nekem is szól“.
Mivel pedig Isten igéje működésének igazi területe és
helye az egyház, azért a vallástanításnak az egyházi élettel
is keresnie kell a kapcsolatot. Az egyházi életre való ránevelés is kettős feladatot tartalmaz. I. Meg kell ismertetnie
a tanítónak a gyülekezet életét, istentiszteleti rendjét, ünne
peit, intézményeit, szervezetét stb. 2. Bele kell nevelnie a
tanulókat a gyülekezet életébe, ami leginkább úgy történik,
hogy az iskola is kis gyülekezetté alakul át, melyben a ta
nulók egyrészt az ige tiszteletteljes meghallgatására és befo
gadására, másrészt az egymás iránti felelősségre és áldozat
kész szeretetre vannak kötelezve.
Szóval a vallástanítás számára két fontos feladat marad :
1. Isten igéjének olyan megismertetése, hogy a gyermek lel
kében felelősség és vágy ébredjen Isten akaratának teljesíté
sére. 2. Belenevelés az egyháznak bizonyságtevő összeségébe,
közösségébe és gyülekezeti munkájába. Hogy a vallástanítás
ezt a kettős célját mennyire tudja elérni, ez már természe
tesen nemcsak a tanítótól függ: ez már az isteni kegyelem
nek a műve, a Szentléleknek a lelkiimeretet átható és fel
ébresztő hatása.
c) Az 1937-i egyetemes közgyűléstől elfogadott nép-
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iskolai evangélikus vallástantervi utasítás a vallástanítás cél-1
ját csak nagy általánosságban határozza meg (istenfiúság) és]
inkább a népiskolai vallástanítás általános feladatait tárgyalja
részletesebben. E szerint a népiskolai vallástanításnak két
föfeladata van: 1. „A tanulónak megmutatja az egyházat
alapjában (a bibliában), történetében, mai életében és taní
tásában“ A második feladat:
. . A tanulót belevonni és
meggyökereztetni az eg3rházi közösségben, belenevelni a gyüle
kezetbe . .
Nyilvánvaló, hogy a vallástantervi első feladat lénye
gében ugyanazt jelenti, mint amikor mi az Isten akaratát
tartalmazó ige mesismertetését tartjuk a vallástanítás első
feladatának. Isten igéje és az egyház szorosan összetartozik,
az egyház nem hirdethet mást, mint az Istennek igéjét. így
tehát a mi vallástanítási célkitűzésünk és a vallástantervi
utasításban megjelölt vallástanítási feladatok között nincsen
lényeges különbség.^

8. A népiskolai vallástanítás anyaga.
A népiskolai evangélikus vallástanítás célját a rendel
kezésére álló tanítási anyag segítségével akarja elérni.
Ha figyelmesen áttanulmányozzuk a történetileg kiala
kult vallástanításnak anyagát (szentírás, káté, egyházi énekek,
egyháztörténelem stb.), úgy különböző elemeket találunk
benne. Vannak benne olyan részek, melyek az isteni üdvtör
ténet tényeiröl, különösen pedig Jézus Krisztus életéröl és
tanításáról, azonkívül a keresztyén eg3'házuak történetéről
szólnak. Van azután olyan anyag benne, mely elsősorban ér
telmi, elméleti természetű és az a célja, hogy a keresztyén
ember vallási igazságaival és erkölcsi szabályaival ismertessen
meg bennünket. Ilyen pl. Luther Kis kátéja, a hegyi beszéd,
a tanító zsoltárok stb. Van végül olyan része is, mely költői
alakban, esztétikai szépséggel fejez ki vallási és erkölcsi ér
zelmeket és kedélyéletünket Istenhez akarja emelni. Ilyenek
pl. az egyházi énekek és számos zsoltár is.
Ennek alapján tehát a népiskolai evangélikus vallásta
nítás anyagát három különböző részre oszthatjuk: 1. Törté
neti anyagok (bibliai történetek, eg37háztörténelem). 2. Taní
tói célzatéi elméleti anyagok (bibliaismertetés, káté, bibliai
mondások, tanító zsoltárok). 3. Építő célzatéi érzelmi anya
gok (egyházi énekek, zsoltárok).
b) Kérdés már most, melyik anyagot kell a népiskola
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számára a legértékesebbnek tekintenünk ? Kétségkívül 'a szent
írás (biblia) anyagát, mert ez tartalmazza Isten nekünk szóló
igéjét, hozzánk intézett- üzenetét. A népiskolai vallástanítás
keretében azonban a bibliának nem minden részét tárgyal
hatjuk egyforma részletességgel és alapossággal. Lényeges,
hogy a keresztyén nevelés és vallástanítás középpontjává
Jézus Krisztus életét és tanítását kell tennünk. 0 a keresz
tyén vallástanítás kezdete, folytatása és vége (krisztocentritás
elve). Minden más bibliai vagy történeti személyiség, minden
más tanítás alá van vetve az ö valláserkölcsi felfogásának és
tanításának. (Zsid. 12, 2.) Ennek az elvnek alapján különb
séget teszünk a biblia újszövetségi és ószövetségi része kö
zött. Irányadó hit- és életszabályozó jelentősége az evangé
likus keresztyén számára csak az újszövetségnek van.
Másodsorbau fontosak azok a tanítási anyagok, amelyek
ben evangélikus egyházunknak sajátos keresztyén hite, meg
győződése és életfelfogása ju t kifejezésre. Itt különösen Luther
Kis kátéjára és a keresztyén hit- és erkölcstanra kell gon
dolnunk.
Mindezek a tanítási anyagok azonban csak akkor hasz
nálhatók fel eredménnyel, ha nem haladják meg a gyermek
értelmét és gondolkodását s ha lehetőleg szemléltető alak
ban ismertetik a keresztyénségnek hit- és erkölcsi világát.
Ezért a népiskolában aránylag nagyon sok időt szánunk az
elbeszélő természetű történeti anyagnak és csak ezek után
térünk rá más anyagoknak (káté, biblia ismertetés, hit- és
erkölcstan) tárgyalására.
A tanítási anyagoknak kiválasztása és egymásutánjának
elrendezése, az egyes osztályok számára való elosztása a tan
tervnek a feladata.
Jegyzet. A népiskolai vallástanítás anyagát lehet más
alapon is, p l.: az egyház szempontjából csoportosítani. így
beszélhetünk az egyház alapjáról, történetéről, mai életéről
és tanításáról. Ebben az esetben azonban különböző tanítási
eljárást igénylő anyagok, pl.: bibliai történetek és levélbeli
(epistolai) részek, káté és egyházi énekek stb. kerülnek egy
csoportba.
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9. Az ószövetség jogosultsága az evangélikus
vallástanításban.
A XIX. század utolsó évtizede óta ismételten elhang
zott az a követelés, hogy a keresztyén vallástanításból telje
sen el kell távolítani az ószövetség anyagát, mert a keresz
tyén családok gyermekeinek nincs szüksége a zsidó nép tör
ténetének és vallásának tudására, hanem csak Jézus evan
géliumának ismeretére és szeretetére. Az ószövetségnek a
keresztyén vallástanításban való jogosultságát támadó érvek
tudományos, továbbá erkölcsi és vallási természetűek.
Elsősorban a természet- és történettudomány áll elő a
maga súlyos kifogásaival. A természettudomány különösen a
biblia első fejezeteivel (a világ teremtése, az első emberpár,
az özönvíz stb.) száll harcba. A történettudomány meg kü
lönösen azt kifogásolja, hogy az ószövetségi történeti iratok
alapján (pl. patriarchák kora, egyiptomi tartózkodás, Kanaán
elfoglalása stb.) tanítsuk a zsidó népnek vagy az ókori Kelet
országainak történetét.
Itt csak annyit kívánunk mondani, hogy a biblia sem
természettudományi, sem történeti tankönyv. Számunkra
az ószövetségnek, — mint egyáltalában a bibliának —
az a legfontosabb feladata, hogy megismertessen minket a
szent Istennek az emberiség üdvét célzó működésével. (2. Tim.
3, 15.) Amennyiben tehát a mai természet- vagy törté
nettudomány — természetesen itt csak a kétségtelen és nem
vitatható tudományos megállapításokról lehet szó — nem
fogadná el az ószövetségnek sok tekintetben túlhaladott világ
képét vagy történeti adatait, mi ilyen szempontból nem
érezzük magunkat az ószövetségtől megkötve. Aki tehát állí
tólagos tudományos okokból akarná elvetni az ószövetséget,
az nem ismeri annak igazi természetét és helytelenül járna el.
Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy sokszor a tudo
mánytól kifogásolt ószövetségi helyek mélyértelmű vallási
vagy erkölcsi igazságot tartalmaznak. így pl. semmiféle ter
mészettudományi haladás meg nem döntheti azt a lényegé
ben keresztyén felfogást is, hogy az egész világ — tehát az
ember, a növény- és állatvilág is — Istennek a teremtménye
és neki van alávetve. Vagy semmiféle történeti kutatás meg
nem cáfolhatja azt a lényegében keresztyén felfogást is, hogy
Izrael népének történeti eseményeiben és vezető nagy sze
mélyiségeiben tulajdonképpen Istennek a működése és veze
tése, büntető vagy megtartó hatalma nyilvánult meg. Az
3
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ószövetségi történetírás tehát elsősorban valláserkölcsi célzatú
történetírás.
A legsúlyosabbak azok a vádak, melyeket erkölcsi és
vallási szempontból lehet támasztani az ószövetség ellen. Itt
csak röviden utalunk az ószövetségi jellemalakok (Ábrahám,
Jákob, József stb.) erkölcsi fogyatkozásaira vagy szükségte
len, kegyetlenkedéseire (Illés, Elizeus); a szörnyű szemet-szemért, fogat-fogért elvére, mely egyes zsoltárokban (pl. 137.),
sőt a prófétai iratokban is előfordul; a kettős erkölcsiség
elvére a honfitárssal és az idegennel szemben ; az Istentől
való jutalomvárás gondolatára, a farizeizmusban tetőpontját
elért önigazságosság elvére stb. — A nehézségek még növe
kednek, ha Isten fogalmát nézzük. Az ószövetség Istent ál
talában nemzeti Istennek fogja fe l; gyakran úgy jelenik meg,
mint a bosszúállás istene, akitől csak félni lehet s akinek
még a nevét sem szabad kimondani. Ha még azt is hozzá
vesszük, hogy az ószövetségben sok olyan hely van. mely
alkalmas az éretlen kiskorúak megbotránkoztatására, akkor
talán elég jogosultnak látszik az a követelés, hogy az ószö
vetséget ki kell zárni a keresztyén vallástanífásból.
Mindezekkel a fogyatkozásokkal szemben rá kell mu
tatnunk arra, hogy mit jelent nekünk még ma is az ószövet
ség. I tt mindenekelőtt hangoztatnunk kell azt, hogy az
ószövetségből hallotta meg és tanulta Isten igéjét, az ószö
vetségre hivatkozik ismételten Jézus is. (Főleg Máté 5, 17.
és Ján. 5, 39.) A vallások történetében itt nyilvánul
meg először az igazi tiszta monotheizmus (egyistenhit). Az
ószövetségben Isten úgy lép elénk, mint az egy élő, igaz
Isten, aki nélkül nincsen természeti yagy történeti jelenség,
aki által élünk, mozgunk és vagyunk. 0 mindenható, a menny
és a föld teremtöje ; 0 az örökkévaló, akinél ismét és ismét
menedéket találunk (90. zsolt. 11.) ; ^ 0 a szentséges, kinek
dicsőségét angyali seregek hirdetik. (Ezs 6.) Helyenként már
az a felismerés is dereng, hogy Isten Atya (103. zsolt.), aki
nemcsak igazságosan büntet, hanem szeretetet és irgalmat
gyakorol népével. (Jer. 31, 3.) Ez után az Isten után vá
gyódnak az ószövetség kegyesei (42 zsolt. 1.) és vele vigasz
talódnak, ha gond és bánat száll a szívükre. (73. zsolt.
23—26. v.) Az ószövetség erkölcsisége is helyenként értékes
vonásokot mutat fel : pl. Dávid és Jonathán önzetlen barát
sága, a szeretetnek kettős parancsa (I. Móz. 6, 5. és III. Móz.
19, 18.), a szív tisztaságának követelése (24. zsolt. 4.) és
vágya (51. zsolt. 12.) stb.
Mindezek alapján hangsúlyoznunk kell, hogy az ószö-
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vétségét nem távolíthatjuk el a keresztyén vallástanításból,
mert ez ma is egyik okmánya az isteni kinyilatkoztatásnak.
Az ószövetség az eljövendő, az újszövetség pedig a már meg
érkezett Krisztusról szól és tesz bizonyságot. Luther szerint
az ószövetség az a pólya és jászol, amelyben Krisztus fekszik.
Azonban másrészt azt is ki kell emelnünk, hogy a keresz
tyén számára az üdv megismerésének igazi forrása az újszö
vetség. Az evangélium, Krisztus világosít meg és vezet min
ket keresztyén hitünkben. Az ószövetség csak annyiban irány
adó számunkra, keresztyénekre, amennyiben Luther szavai
szerint: „Krisztussal foglalkozik“. (. . . „Soweit es Christum
treibt“), vagyis közvetve vagy közvetlenül Krisztusra vonat
kozik és neki nem mond ellent. (Tehát az Izráel népi éle
tére, vagy istentiszteletére vonatkozó előírások minket nem
köteleznek a zsidó népnek világi, politikai reménységei szá
munkra nem léteznek stb.)
Jegyzet. Népiskolai vallástanításunkban eddig a leg
nagyobb szerepet az ószövetség történeti könyvei vitték, míg
a legfontosabbak, a prófétai iratok meglehetősen hátraszorul
tak. Kívánatos volna, ha a jövőben a történeti iratok rová
sára inkább a prófétákat tárgyalnék alaposabban. Különösen
Amos, Ezsaiás és Jeremiás olyan hatalmas prófétai egyénisé
gek, akiknek önfeláldozó istenszolgálata, elszánt harca a nép
bűnei : a mammon-imádás, az önzés, az igazságtalanság ellen
stb. a mának keresztyén nemzedékei számára is korszerű és
nevelő hatású volna.
Értékes marad a keresztyén ember számára sok zsoltár
is. Ha egyes zsoltároknál észrevehető is a keletkezés helye
és ideje, mégis csodálatos, hogyan nyilvánulnak meg bennök
a vallásos szívnek összes érzelmei, a kérés és hálaadás, a
bűnbánat és önvád, a panasz és reménység, a hit és imád
ság. A zsoltárokból (pl. 23, 90, 103 zsolt.) részint egyes
mondások, részint összefüggő részek is alkalmasak artanításra.
Nem volna helyes mellőzni továbbá a, második Ezsaiásnak
egyes maradandó mondásait sem. (Pl. Ezs. 40, 31 ; 43, 1 ;
55, 1. stb.)
Az egyes ószövetségi történetek tartalmának helyes val
lási vagy erkölcsi megítélésében és értékelésében pedig Jézus
Krisztus élete és tanítása legyen az irányadó és szabályozó
mérték. Jákob csalásaival tehát Jézusnak igazságszeretetét
kell szembeállítanunk, Sámuelnek vagy Illésnek kegyetlenke
déseit Jézus megbocsátó szeretetével vagy Pál apostolnak
ellenségei iránt tanúsított türelmes elnézésével (Gál. 6.) kell
3*
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megmérnünk. Nem volna az sem helyes, ha az ószövetségi
személyeket (Jákob, József, Mózes, Dávid stb.) minden áron
eszményi alakban feltüntetni és hibáikat elhallgatni akarnék.
Éppen ellenkezőleg azt kell feltüntetnünk, hogy Isten nevelő
iskolájában hogyan változik meg Jákob, József vagy Mózes
stb. és milyen más lesz az életük, gondolkozásuk és értékelé
sük, mihelyt a szent és igaz Isten belépett életükbe.
Nem hallgathatunk akkor sem, ha az ószövetségi isten
fogalom helyesbítésére van szükség. H a,pl a gyermekek azt
hallják, hogy Isten megjelent és szólt Abrahámnak, Mózes
nek vagy Sámuelnek, úgy meg kell értetnünk velük, hogy
Istent testi szemmel senki sem lá tta : de híveinek lel
kében Isten oly erővel és bizonyossággal jelent meg, hogy
nemcsak szavait hallották, de látni is vélték öt csodálatos
hatalmában és fényében. Megemlíthetjük azt is, hogy Isten
ma is megjelenik a vallásos emberek és a jó gyermekek lelki
ismeretében jó vagy rossz tetteik alkalmával és szói hoz
zájuk bátorítva vagy dorgálva, de mindig belsőleg és látha
tatlan módon.
El kell ismernünk végül azt is, hogy az ószövetség nem
a gyermekek kezébe való könyv, azért a népiskolában csak
az újszövetséget kellene a gyermekek kezébe adnunk és egyes
ószövetségi szakaszok olvastatásánál (Y—YI. osztály) szemelvényes bibliai olvasókönyvet kellene használnunk. Legfeljebb a
népiskola felső fokozatán (YII—YIII. oszt.) szorulhatna hát
térbe ez a pedagógiai megfontolás. (L. 18. fej. jegyzetét.)

10. Tanteiv, tanmenet, óravázlat.
A vallástanítónak nincs joga önkényesen összeállítania
népiskolája vallástanítási tantervét, hanem alkalmazkodnia
kell az úgynevezett hivatalos tantervhez. Magyarországon az
1868 : 38. te. értelmében az evangélikus egyháznak is autonóm
törvényes joga, hogy különböző fokú és jellegű iskolái szá
mára érvényes vallástanítási tanterveket állapítson meg. Evan
gélikus egyházunk ezt a feladatát időnként az egyetemes
közgyűlések útján teljesíti. A legújabb népiskolai tantervet
az 1937. évi egyetemes közgyűlés bocsátotta ki (jkv. 56. p.)
és az 1939. évi szeptember hó 1-töl lépett életbe.
Az új tanterv a népiskola I —VIII. osztályainak vallás
tanítási anyagát nagy általánosságban a következőkben álla
pítja meg:
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a) A lsó fo k o za t. ( I — II. o sztá ly .)
A népiskola alsó fokozatán a Jézus életéből (születése,
gyermekkora és halála) és az ószövetségi patriarcliák (Ábrahám, Jákob, József stb.) korából vett történeteket tárgyal
juk. Az utóbbiak között különösen József története utolér
hetetlen ezen a fokon. Itt nincs még szükség a történetek
összefüggésére. Az sem fontos, hogy a tárgyalandó történe
teknek van-e történeti alapjuk, vagy pedig csak vallásos
mondákat beszélünk el.
b) K özépső fo k o za t. ( I I I — VI. o s ztá ly .)
A második fokozaton — figyelembe véve a gyermekek
nek a valóság iránti érdeklődését — gazdag és változatos
anyagot nyújtunk. A bibliai történetek során a tanulók meg
ismerik Izrael népe történetének azokat az eseményeit, melyek
fontosak a keresztyén hitnek szempontjából, különösen pedig
az egy igaz Isten hirdetőit, a prófétákat. Az isteni kinyilat
koztatásnak teljessége azonban Jézus Krisztus tanításában,
működésében, halálában nyilvánul meg, azért az újszövetségi
történeteknek kell államok a tanítás központjában. E fokon
már a bibliai történetek összefüggő tárgyalására is gondot
fordíthatunk. Kívánatos, hogy az egyes osztályokban a kon
centrikus körök helyett zárt tanítási egységeket adjunk.
Azért a iiarmadik osztályban inkább Jézus életének fonto
sabb eseményeit és tetteit, a negyedik osztályban pedig főleg
példázatait és tanításait tárgyaljuk. Hasonlóan az ószövet
ségi bibliai történetekből is a harmadik osztályban főleg a
történeti vonatkozásúakat (királyok), a negyedik osztályban
pedig főleg egyes prófétai élet- és jellemképeket adjunk.
Nehezebb vallási kérdéseket itt még nem tárgyalunk, mert
a gyermekek gondolkodóképessége még nem elég fejlett, azért
főleg vallási építő hatásokra törekszünk.
Az ötödik osztályban megszűnik a bibliai történetek
tanítása, e helyett azonban megkezdjük a rendszeres bibliaolvastatást. Ezzel is jelezni kívánjuk, hogy az evangélikus
vallástanítás legfontosabb feladata a szentírás állandó olva
sása és tanulmányozása. Nélkülözhetetlen itt bizonyos, ha
csak nagyon kevés bibliaismereti anyagnak az átadása is.
Ugyancsak az ötödik osztályban a bibliai történetek ta
nítását felváltja az egyháztörténelem tanítása. Leghelyesebb,
ha az ötödik osztályban az egyetemes evangélikus egyház, a
hatodik osztályban pedig a magyar evangélikus egyház tör-

ténetét tárgyaljuk. Itt is elsősorban nem egyháztörténefi tudást
akarunk nyújtani, hanem vallásépítö hatást kifejteni és szeretetet, megbecsülést ébreszteni evangélikus egyházunk iránt.
c) F első fo k o za t. ( V I I — V i l i . o sztá ly .)
Ezen a fokozaton főleg oktató és hitvallási természetű
anyagot nyújtunk, ami megfelel a serdülőkorban levő tanu
lók szellemi önállóságra és öntevékenységre való törekvésé
nek. A hetedik osztályban a bibliának, mint az isteni kinyilaxkoztatás írott okmányának megismertetésére kerül a sor.
I tt van szükség a biblia tani jellegű részeinek (prófétai és
apostoli iratok, bibliai mondások), olvastatására és tárgyalá
sára. Az egyházismertetés keretében megismerkednek a tanu
lók az evangélikus egyház hitéletével, istentiszteleti rendjé
vel, alkotmányával, intézményeivel és betekintést nyernek az
egyes egyházi munkafeladatokba és szolgálatokba. Célunk
ezzel a tárggyal nemcsak a szeretetnek, megbecsülésnek és
felelősségnek felébresztése egyházunk iránt, hanem ránevelés a
gyülekezeti munkában és az egyházi szolgálatban való részvé
telre is. Az egyházismertetés anyagát ugyancsak a hetedik ostályban tárgyaljuk. Ezen a fokon végül hit- és erkölcstant is
(káté) kell adnunk, mely befejezi a népiskolai vallás
tanítást és rendszeresen összefoglalja az evangélikus keresztyénség hitének igazságait és erkölcsi életének szabályait.
Erre a célra ma is legalkalmasabbnak látszik Luther Kis
kátéja.
Az új tanterv az 1910. évi tantervvel szemben a kő
vetkezőkben jelent haladást: 1. A tanítás anyagát a népis
kola 8 osztályára építi fel és egy új tárgyat iktat be egy
házismertetés címen. 2. A régi tantervi anyagot — különö
sen az ószövetségi anyag hátrányára — kismértékben csökkenti
és az ismétléseket kerüli. 3. A népiskola felsőbb osztályai
nak és a továbbképző (ismétlő) népiskoláknak tantervét egy
mással összeegyezteti.

Jegyzet. A magyarországi evangélikus egyház az 1937.
évi egyetemes közgyűlésén az általános továbbképző evan
gélikus népiskolák számára a következő vallástanítási tanter
vet és utasítást állapította meg :
I.
évfolyam A) év. A mindennapi népiskola V. osztály
ban előírt rövid bibliaismertetés és egyháztörténeti anyag
ismétlése. (A keresztyén egyház megalapításától a westfáliai
békéig.)

II. évfolyam B) év. A mindennapi népiskola VI. osz
tályában előírt bibliaismertetés és egyháztörténeti anyag
ismertetése. (A reformációtól napjainkig.)
III. évfolyam. C) év. A mindennapi népiskola VII. osz
tályában előírt egyházismertetés anyaga, azonkívül bibliaolva
sás. (Mindez a konfirmációi tananyag ismétlése alapján is
feldolgozható.)
Utasítás. A továbbképző népiskolai vallásoktatás mun
kája lényegileg a mindennapi népiskola alapelvei szerint tör
ténik, törekedjünk azonban arra, hogy a serdülő ifjúságot
mennél melegebben egyházunkhoz fűzzük.
h) A ta n m e n e t.
A vallástanító kötelessége a tanterv alapján elkészíteni
a részletes tanmenetet vagy tananyagbeosztást. Ez úgy történik,
hogy a tanító a tantervi anyagot módszeres egységekre bontja
és azokat a rendelkezésre álló idő alapján a tanítási év egé
szére elosztja. így tehát minden hónapnak, minden hétnek,
sőt minden órának az elvégzendő anyaga előre van kijelölve.
Az előzetes tananyagbeosztás biztosítja a tanításban való
tervszerű haladást; a tanító különösen az év elején nem fog
nagyon lassan előremenni, másrészt különösen az év végén
nem fog túlságos gyorsan haladni és esetleg fontos anyagrésze
ket elhagyni A tanmenet készítése alkalmával a tanítónak
először a bibliai történeteket és a káté anyagát kell megfe
lelő egységekre osztania és egymással össszhangba hoznia. Az
egyházi énekek stb. beosztása alkalmazkodik a bibliai törté
netek, esetleg a káté anyagához. Vegyük figyelembe az egy
házi évet is, hogy Jézus születésének története ne tavasszal,
vagy a Szentlélek kitöltésének története ne télen kerüljön
sorra. Kellő számú órát vegyünk fel az ismétlésekre és össze
foglalásokra is.
Az egyes tanítási órákra való készülést igazolják az
óravázlatok, azért ezeknek készítése csak helyeselhető. Fel
adatuk, hogy elősegítsék a tervszerű, alapos és gondos taní
tást. Kívánatos azonban, hogy az óravázlatokat a tanító idöröl-idöre előző tanítási tapasztalatai alapján megfelelően át
dolgozza és módosítsa.
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11. A népiskolai vallástanítás anyagával
kapcsolatos nehézségek.
A népiskola osztályait a tanulók felfogóképessége és
gondolkodása alapján 3 fokozatra oszthatjuk fe l: 1. Az alsó
(6—8 év), a középső (9—12 év) és a felső fokozat (13—15 év).
a) A lsó fo k o z a t. (I—II. oszt.) Az alsó fokozaton, kü
lönösen az első oszt.-ban az okoz általános tanítási nehézsé
get, hogy a tanulók nem tudnak még hosszabb ideig ülni
és figyelni, egy tárgyban alaposabban elmélyedni, elvontabb
szellemi munkát végezni stb. Szükség van ezért állandó külső
hatásokra (szemléltetés) vagy a tanulók cselekvő bevonására,
hogy figyelmüket és érdeklődésüket huzamosabb ideig le
tudjuk kötni. Azért itt a tanító szabadon, közvetlenül be
szélje el a bibliai történetet, miként az édesanya beszél
odahaza és azután engedje meg, hogy a gyermekek képzele
tük segítségével utána mondják azt. Ezen a fokon a bibliai
csodák még a legnagyobb mértékben felhasználhatók. A gyer
mek legkevésbbé sem kételkedik azon, hogy az égő csipke
bokorban Isten megjelenik Mózesnek, hogy Jézus a tengeren
jár és feltámasztja a naini ifjút stb. Tanultatni ezen fokon
természetesen nagyon keveset kell: egyes szép bibliai mon
dásokat, énekverseket és rövid imákat. A bibliai mondásokat
természetesen szemléletes módon előbb meg is kell magya
rázni. Kívánatos, hogy a tanulás is nagyrészt az iskolában
történjék. Egyszerű tartalmú és hangulatos egyházi énekek
(Dicsérlek, Uram, Tégedet, A nap immár elenyészett) tanu
lása és gyakori éneklése is nagyon szükséges. Művészi, han
gulatos képek bemutatása is nagyon előnyös lehet az érzel
meket és a gondolkodást megindító hatásukkal.
Az alsó fokozat vallástanításában az legyen a legfőbb
gondunk, hogy a vallásórákat tegyük minél kedvesebbekké
és bensőbbekké. Minden erőnkből iparkodjunk szeretetet és
rokonszenvet ébreszteni Jézus személye iránt. Ezért a tanító
sok anyagot ne vegyen fel, ne elmélkedjék, ne adjon nyelvi
vagy művelődéstörténeti magyarázatokat, hanem iparkodjék
elsősorban a gyermekek érzelmeire hatni és képzeletüket fog
lalkoztatni.
Ezen az alapvető tanítási fokon rendkívül fontos a
kicsinyek tanítójának személyisége és tanítási művészete.
Egyrészt mélységesen hívő keresztyén legyen, hogy a termé
szetben mindenütt Isten kezét láthassa és lelkét a leg
egyszerűbb vallásos elbeszélések és költemények is megragad-
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hassák ; másrészt legyen a szív és a kedély embere, akinek van
érzéke a gyermeki lélek természete, képzelete és kedélyvilága
iránt, mert itt fontosabb az elbeszélés hangja és hangulata,
mint a tartalma.
Ezen a fokon a tanulónak a legnagyobb tanítási nehéz
séget a bibliai történetek idegen, a mi élet- és műveltségi
viszonyainktól különböző világába való bevezetése okozza.
Ezért egyes valláspedagógusok a bibliai történetek tanítása
előtt olyan előkészítő alapvetést kívánnak, mely a gyermek
nek főleg otthoni, családi életét hozná kapcsolatba Istennel.
Ezek beszélgetések volnának, kb. a következő tárgykörökkel:
Isten teremtett mindent. 0 csodálatosan fenntart minde
neket. A mennyben levő Atyáról. Milyen sok örömet ad
nekünk Isten. Hálával tartozunk ezért neki. Isten megoltal
maz minket. Azt akarja, hogy teljesítsük az ö akaratát. Mi
az Isten akarata. A lelkiismeretröl. A jó és a rossz tettek. A
reggeli és esti imádkozásról. (Bohne.) A beszélgetések alap
jául a tanítónak elbeszélései és tapasztalatai szolgálnának. A
népiskolai vallástanítási tanterv erről az előkészítő alapvetés
ü l nem szól, de a mi viszonyaink között is kívánatos volna
legalább az első tanítási hónapot erre a célra fordítani.
Egyébként a tanító az I—II oszt. beszéd- és értelemgyakor
latainak sok alkalmas egységét felhasználhatja a keresztyén
szellemű nevelés és vallástanítás érdekében is.
b) A kö zép ső és fe ls ő fo k o za to n (III—VI. és
VII—VIII. oszt.) a tanítási nehézségeknek egész sorával talál
kozunk. Csak a legfontosabbakat emeljük ki.
1. Mindenekelőtt itt van a bibliai történetek valóságának
a kérdése. Az alsó fokozaton teljesen mellékes, hogy a tör
téneti vallástanítás anyagát valódi történet vagy vallásos
monda alkotja. A kisgyermek még nem kérdezi, hogy az a
történet igaz-e. Ha beleélheti magát a történetben szereplő
személyek félelmébe és reménykedésébe, örömébe és bánatába,
akkor a történet reá a szubjektív (alanyi) valóságnak az ere
jével hat. „Tehát, hogy költészetről, mondáról vagy legen
dáról vagy történetről van-e szó, az az anyagnak vallásteremtö hatását tekintve pillanatnyilag mindegy“. (Kabisch.)
A népiskola középső, főleg azonban felső fokozatán minden
nél fontosabb, hogy a történet a valóság erejével lépjen fel.
A tanuló vallásos hitét alapjában rendítené meg az a körül
mény, ha pl. Jézusban csak a vallásos legendák hősét ismerné
meg, vagy ha Pál apostol megtérésében és missziói munká
jában nem. a valóságot látná. Ezért a tanítónak a felső fo-
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kon erősen hangsúlyoznia kell, hogy a biblia nagyjainak és
kiválasztottainak (próféták, apostolok), elsősorban pedig Jézus
Krisztusnak tényleges létezése és működése történeti valósá
gon alapul.
2.
A keresztyén vallástanításnak talán a legfontosab
feladata, hogy helyesen ismertesse Jézus Krisztus személyisé
gét és megváltói jelentőségét.
Az első iskolai években a gyermekek Jézust elsősorban
a korlátlan hatalommal rendelkező nagy csodatevőnek tekin
tik. Ezen a gyermeki fokon ez egészen természetes és ez
ellen a tanító hiába is akarna küzdeni. Azonban már ezen a
fokon is szükség van arra, hogy a tanító Jézus tetteinek
mindig az indító okait emelje ki, tehát az ő szeretetét, könyörületét embertársaival szemben. A későbbi években azon
ban a Jézusról alkotott fogalmuknak vallási elmélyítésére
kell törekednünk, bensőbbé és szellemibbé kell azt tennünk.
Ezért Jézus személyével kapcsolatban nem hallgatjuk
el, hogy emberi alakban jelent meg a földön, viselnie kellett
a szegénységnek terhét, tapasztalnia az emberek keményszívüségét és küzdenie a bűn hatalma ellen. Egy meghatározott
népnek volt a fia, test szerint Dávid családjából származott,
(Róm. 1, 3 v.) de mivel szembehelyezkedett népének nem
zeti és politikai reménységeiveJ (Dávid birodalma), kereszt
halált kellett halnia. Keresztyén hitünk szerint tehát valódi
ember volt.
Másrészt azonban megfelelő helyeken (Jézus születése,
megkeresztelése, csodái, szenvedésének története stb.) arra is
rá kell mutatnunk, hogy Jézus személyisége minden emberi
mértéket és lehetőséget felülmúl. Az emberiség történetében
egyetlen nagy ember, egyetlen más vallásalapító sem hason
lítható hozzá. Egyedülvaló az Atyával való lelki egységének
tudatában, szentségében és bűnnélküliségében, bár a bűn őt
is megkísértette. Egyedülvaló egyrészt alázatos, odaadó szeretetében — a legutolsónak is szolgál (Máté 16, 19 v.) és
életét áldozza fel a bűnös emberiségért —, másrészt ural
kodói méltóságának öntudatában és fenségében is. (Máté 26,
64 és 25, 31 és köv.)
Ezért keresztyén hitünkben azt valljuk, hogy ő nem
csak valóságos ember volt, hanem valóságos Isten is, az élő
Istennek Fia, a testté lett Ige. (Ján. 1, 14 ; 6, 68—69 v.)
Általa Isten egyrészt szent akaratát és a bűnt elítélő ha
ragját nyilvánítja ki (Ján. 8, 12; Mát. 7, 23), másrészt a
bűnös emberiség iránt érzett szeretetét és kegyelmét is (Ján.
3, 1 6 ; Mát. 11, 28.). Aki tehát hisz Jézusban és őt Urának
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és Krisztusának ismeri el, aki az ö tényleges követelése mel
lett dönt, azt Jézus megváltja a bűnnek és halálnak a hatalmától
és neki Szentlelke által a megtérésben új élet lehetőségét
adja. Ezért a Krisztussal való találkozás tulajdonképpen Is
tennel való találkozás ; azzal pedig, hogy Krisztus mellett
vagy ellene döntünk, tulajdonképpen a saját földi és égi sor
sunkat is eldöntjük. (Ap. csel. 10, 38.)
Hogy pedig a serdülő tanulókban felébredhessen a Krisz
tusban való hit és benne Isten egyszülött Fiát és az em
beriség Megváltóját láthassák, előbb az ember Jézus iránti
szeretetet és tiszteletet kell felébresztenünk : az ö tiszta és
jóságos személyének, ártatlan szenvedésének és halálának,
megbocsátó szeretetének a bemutatásával. Csak ezen az
alapon történhetik meg később a Krisztusról szóló evangé
liumnak mélyebb felfogása és hittel való elsajátítása. A Jézus
iránti szeretetnek tehát mintegy meg kell előznie és meg
alapoznia a Krisztusban való hitet, a vele életre és halálra
szóló benső életközösséget.
3.
A keresztyén vallástanításnak fontos részét képezik
továbbá a csodák. Általában olyan eseményeket nevezünk mi
csodáknak, melyekben Isten cselekszik, vagyis közvetlenül
beleavatkozik a természet rendjébe vagy az emberiség tör
ténetébe. Istennek ez a közvetlen beavatkozása egy időre
tehát mintegy felfüggeszti vagy áttöri a természeti stb. tör
vények általunk ismert rendjét és összefüggését. Ezért a cso
dák csakis a vallásos hit alapján lehetségesek. (Goethe : „A
csoda a hitnek legszebb virága“.) Szűkebb értelemben azon
ban csak azokat az eseményeket nevezhetjük csodáknak,
melyek az isteni üdvkinyilatkoztatás történetéhez, főleg pedig
Jézus Krisztus életéhez és működéséhez fűződnek. (Különb
ség tehát a csodák és a csodás események között !) Az ő
megjelenése a földön Isten világuralmának kezdetét, a sötét
hatalmak (betegség, nélkülözés, bűn, halál) vereségét és az
emberek „istenfiúsági“ viszonyának helyreállítását jelenti.
Jézus csodái tehát működésének egy részét teszik és
mintegy jelei, bizonyítékai Isten uralma eljöttének. Világossá
teszi ezt pl. : a gutaütött meggyógyításának (Mk. 2, 1—12 v.)
vagy a naini ifjú feltámasztásának a története. (Luk. 7, 16.)
Ami pedig a csodák tanítását illeti, azokkal bánjon
óvatosan a vallástanító. Se ne erőltesse, se kétségbe ne vonja
őket. Hangsúlyozza, hogy az emberi tudás töredékessége és
végessége miatt mi a természeti erőknek és törvényeknek
csak egy részét ismerjük, azért nincs jogunk a régieknek
csodahitét lekicsinyelni és egyszerűen elvetni. Isten, mint a
c
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világnak ura, nincs kötve a természeti vagy történeti élet
nek tölünk felismert rendjéhez és összefüggéséhez, hanem
esetleg olyan törvények vagy erők alapján cselekszik, melyek
ma még rejtve vannak előttünk. (100 évvel ezelőtt a rádió,
a repülőgép, a tengeralattjáró, a mai orvostudomány külön
böző gyógyításai stb. még csodáknak számítottak volna.)
Az egyes csodákkal kapcsolatban a vallástanítónak meg
kell ismertetnie keletkezésüknek külső körülményeit, a kon
krét tényállást; azonban a csodáknak ne a külső, fizikai voná
sait emelje ki, hanem azok vallási vagy erkölcsi célját és
jelentőségét. (Tehát Jézusnak hitébresztö törekvését, szeretetét és köny őrület ét az emberek iránt stb.) Természetes, hogy
ezzel a csodák megmagyarázva nincsenek, azért a gyerme
kek kérdéseire a tanítónak azt is őszintén meg kell monda
nia, hogy a tárgyalt csoda számára semmiféle magyarázatot
adni nem tud. (Pl. Lázár feltámasztása.) Azonban erre fel
tétlenül nincs is szükség, mert az evangélikus vallástanítás
ban a csodáknak hátra kell szorulniok Jézus szavaival és
tanításával szemben. Különösen a serdültebb tanulók előtt,
akikben már erősen jelentkezetik a kételkedés szelleme,
hangsúlyoznunk kell azt, hogy a keresztyén számára az a
lényeges, hogy higgyen a nekünk szóló legnagyobb csodában
a Jézus Krisztus által megvalósult isteni kinyilatkoztatásban
és öt ismerje el Urául és Megváltójául. Ha ez a hit megvan
benne, akkor nem azt fogja kételkedve kutatni, hogy az
evangéliumok csodáiról szóló történeteknek minden egyes sora,
minden egyes mozzanata megfelelhet-e a valóságnak, hanem alá
zatosan belátja, hogy „az Istennél semmi sem lehetetlen“ (Luk.
1,37.) s a világ minden természeti vagy történeti jelenségé
ben — tölünk gyakran fel nem fogható és meg nem magyaráz
ható módon — Isten mindenhatósága, bölcsesége, ítélete
vagy kegyelme nyilvánul meg.
4.
Nagyon fontos végül, hogy serdülő tanulóink helye
sen lássák az imádság jelentőségét és áldásait a keresztyén
élet számára.
Az alsó fok tanulói ugyanis — a gyermekkor külsőre
irányuló, kicsinyes és felszínesen önző gondolkodásának meg
felelően — az imának értékét főleg abban látják, hogy annak
útján Isten teljesíti a kegyes ember kérését, földi jólétet,
boldogulást ad neki stb. Lényegében ilyen az ószövetség fel
fogása is, A középső fokon (főleg a III—IV. oszt.) ezt a fel
fogást látszólag megerősítik Jézus szavai az imádkozásról
(hegyi beszéd), továbbá csodáiról szóló bibliai történetek
(az 5000 ember megelégítése, Jézus gyógyításai stb.).
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Ezzel a felszínes és lényegében keresztyénellenes fel
fogással azonban, melynek a mindennapi élet tapasztalatai és
tanulságai is ellentmondanak, a vallástanítónak határozottan
és következetesen szembe kell szállnia. Főleg Jézus életének
egyes eseményei (szenvedése és halála) és tanításai (a Miatyánk,
a getsemánei jelenet, a tanítványok kibocsátása stb.) alapján
arra a belátásra vezesse rá a tanulókat, hogy a szenvedések
viselése, a kereszt hordozása is hozzátartozik a keresztyén
élet teljességéhez és az Isten iránti engedelmességhez. Isten
akarata sokszor nem a mi akaratunk, Isten útjai sokszor
nem a mi útjaink ; ezért a keresztyén embernek el kell
készülnie arra is, hogy Isten nem mindig fogja teljesíteni
kérését, hogy jóléte, földi boldogsága esetleg romba is dől
het. A próféták, az apostolok, főleg pedig Jézus élete eléggé
bizonyítja, hogy Isten gyakran az ö leghívebb gyermekeit
nehéz életharcokon és szenvedéseken, sőt vértanúságon vezeti
keresztül.
Melyek hát az imádság áldásai ? Isten adhat földi jólé
tet, külső sikereket, boldogságot a hívő keresztyénnek, ha
ezekkel örök üdvösségét veszélyeztetve nem látja. De
nem ezek a külső javak a legfontosabbak, hanem az imádság
útján szerzett belső értékek : megnyugvás Isten akaratában,
állhatatosság a kísértésekben és türelem a szenvedésekben.
Vagyis : „Az imádság által nem Isten világrendje változik meg;
az imádság által mi magunk változunk meg : hogy minden
vágyainkkal, egész életünkkel bele tudjunk illeszkedni Isten
világrendjébe“. (Sundar Singh.) Ebben a lelki átalakulásban
és életünknek az Isten akarata alá való engedelmes rendelé
sében áll az imádságnak igazi áldása és jelentősége.

12. A keresztyén vallástanítás módszere.
A tanítás módszere a tanítás anyagának célszerű és
fokozatos átadását, tehát megfontolt és tudatos tanítási el
járást, módot jelent. A tanítás módszeressége ellenkezik egy
részt a véletlen esetlegességgel, a kapkodással, másrészt pedig
a merev, lélektelen gépiességgel. A tanítás menetének ezt a
megfontolt rendjét, egymásutánját az ú. n. tanítási fokoza
tok nevével szoktuk megjelölni.
A keresztyén vallástanítás módszere csak másodrendű
lehet annak tanítási anyagával szemben. A keresztyén vallás
tanítás anyaga .u i., akár bibliai történetről, kátéról vagy
egyházi énekekről van abban szó, lényegében mindig Isten
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igéje. Nem tekinthető tehát élettelen, holt anyagnak, hanem
élő valóságnak, dinamikus erőnek, melyből titokzatos szellemi
hatások áradnak ki s amelynek útján a Szentlélek tevékeny
séget fejt ki az emberi lelkekben. Viszont a tanítási mód
szer, mint emberi tevékenység, mindig hiányos és tökéletlen
marad ; talán sikerül neki a gyermekkel bizonyos vallási és
erkölcsi ismereteket elsajátíttatnia, de a legfontosabbat: a
keresztyén hitnek felébresztését a gyermeki lélekben — nem
érheti el.
Azért a keresztyén vallástanításban a tanítási módszert
túlbecsülni nem szabad Nem téveszthetjük u. i. szem elöl,
hogy a keresztyén hitre való eljutás lényegében az isteni
kegyelem műve (megvilágosítás, bűnbánat, megtérés), a val
lástanítást tehát tisztán emberi tevékenységre és próbálko
zásra alapozni nem lehet. Ezt az igazságot az Ágostai Hit
vallás is kifejezi a következő szavaival: „. . . A Szentlélek,
ahol és amikor Istennek tetszik, hitet ébreszt azokban, akik
az evangéliumot hallgatják“.
Ez a megfontolás azonban nem vezethet a vallástaní
tási módszer lebecsülésére és megvetésére ; nem lehet azt je
lentéktelen, sőt káros dolognak (sablon) tekinteni, hacsak
utasításait túlzásba nem visszük. Kétségtelenül a gyermek
szívében a hitet Isten ébreszti fel Szentlelkének a működé
sével, erre az emberi erő nem képes. De viszont Isten igéje
csak a vallástanítónak tolmácsolásával és bizonyságtételével
jut a tanuló tudomására. A vallástanító kötelessége azért,
hogy az evangéliumnak a gyermek szívéig vezető útját gon
dos és lelkiismeretes tanítással előkészítse és megalapozza.
Nem lehet tehát arról szó, hogy a tanítást bízzuk a
tanítónak teljes önkényére és minden módszert elvessünk,
hanem csak arról, hogy egy olyan tanítási módot keressünk,
mely megfelel egyrészt a vallástanítási anyag sajátos termé
szetének (Isten igéje), másrészt pedig a gyermeki lélek tör
vényeinek. Éppen a keresztyén vallástanítás isteni anyaga
(evangélium) iránt érzett tiszteletünk és felelősségünk, más
részt gyermekeink szeretete és féltése kötelez minket arra,
hogy vallástanításunk számára megfelelő és helyes tanítási
eljárást keressünk.
b) Annak ellenére, hogy a vallástanítás módsze
rének csak korlátozott értéke van, mégis szükségesnek tart
juk egy általános tanítási menetnek az ismertetését, különö
sen a kezdő vallástanító számára. Ennek a tanítási menetnek
a következő lényeges mozzanatai, fokozatai volnának: 1.
A tanítás bevezetése. 2. Az új tanítási anyag előterjesztése
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és megbeszélése. 3. A tanítási anyag kapcsolatba hozása a
mai élettel, vagyis az alkalmazás. Ha pedig hozzávesszük azt,
hogy az új tanítási anyag elöl erjesztése és megbeszélése szo
rosabban összetartozik, mert a vallási meggyőződés kialaku
lására kell vezetnie, akkor fokozatelméletünk a kővetkező fő
részekből á ll: I. Előkészítés. II. Meggyőzés: a) Előterjesz
tés. b) Megbeszélés. III. Alkalmazás vagy értékesítés.

I. Az előkészítés fokozata.
Föfeladata, hogy a vallástanítás számára megfelelő val
lásos hangulatot és érdeklődést biztosítson. A vallásos han
gulat felkeltését már a vallásórát bevezető egyházi éneknek
és imádságnak is meg kell alapoznia. Az előkészítés nagyon
sokféle és különböző lehet. Fontos, hogy legyen hangulatos,
érzelemkeltő és rövid ideig tartó. A hangulatkeltés csak val
lási teimészetü lehet, azért már az előkészítésben is „ott
legyen valamilyen módon a középpont, a lényegu.

II. A meggyőzés fokozata.
Ez a tanításnak legfontosabb része. Vallásos személyi
ségeket akarunk nevelni, akik tudatosan, meggyőződésből
vallják magukat keresztyéneknek és élnek istenfélő és erköl
csös életet. Tehát minden erőnkkel a vallásos meggyőződés,
a tudatos keresztyén életfelfogás megalapozására és kiépíté
sére kell törekednünk. A meggyőzés fokozatát ismét két
részre osztjuk. Az egyik az előterjesztés vagy anyagnyújtás
alfokozat a. Itt adjuk vagy előterjesztjük az új anyagot, leg
inkább elbeszélés alakjában (bibliai történetek, egyháztörté
nelem stb.) vagy a valláserkölcsi tényállás ismertetésével
(káté). A másik az elmélyedő megbeszélés alfokozata. I tt tör
ténik az új vallásanyagban való elmélyedés azzal a céllal,
hogy a gj’ermekek valláserkölcsi életük számára irányító el
veket, értékes szabályokat nyerjenek. A megbeszélés alapján
nyert vallási vagy erkölcsi igazságot rendesen egy klasszikus
bibliai idézettel, énekverssel vagy kátérésszel fejezzük ki.
Alsóbb fokon (I—II. oszt.) a megbeszélés egész rövid ideig
tarthat, esetleg el is maradhat.
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Ili. Az alkalmazás vagy értékesítés fokozata.
A vallástanítás anyagát a jelennel hozzuk kapcsolatba
és alkalmazzuk a gyermekek életére. Sokszor csak elképzeltetjük, hogy az adott esetben hogyan kellett volna helyesen,
Isten akaratának megfelelően cselekedni. (Képzelt cselekvés).
Értékesebb természetesen a valóságos vallási cselekvéseknek
gyakoroltatása. Ilyen pl. az éneklés, az imádkozás, az erkölcsi
jellegű feladatok kitűzése stb. Utóbbit azonban az iskolában
csak korlátozottabb mértékben lehet megvalósítani.
c) Megjegyezzük, hogy a vallásianítás menetének közölt
három fokozata csak általános keret, melyen belül a vallás
tanító szabadon érvényesítheti oktatói és nevelői tevékeny
ségét. Természetes az is, hogy a közölt három tanítási foko
zat nem egyenlő értékű. Sohasem maradhat el pl. az új
anyag (bibliai történet) előterjesztése és alkalmazása, viszont
az előkészítést néha elhagyhatjuk, a megbeszélést pedig sok
szor egész rövidre foghatjuk. Egyes esetekben az alkalmazást
is közvetlenül a megbeszéléshez csatolhatjuk, ekkor azonban
nem lesz önálló fokozattá. Helyesebbnek tartjuk azért annak
önálló fokozatként való szerepeltetését, hogy a kiemelt val
lási igazságnak a gyermek életével való kapcsolata és érté
kesítése alaposabban és részletesebben megtörténhessék.
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy bár az ismertetett
tanítási menet (az új anyag előkészítése, feltárása, megbeszé
lése és alkalmazása) lényegében mindig ugyanaz marad, mégis
a tanítónak arra kell törekednie, hogy használatában teremt
sen változatosságot és az egyformaságot, a megszokottságot
(sablon) lehetőleg kerülje. Ez vonatkozik úgy az előkészí
tésre, mint a meggyőzés fokára is. Olyan vallásórák mellett,
melyeknek inkább bizonyság- és vallomástétel-jellegük
van, legyenek olyanok is, melyekben egy-egy bibliai mon
dást, kátérészletet vagy egyházi éneket kell megerősíteni,
emlékezetbe vésni vagy megtanulni. Olyan vallásórák mellett,
melyekben a tanító inkább csak elbeszél, vagy az új anya
got nyújtja, legyenek olyanok is, mikor inkább a tanulók
jutnak önállóbb és tevékenyebb szerephez. Itt főleg a ^mun
kaiskola“ egyes elveinek időnkénti felhasználására gondolunk.
(Gyakorlati feladatok és problémák kitűzése és törekvés azok
megoldására.) Végül az alkalmazás is ne legyen -mindig csak
elméleti, hanem adjon néha alkalmat valóságos vallási csele
kedetekre is. Szóval a változatos tanítási eljárás segítségével
törekedjék a tanító örömet és érdeklődést ébreszteni a tanú-
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lókban és az unalmat, a közönyt — mint a vallástanítás
legnagyobb veszedelmét — távoltartani.
Jegyzet. A Herbart—Ziller-féle pedagógiai iránynak álta
lános jellegű, "úgynevezett formális fokozataival (előkészítés,
új anyag átadása, kapcsolás, összefoglalás és alkalmazás) szem
ben századunknak különösen második negyedétől kezdve
egyre nagyobb ellenhatás támad és a valláspedagógusok olyan
vallástanítási eljárást kívánnak, mely az evangéliumból ve
zeti le az egyes fokozatokat.
így meg kell említenünk Pfennigsdorfnak úgynevezett
valláslélektani fokozatait. Ezek a kővetkezők : 1. Előkészítés
a célkitűzéssel. 2. Az előterjesztés vagy közlés. 3. Az érté
kelés. 4. A lelkiismeretszerű elmélyítés. 5. A tettre való tel
in'vás. Pfennigsdorf elítéli a formális fokozatokban megnyilvá
nuló intellektualizmust és nagyon helyesen arra törekszik,
hogy a gyermek személyesen foglaljon állást a tárgyalt val
lási igazsággal szemben és tettre szánja el magát. Fokozatai
azonban nem mindig szerencsések. A harmadik fokozat túl
ságosan hangsúlyozza az erkölcsi természetű értékelést. A
negyedik fokozat nem tekinthető önállónak, mert sem a
megbeszélés, sem az alkalmazás nem lehet el a lelkiismeretszerü elmélyítés nélkül. Végül az ötödik fokozat szintén nem
lehet önálló tanítási fokozat, mert sok olyan vallástanítási
anyag van, melyek az embert nem annyira tettre és csele
kedetre, mint inkább a tapasztalt vallási élményben való
elmélyedésre indítják.
Hasonlóan az evangélium alapján vezeti le vallástaní
tási fokozatait Schieder Gyula is. Tanítási fokozatai, melyeket
eredetileg a kátétanítás számára állapított meg, a kővetkezők :
1. Nomina (ismeretlen szavak, kifejezések, mondatok értelme
zése). 2. Rés (a bibliai történet értelmezése). 3. Actum
(Isten cselekedetének értelme a bibliai gyülekezet számára).
4. Verbum (Isten cselekedetének értelme a mai gyülekezet
számára). Van még két fokozata : 5. Az oppozició. foka (a
természeti ember ellenállása Isten cselekedetével szemben).
6. Az egyházi — illetve a kátétanításban a bibliai — foko
zat (Isten mindig így cselekszik az ő gyülekezetének életé
ben). Ezek azonban nem önálló jellegűek, rendesen az actum
és verbum fokozata között jelennek meg, azért részletesen
nem foglalkozunk velük. A többi fokozattal kapcsolatban a
kővetkező megjegyzéseket kell tennünk: 1. A nomina ön
álló tanítási fokozatnak nem tekinthető, mert a gyermek
anyanyelvén hallja a bibliai történet szavait és kifejezéseit,
4
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tehát azok külön értelmezésére szükség nincsen. Egy-két ki
vételtől eltekintve tehát, az ismeretlen szavakat nem volna
helyes a bibliai történettől elkülönítve magyarázni. (Kivétel
pl. : a farizeusok és publikánusok fogalmának megmagyará
zása a bibliai történet elmondása előtt stb.) 2. A harmadik
fokozatot (actum) ismét nem lehet önálló tanítási fokozat*
nak tekinteni, mert a legtöbb bibliai történetben Isten cse
lekedetét nem lehet elválasztani a bibliai történet tartalmá
tól. Isten szól, cselekszik, büntet vagy kegyelmez, az emberek
legtöbbször csak másod- vagy harmadrendű szereplők. 3. A
negyedik fokozat (verbum) gyakorlati jelentősége nagyon
korlátolt, mert Schieder szerint teljesen elmaradhat, vagy
csak egy ének elénekeltetéséböl, egy imádság elmondásából
állhat. Tehát a Schieder-féle tanítási fokozatok is — legalább
a bibliai történetek tanításánál — kifogásolhatók, ellenben
nagyon jó szolgálatot tehetnek a vallástanításra való előké
születnél.
Közöljük még Fendt fokozatelméletét, mely a mi fen
tebb közölt tanítási menetünktől lényegileg alig különbözik.
Fendtnek Icatechetikai hármas lépése: 1. Az anyag előterjesz
tése és megértetése. 2. Az anyag feldolgozása, megbeszélése
és elsajátíttatása. 3. Az anyag gyakorlattá válása, gyakorlati
irányban való felhasználása.

13. A vallástanítás módszerével összefüggő
tanítási alapelvek.
A népiskolai vallástanítás módszerével kapcsolatban rá
kell világítanunk a következő fontos didaktikai alapelvekre.

1. A vallástanítás alakja.
Vallástanításunk — külső alakját tekintve — nem le
het sem csak előadás, sem csak párbeszéd. A bibliai törté
netek tanításánál inkább a tanító elbeszélő jellegű előadása
foglal el nagyobb helyet, míg egy kátérészlet tárgyalásánál
inkább a megbeszélésre helyezzük a fősúlyt. Tehát tanítá
sunk külső alakja mindig a tárgyalandó vallási anyag termé
szetéhez és a tanulók értelmi fejlettségéhez alkalmazkodik,
ültalános tanítástani szabályként tartsuk szem előtt, hogy a
gyermekeket hosszabb ideig ne kényszerítsük szenvedő sze
repre, hanem a tanítás alkalmas helyein mennél gyakrabban
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vonjuk bele a tanításba. Ez a belevonás vagy a kérdezés
vagy az úgynevezett osztály beszélgetés alakjában történhetik.
a) A p á rb e szé d e s ta n a la k .
Mivel a vallástanításban is a gyermekeknek és a taní
tónak közös és együttes munkájáról van szó, azért ott
is szükségünk van a kérdezésre. A kérdezés, tanítástani ér
tékei : Fenntartja a tanító és a tanuló közötti kapcsolatot,
lehetővé teszi az új tananyag könnyebb megértését és átte
kintését és gondolkodásra neveli a tanulókat.
A kérdések fontosabb fajai: Az emlékezeti, az ítélő
vagy vizsgáló, az okozati kérdések ; beszélünk még bevezető,
fö- és mellékkérdésekröl is. A vallástanításban a kérdések
nek különösen két csoportját kell kiemelnünk : 1. Az anali
tikus és 2. a szintetikus kérdéseket. Analitikus kérdés pl. :
Kit szeretett a legjobban Jákob a fiai közül ? Mit te tt Jézus
a hullámzó tengeren ? Szintétikus kérdések pl. : Miért mond
hatta a nagy halfogáskor Péter Jézusnak : „Eredj el tőlem,
mert én bűnös ember vagyok ?u Hogyan határozhatott a té
kozló fiú úgy, hogy visszamegy az édesatyjához ? Értékeseb
bek a szintétikus kérdések, mert a tanuló kénytelen saját
tapasztalatait felhasználni és önállóan gondolkozni. Idetartoz
nak még az úgynevezett értékelő kérdések is : Hogyan tet
szik nektek Sámuel ? — Helyesen cselekedett Péter, mikor
megtagadta Jézust? Te hogyan cselekedtél volna? stb.
Hogy a tanító helyes feleletet kapjon, helyesen kell
kérdeznie. Kérdéseink tehát feleljenek meg a gyermekek ké
pességének ; ne legyenek sem nehezek, sem könnyűek, és ami
még fontosabb, következzenek logikusan az előzményből.
Kérdéseink továbbá ne legyenek általánosak és határozatla
nok, de hosszúak és összetettek sem. A jó kérdés rövid, vi
lágos és tárgyszerű, tehát a lényegre irányul. A kérdést min
dig az egész osztályhoz intézzük és csak a végén nevezünk
meg egy tanulót. A felelet elbírálásában ne legyünk túlsá
gosan aprólékosak és szőrszálhasogatók ; fö, hogy a felelet
tartalmilag helyes legyen. Egy-egy helytelen feleleten ne in
duljunk fel, hanem kutassuk inkább az okát. A dicsé
rettel bánjunk takarékosan és juttassuk azt elsősorban a fé
lénk és szerény gyermekeknek. Meg kell engednünk azt is,
hogy néha a gyermekek is kérdezzenek. Különösen a meg
beszélés végén vagy az alkalmazás fokán szólítsuk fel erre
a tanulókat. Ez az eljárás egyrészt a vallástanítás méltósá
gának felel meg, másrészt megerősíti a szeretet és bizalom
4*

kötelékeit a gyermekek és a vallástanító között. A -gyerme
kek kérdéseire természetesen jóindulattal és szeretettel kell
válaszolnia a tanítónak és óvakodnia attól, hogy őket meg
szégyenítse vagy haragosan leintse.
b) A z e lő a d á s v a g y közlés.
A vallástanítás azonban nem állhat csupán kérdezésből.
Mi a tanítás anyagát nemcsak megértetni akarjuk a gyerme
kekkel, hanem hatni is az ö szívükre és akaratukra. Erre
pedig elsősorban a tanító előadása alkalmas. Természetes, hogy
a tanító előadása érezteti meg a gyermekekkel, hogy abban
a vallási anyagban olyan nagy értékekről vagy életigazsá
gokról van szó, melyeket ők sem vethetnek el maguktól. A
tanító előadása adja meg a vallástanításnak azt a bizonyos
áhítatot és ünnepélyes hangulatot, mely nélkül a tanítás ha
tása nem lehet elég teljes és meggyőző. Az előadás arra is
alkalmas, hogy a tanító az anyagnak olyan gondolatait emelje
ki és olyan vonatkozásait hangsúlyozza, melyre a kérdezés
nem adott volna neki alkalmat. A tanító buzdító vagy intő
előadása alkalmazkodjék mindig a tanulók korához és értel
méhez és sokáig ne tartson. Alkalomadtán a vallástanító
személyes bizonyságot is tehet vallásos hitéről és tapasztala
tairól, ami nem marad hatás nélkül a gyermekekre.
c) A z o sztá lyb eszélg etés.
A munkaiskola hívei az úgynevezett osztály beszélgetési
tanalakot kívánják. Ez az irányzat felcseréli a tanításban a
szerepeket: A gyermekek beszélnek és a tanító hallgatja
ő k et; a gyermekek állapítják meg a tanítási óra célját és
kérdéseket tesznek fel, melyekre más gyermekek felelnek ; a
gyermekek nézeteket nyilvánítanak és egymást kölcsönösen
kijavítják; a gyermekek ítéleteket mondanak, kifejezik
kételyeiket, rokon- vagy ellenszenvüket, helyeselnek stb. A
tanító csak akkor avatkozik bele a beszélgetésbe, ha a gyer
mekek nagyon össze-visszabeszélnek vagy eltérnek a tárgy
tól, esetleg ha vitájuk elfajulással fenyeget.
Nyilvánvaló, hogy a vallástanításban nem helyezkedhe
tünk a munkaiskola híveinek az álláspontjára. A tanítás
vezetésének és irányításának a tanító kezében kell maradnia;
azt nem bízhatjuk a gyermekekre, egyébként is a sok felesle
ges beszéd az új anyag megértését nagyon megnehezíti. A
tanító előadására, ha nem is tart hosszú ideig, mindig szűk-
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ség van ; az legyen a tanításnak kimagasló pontja. További
hátrányai az osztálybeszélgetésnek még, hogy túlzott módon
fokozza a gyermekek önérzetét, hangoskodását és többnyire
csak a könnyű felfogású és beszélni szerető gyermekeket
engedi szóhoz, ellenben a csendesebbek, a szerényebbek és
nehézkesebbek háttérben maradnak, amit ismét nem helye
selhetünk.
Az osztálybeszélgetést tehát a maga egészében nem
használhatjuk fel, azonban alkalmilag a tanítás megfelelő
helyein a tanító megengedheti, hogy maguk a gyermekek
vessenek fel egyes kérdéseket, úgynevezett problémákat és
segítség nélkül törekedjenek azok megoldására. Pl. egy
bibliai szakasznak a magyarázatával maguk próbálkozhatnak
meg vagy egy valláserkölcsi tényállás tisztázását (A keresz
tyén ember és a vagyon viszonya a VII. parancsolat alapján)
maguk kísérelhetik meg. Különösen akkor tehet jó szolgála
tokat az úgynevezett osztálybeszélgetés, amikor a gyermekek
beszámolnak tapasztalataikról vagy élményeikről és személye
sen foglalnak állást a bibliai személyek tetteivel és elhatáro
zásaival szemben. Egyébként azonban a párbeszédes tanala
kot és a tanító előadását csak kivételesen válthatja fel.

2. A meggyőzés.
A tanítás legfontosabb feladatát abban kell látnunk,
hogy a gyermekek az új ismeretanyag tartalmát felfogják és
értelmükkel magukévá tegyék. A világi tárgyakban ez az
elsajátítás lényegében értelmi természetű és csak másodsor
ban szövik át érzelmi és akarási elemek. A vallástanítás
azonban csupán a megértetéssel nem elégedhetik meg, hanem
arra törekszik, hogy a tanítás hasson a tanuló szívére és
lelkiismeretére is, indítsa meg az akaratéletét is.
Régebben a valláspedagógusok ezt a célt az úgyneve
zett élményszerű vallástanítás segítségével akarták elérni. Azt
hitték, hogy egyrészt a bibliai személyiségek életének, Isten
iránti hűségének és engedelmességének elképzelt szemlélte
tése, eleven átélése, másrészt pedig a vallástanító élő hitének,
bizonyságtételének tapasztalása elegendő arra, hogy a gyer
mek lelkében hitet és bizalmat ébresszen Isten iránt. Két
ségkívül ma is mind a kettő szükséges a vallástanításboz.
Legfontosabbnak azonban azt tartjuk, hogy a tanuló Isten
nek a kinyilatkoztatásait, igéjét vagy cselekvését lássa a
prófétáknak, Jézusnak és az apostoloknak szavaiban vagy
tetteiben. Minden alkalommal Istennek a hatalmát vagy
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szeretetét, Istennek a követelését vagy müvét kell hang
súlyoznunk a kinyilatkoztatás hordozóinál elsősorban tehát
Jézus Krisztusnál.
Csakis az ilyen természetű megértetés, mely feltételezi
a szent és mindenható Istenben való hitet, használható fel
a vallástanításnál. Ezért a megértetés helyett mi a meggyőzés
elnevezést használjuk. Az egyes vallástanítások végső célját
abban látjuk, hogy az évek folyamán olyan meggyőződést
alakítsunk ki a tanulókban, mely egyrészt az Istennel, más
részt az emberekkel szemben való állandó magatartásukat
irányítsa és szabályozza. (Keresztyén személyiség.) Természe
tes, hogy mindez nem történhetik Isten segítsége nélkül, aki
Szentlelke útján munkálkodik a tanulók szívében és őket
magához vonja.

3. A szemléltetés.
A vallástanításban — különösen az alsóbb fokon —
fontos szerepe van a szemléltetésnek. Szemléltetni legin
kább a meggyőzés fokán kell, még pedig vagy a bib
liai történet megfelelő helyén vagy a megbeszélés folya
mán. Előfordulhat az előkészítés fokozatán is, ekkor azon
ban főleg a hangulat- és érdeklődés felkeltését szolgálja. Nem
elég azonban a képeknek puszta bemutatása, járuljon hozzá
a tanító meleg szava is. Szánjunk elég időt a képek szemlé
lésére és megbeszélésére. Csak jó képeket, lehetőleg színese
ket és elég nagyokat adjunk a gyermekek kezébe. Egy val
lásórán csak egy képet vagy legfeljebb a tárgyalt bibliai
történethez szükséges képeket mutassuk be. A tanulók a ké
pen látható külső jelenetből következtessenek a szereplő
személyek lelki állapotára, örömére vagy bánatára, terveire
vagy kísértéseire. „Egy szép Krisztuskép — Lavat er szerint —
hitet ébreszt Krisztus iránt“. Ezért a gyermekeknek csak a
legszebb és legnemesebb műalkotásokat kellene bemutatni.
Újabban alkalmilag a mozgófény képet (Krisztus szenve
dése és halála) is fel szokták használni a vallási szemléltetés
céljaira. A bibliai történetek élő erejét és hatását nagyban
biztosítja továbbá az egyes történetek megjelenítő előadása
(dramatizálása) is, ez azonban csak kivételesen fordulhat elő.
Vegyük elejét a szent történet profanizálásának és óvakod
junk a nagy és szent dolgoknak nevetségessé tételétől, ami
könnyen megtörténhetik a gyermekek esetleges ügyetlensége
vagy elbizakodottsága folytán. Nagyon tanulságosak ellenben
az iskolai séták és kirándulások, Ajánlatos pl. a gyülekezet
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templomának, vallási célokat szolgáló épületeinek (árvaház,
szegényház, kisdedóvó), a temetőnek stb. meglátogatása,
— esetleg a vidék egy szebb és nevezetesebb evangélikus
templomának, iskolájának megtekintése ; ugyancsak szükséges
az egyes egyházi cselekményeknek (keresztelés, esketés, teme
tés) megszemlélése is. A látogatások eredményének meg
beszélése nemcsak a tanulók ismereteinek a gyarapodását
jelenti, hanem a gyülekezet egyházi élete iránt is felébreszt
heti a tanulók érdeklődését és szeretetét.

4. A könyv nélkül való tanulás.
Ebben a kérdésben is a valiástanítónak bölcs mérsék
letet keli tanúsítani. Helytelen az a felfogás, hogy a könyv
nélkül való tanulás a vallásos nevelés kárára van. A gyermek
szívesen tanul könyv nélkül, csak ne legyen túlságosan meg
terhelve. Azok a tanulók, akik bőségesen ismernek erőteljes
bibliai mondásokat és élő hitet lehelő egyházi énekeket, az
élet küzdelmeire sokkal jobb előkészítést nyertek, mint akik
ilyeneket az iskolai vallásoktatás során nem kaptak. Ne fe
lejtsük el, hogy a bibliai mondások és egyházi énekeink a
legjobb vigasztalóink lehetnek az élet legsúlyosabb óráiban
és megpróbáltatásaiban. A tanító feladata azonban, hogy ezt
a könyvnélküli tanulást a gyermekek számára kedvessé és von
zóvá tegye. Csak alaposan tárgyalt és tartalmas, értékes anyagot
taníttassunk ; ne adjon fel egyszerre sokat a tanító, de állan
dóan tanultasson és a kevés anyagnak alapos tudását kívánja
meg. Tegye lehetővé, hogy a tanulók a megtanulandó anya
got legalább nagyjából már az iskolában megtanulják (karbanmondatás). Ne mulassza el sohasem a feladott lecke kihall
gatását, mert a felmondás a legszebb jutalom a szorgalmas
és kötelességtudó gyermek számára. Ellenkező esetben boszszankodás és közöny vehet erőt a gyermeken. A számonké
rés azonban csak nagyon rövid ideig tarthat, mert a rendel
kezésre álló idő legnagyobb részét az új anyag előterjeszté
sére és valláserkölcsi nevelő hatásainak kiaknázására kell
fordítani.

5. Az ismétlések.
Időnként szükség van ismétlésekre is. „Az ismétlés min
den tudásnak az anyja“. Elsősorban olyan ismétlésre gondo
lunk itt, mely az új tanítási anyag tárgyalásával és meg
beszélésével kapcsolatban történhetik. Ennek három faja van :
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1. Az emlékezetszerü imétlés a tanult anyag felmondá
sában nyilvánul meg. Az osztályt anít ás számára nélkülözhe
tetlen, azonban vallási hatása nincsen, mert csak az emléke
zetet veszi igénybe. 2. Sokkal értékesebb a gondolkoztató
(júdiciózus) ismétlés, mert ennek segítségével az ismert vagy
tanult anyagot belevonjuk az új anyag tárgyalásába. Az ilyen
ismétlés (az új történetnek a régivel való összehasonlítása, a
tanult bibliai mondásoknak és egyházi énekeknek felmon
dása) nemcsak a tanultaknak az emlékezetben való megtar
tását segíti elő, hanem fejleszti a tanulók gondolkodó- és
ítélőképességét is. 3. A vallásos ismétlés a tanult anyag val
lásos tartalmát emeli ki. A tanítás magaslati pontjain, eset
leg egy-egy szakasz befejezése után az esemény közös mélta
tása és a lélek meghatottsága vallásos kifejezést nyerhet.
Még hatásosabb lehet ez az eljárás, ha a tanító a tanult
anyagot az iskolai áhítat keretében, az imádkozás vagy az
éneklés alkalmával használja fel. A gyermekek örülni fog
nak, ha a tanult anyaggal kifejezést adhatnak Isten iránt
érzett bizalmuknak vagy hálájuknak.
Néha szükség van külön ismétlési órákra; különösen
akkor, hogyha egy csoport összetartozó történetet már tár
gyaltunk. Ezek az ismétlési órák azonban necsak a már
ismert anyag változatlan felújítására és emlékezetbe vésésére
szolgáljanak, hanem vigyenek be új szempontokat az össze
foglalásba vagy az ismétlésbe., így pl. Abrahám élettörténe
tének megismertetése után Abrahám élet- és jellemképét,
Pál apostol megtérésének és viszontagságos életének megis
merése után Pál apostol jellemképét állítsák össze a tanító
vezetésével a tanulók. Minden egyes bibliai élet- vagy jellem
kép kialakítása nem történhetik teljesen azonos módon, de
az összefoglalásnál általában három főszempontot lehet ki
emelni : A bibliai személyiség (Péter) 1. élettörténete, 2. jel
leme és 3. vallási jelentősége. Ezeken az összefoglaló ismét
lési órákon azonban necsak a tanulók értelmét foglalkoz
tassuk, hanem a szívét is. Ezért ilyenkor énekeltessünk is sokat.

6. A tanítás hangulata.
Az evangélium lényegében a Jézus Krisztusról szóló
örömhírt, örvendetes üzenetet jelenti. Nem vétünk tehát val
lástanításunk komolysága ellen, ha abban a derűt, az örömet
is érvényesülni engedjük. Vallásóráink legyenek azért derűsek,
kedvesek és hangulatosak. „Az evangélikus iskolában az öröm
hangjának kell uralkodnia“. „A gyermeki lelkekbe leszáll^
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napsugár évtizedeken át hat“. (Bodelschwing.) Ez természe
tesen nem azt jelenti, hogy a derűs hangulat kedvéért a
tanítónak el kell hanyagolnia akár a tanítás szemléletességét,
akár a komoly gondolati munkát. De kívánja azt, hogy a
tanító minden baját és gondját lehetőleg az iskolán kívül
hagyva, boldog örömmel tárja fel a gyermekek előtt a ke
resztyén vallás komoly, de egyúttal boldogító hitét és életfelfogását.
A gyermekeknek oly kevéssel tudunk egy kis örömet
okozni. Egy kedves ének, egy szép vallásos kép, egy kirán
dulás stb. máris örvendezökké teheti őket. Fontos, hogy a
tanulást is tegyük számukra kellemessé: derűs hangulatban
való felmondással, összefoglalással, emlékezet bevéséssel stb.
A nagyobb gyermekeknek alkalmilag szóljunk arról az öröm
ről, melyet Jézus követése jelent a keresztyénnek. Ez az
öröm elkíséri a keresztyént a munkájába, ez nem múlik el
még a szenvedések és megpróbáltatások idejében sem. (Róm.
8, 28 v.) Neveljük őket arra, hogy tudjanak örömet találni
a természet jelenségeiben, a művészet alkotásaiban, a jó
könyvekben stb. Szóljunk nekik a vasárnap nyugalmáról és
öröméről, mely nem tévesztendő össze az úgynevezett világi
szórakozásokkal. Neveljük őket arra, hogy örömmel tudjanak
adakozni és jót tenni stb. (II. Kor. 9, 7.) Megszívlelésre
méltó igazságot fejez ki egy modern gondolkodó : „Ha sike
rült az imádságban, az istentiszteletben, a munkában, az
önmegtagadásban és a felebaráti szeretetben való örömet a
gyermekkel kapcsolatba hozni, akkor a nevelés müve magas
latra érkezett el, akkor a jellem magától fejlődik tovább“.
(Keppler : Mehr Freude 1920.)

14. Előkészület a valiástanításra.
Hogy vallástanításunk ne legyen eredménytelen és hatás
talan, a tanítónak alapos és gondos előkészületre van szüksége.
Az előkészületnek állandó feladata az, hogy a vallás
tanító egyre jobban mélyedjen el a keresztyén vallás lénye
gének, az egyház történetének, de különösen a szentírásnak
tanulmányozásába. Állandó bibliaolvasóknak kell lennünk
és akkor csodálkozva fogjuk tapasztalni, hogy az egyes bib
liai könyvek és részek egymást milyen kitűnően megvilágít
ják és kiegészítik. A biblia önmagának a legjobb kommen
tátora ,(magyarázója).
Áttérve már most arra a részletes előkészületre, amelyet

a vallástanítási aüyag (pl. egy bibliai történet) igényel, a
tanítóra két feladat vár. Először a bibliai szöveggel kell
alaposan foglalkoznia. (Mit tanítsunk.) Ezen alapul a mód
szeres elgondolás. (Hogyan tanítsunk.)
a) A tartalmi előkészület keretében a következő rész
letfeladatok fordulnak elő :
1. A bibliai történetnek alapos áttanulmányozása. Ennek
érdekében a párhuzamos helyek felkeresése, a más történe
tekkel való összefüggés megállapítása. Ezért a bibliai törté
netet tartalmazó egész fejezetet el kell olvasni. (Esetleg más
segédeszközöknek : az eredeti bibliai szövegnek, a bibliai kon
kordanciának és kommentátoroknak igénybevétele.)
2. A történet földrajzi, történeti és kulturális viszo
nyainak tárgyi tisztázása. A cselekmény külső jeleneteinek
tagolása.
3. A bibliai történet belső történésében való elmélye
dés : Mit mond itt nekem Isten. — A bibliai történet sajá
tos természetének megállapítása (különbség a hasonlóktól, az
üdvtörténet egészéhez való helyzete); az alapgondolat meg
állapítása.
Gyakran már az ilyen tartalmi előkészület is nagy
segítséget, értékes szempontokat adhat a módszeres tárgyalás
számára.
b) A módszeres előkészület keretében mindenekelőtt azt
kell megállapítani, hogy mi a közvetlen feladat, mi a leg
fontosabb abban a módszeres egységben. (Ezzel a tanító
mintegy a maga számára tűzi ki a vallástanítási órának
feladatát.) Minden részletkérdés ehhez igazodik.
Ezek a következők lehetnek :
1. Hogyan tűzöm ki tanításom célját az a) 3. pontjá
nak alapján ? — Milyen előkészítésre (rávezetésre), hangulat
keltésre van szükségem ? — Mely szavak, kifejezések vagy
vonatkozások érthetetlenek az osztály számára ? Hogyan és
mely helyen akarom őket megértetni ? Mely verseket kell
szóról-szóra elmondanom (bevésnem) ?
2. Az anyagnyújtás (előterjesztés) egészben történhetik-e,
vagy pedig részekre való osztásra van szükség ? — Mely
helyeken van szükség a szövegnek kiegészítésére? (Az idő
rend megállapítása, kiszínezés, kifejtés, indokolás, egyenes
beszéd stb.) — Hogyan válik lehetségessé a gyermek önte
vékeny munkája ?
3. A megbeszélésben mit kell megmagyarázni, megerősí
teni és elmélyíteni ? — Ajánlatos-e a más (talán ellentétes)
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anyaggal való összekapcsolás ? Fontos az immanens (állandó)
ismétlés elve.
4. Nem idegen-e a bibliai történet tartalma vagy vala
melyik vonása a gyermekek előtt? A várható ellenmondások
melyik gondolat ellen fognak irányulni ? Hogyan kell az
ellenmondásokat leküzdeni ?
5. Találhatók-e az egyház történetében a tárgyalandó
történetnek olyan áldásos nyomai, melyek értékesíthetők vol
nának ? — Milyen alkalmas szemléltető képet használhatok
fel a tanítási órán ? Yan-e szükség táblai rajzra ? Mit kell a
táblára írnom ? — Milyen bibliai mondásban vagy énekversben foglalható össze az eredmény ?
6. Lehetséges-e a gyermekek életére vonatkozó termé
szetes, erőltetés nélküli alkalmazás ?
7. A kővetkező órára milyen házi munkát (tanulás,
összehasonlítás, ismétlés stb.) jelöljek ki a gyermekeknek? —
Melyik imádsággal és énekkel (verssel) kezdjem a tanítási
órát és melyikkel végezzem ?
A tanító a maga előkészületének eredményét óravázlut
alakjában rögzíti meg. Ez természetesen nagyon egyéni ter
mészetű lesz és főleg a tanítónak magánhasználatára készül.
Kívánatos azonban, hogy tanítása után — a napnak vala
melyik részében — ön bírálatot tartson a tanító és állapítsa
meg az eredménynek, illetve az eredménytelenségnek okát.
Csakis az ilyen állandó önbírálat és a nyomában járó javí
tási törekvés teszi lehetővé a vallástanítási eljárás fejlődését
és haladását. Hallgassa meg a vallástanító jóakaró kartársai
nak tárgyilagos véleményét is és azzal szemben ne legyen
érzékeny. így lesz az utánkészülés is gyümölcsöző a követ
kező tanítási órák számára.

III.

A NÉPISKOLAI VALLÁSTANITÁS
TÁRGYAINAK TANÍTÁSI MÓDJA.
A) T ö rté n e ti a n ya g o k .
A népiskolában a vallástanítás legnagyobb részét a
történeti anyagok képezik. A történeti anyagokhoz tartozik
a bibliai történetek és az egyháztörténelem anyaga.

15. A bibliai történetek jelentősége
a vallástanításban.
Mióta a pietizmus kora a keresztyén vallástanítás szá
mára felfedezte a bibliai történeteket, azóta egyre fonto
sabb szerepük van a vallástanításban. Ma már el sem tud
nák képzelni bibliai történetek nélkül a népiskolai evan
gélikus vallástanítást.
A bibliai történetek jelentősége mindenekelőtt abban
vau, hogy a gyermekek azokban Isten tényleges valóságával
találkoznak. A bibliában ugyanis olyan emberekről van szó,
akiket Isten megragadott, úgy hpgy életükben r élő valósággá
és parancsoló hatalommá lett. Abrahám az Úr parancsára
elhagyja atyáinak földjét és messze, idegenbe költözik. Mózes
minden szorongása ellenére kénytelen megjelenni Fáraó előtt
és neki az Úr akaratát hirdetni. A tanítványok m indent:
családot, otthont, foglalkozást stb. elhagynak, hogy követ
hessék Jézust. Azonban ennek ellenére is a bibliai történe
tekben nem ezek a kegyes, vallásos emberek a föszemélyek,
hanem az élő Isten. Mindig Isten szól és cselekszik, Isten
ítél vagy kegyelmez, az emberek csupán az ö akaratának
vagy végzésének eszközei, végrehajtói.
Isten élő valóságáról bizonyságot tesznek az ószövetség
ben leginkább a próféták, az újszövetségben az apostolok,
de különösen Jézus Krisztus, kiben Isten tökéletesen nyilat
koztatta ki magát és szent akaratát. A bibliai tanításnak
azért egyik legfontosabb feladata, hogy a bibliai személyisé
gek életén és tettein át mindig Istent ábrázoljuk ki, mindig
az ö valóságát emeljük ki. Ez vonatkozik még Jézus tetteire
is, amelyeknek nem szabad elfedniük Isten valóságát. (Pl. a
naini ifjú feltámasztásáról szóló bibliai történetben legfonto-
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sabb az a kijelentés : „Nagy próféta támadt mi közöttünk . . .u
(Luk. 7, 16 v.)
A bibliai történetek jelentősége másodszor abban van,
hogy rávilágítanak az ember igazi valóságára. Nem szépíte
nek semmit, nem idealizálnak, hanem tárgyilagos módon,
reális hűséggel rajzolják meg az ember gyarlóságát, tökélet
lenségét, bűnös voltát. Még Isten nagyjai és kiválasztottál
sem voltak szentek vagy eszményi emberek, mert életük vé
géig küzdeniük kellett a bűnnek testükben és a világban élő
hatalmával. Istennek nagysága és szeretete éppen abban nyil
vánul meg, hogy hogyan vezeti ezeket a bűnös embereket,
hogyan töri őket össze és hogyan menti meg őket. (József,
Dávid, Péter stb.) A bibliai történetek tehát távoltartanak
tőlünk minden felfuvalkodottságot, emberi büszkeséget és
önérzetet és szerénységre, bűneink bevallására, Isten iránti
alázatosságra kényszerítenek minket.
A bibliai történeteknek nagy fontosságát még abban
látjuk, hogy mélységes hatásokat és indításokat válthatnak
ki tanulóink leikéből. I tt nemcsak arra gondolunk, hogy
— életteljes és hatásos elbeszélés esetén — gyermekeink
valósággal újból átélik a történeteket, együtt örülnek és bán
kódnak, szeretnek és gyűlölnek, tisztelnek és megbotránkoznak stb. a bibliai személyekkel. Hanem főképpen arra, hogy
a bibliai történeteket úgy foghatják fel, mint Istennek sza
vát és üzenetét, mely nekik is szól, mely reájuk is vo
natkozik. Tehát kötelességük, hogy Istennek ezt az üze
netét tisztelettel elfogadják és engedelmesen teljesítsék.
József változatos élettörténete, mely tele van lesüllyedéssel
és felemelkedéssel, kell hogy két igazságot tegyen számukra
világossá: 1 Hogy életünk minden változásában, örömben
és szenvedésben egyaránt Isten csodálatosan vezet minket.
2. Hogy életünk minden változásában, a jó és rossz napok
ban egyaránt neki engedelmeskedni tartozunk. (I. Móz. 50,
19.) Vagy Péter bünvallomása (Luk. 5, 8.) kell, hogy a
tanulókban is tudatossá tegye hibáikat és fogyatkozásaikat,
imásrészt pedig Péter bizonyságtétele (Mt. 16, 16.) bennük
s ébressze fel a felelősséget, a Krisztus ügye mellett való
hűséges kitartás kötelességét.
Gyermekeinket tehát azért hozzuk kapcsolatba a bib
liai történetekkel, hogy azokban Istennek számukra is szóló
üzenetét lássák, ez az üzenet pedig magatartásukra gyako
roljon döntö hatást. A biblia személyiségei így a múltból a
jelenbe lépnek elő és mint Istennek bizonyságtevöi, mint egy
áldott és boldogító életfelfogásnak képviselői, példájukkal
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buzdítanak és követésre indítanak, A bibliai történetek taní
tásának tehát nemcsak eszközi értéke van, nemcsak a ben
nük kifejezett vallási igazságok kedvéért kell tanítanunk őket,
hanem önmagukért is, mert klasszikus módon szemléltetik
egyrészt Isten szeret étét és hűségét az emberiség iránt, más
részt az ember örök istenkeresését és boldogságát a Jézus
tól megtalált mennyei Atyában.
b) Az 1937-i népiskolai vallástanítási tanterv a követ
kező bibliai történetek tanítását rendelte el az evangélikus
népiskola I—IV. osztályai számára :
I. oszt. : Az ember teremtése. Ádám és Éva. Dávid és
Góliát. Jézus születése. A napkeleti, bölcsek. A tizenkét éves
Jézus. Jézus és a gyermekek. Az Úr imája. Jézus lecsende
síti a tengert. Jézus halála. Jézus feltámadása.
II oszt. : Abrahám. Jákob. József. József Egyiptomban.
József megbocsát testvéreinek és gondoskodik családiéról.
Jézus születése. A napkeleti bölcsek. A tizenkét éves Jézus
történetének ismétlése. Az irgalmas szamaritánus. A naini
ifjú. Jézus szenvedés-történetének ismétlése és elmélyítése.
III. oszt. : A világ teremtése. Noé. Mózes. A tízparan
csolat. Dávid. Salamon. Jób. Jézus megkísértetése. Példázat a
magvetőről. A nagy halfogás. A tanítványok. A szegény
asszony fillére. A gazdag ifjú. Mária és Márta. Jézus bevo
nul Jeruzsálembe és a templomtisztítás. Getsemáné kertje
Judás. Jézus Pilátus előtt Péter megtagadja mesterét. Jézus
megfeszíttetése. Jézus eltemettetése. Jézus feltámadása.
IV. oszt. : Sámuel. Saul. Illés. Jeremiás, .kzsaiás. Keresz
telő János. Példázat a konkolyról. Példázat a mustár
magról. A tálentumok A tékozló fiú. A királyi mennyegzö.
A samáriai asszony. Az irgalmatlan szolga. Á farizeus és a
publikánus. A gazdag és Lázár. Jézus lecsendesíti a tengert.
A kapernaumi százados. A tíz bélpoklos meggyógyítása.
A szombatnapon való gyógyítás. Lázár feltámasztása. Az
utolsó vacsora. Jézus mennybemenetele. A Szentlélek kitöltése.

16. Tanítási vázlat a bibliai történetekből.
A Fáraó álma. (II. oszt.)

>

a) T a r ta lm i m egfon tolások.
Az ószövetségi történetek között különösen József
története felel meg az alsó fokozaton. Bohne annyira érté
keli, hogy az I. oszt.-ban a Jézus születésére és életére vonat-
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kozó történeteken kívül csak József történetét tartja taní
tásra alkalmasnak, mert annak minden sora valóságot lehel.
Népiskolai tantervűnkben József története a II. oszt.-ban
szerepel. Hiba volna azonban József történetét novellának
vagy regényes történetnek felfogni. Nem József a hőse ennek
a bájos és intim történetnek, hanem történetünk tulajdonkép
peni tárgya az isteni gondviselés, mely minden emberi ellen
állás ellenére is győzedelmeskedik. Az egész történetnek alap
eszméje Józsefnek ez a mondása: „Ti gonoszt gondoltatok
énellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy csele
kedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa“ (I. Móz.
50, 19 v.). József történetében is érvényesül egyrészt Isten
nek a kiválasztása és vezetése, másrészt az ö próbára tevése és
kegyelme. József története tulajdonképpen József szenvedé
sének a története. Isten pedagógiája abban érvényesül, hogy
a szenvedések és megpróbáltatások következtében József is
megváltozik, megtisztul, megnemesedik. Nem használja fel
az alkalmat, hogy bosszút álljon testvérein, hanem éppen
ellenkezőleg: átmenti atyját és testvéreit Egjúptomba, így
tehát élettörténete beleszövödik Izráel népének a történetébe
is Legfontosabb azonban ebben a történetben az a tanulság,
hogy a hit nem vélemény vagy világnézet, hanem élő biza
lom Istenben s a hívő és hitetlen embereket nem bizonyos
tanok választják el egymástól, hanem az, hogy hisznek-e
Isten ígéreteiben vagy pedig kétségbeesnek a szenvedések
és megpróbáltatások napjaiban. Tartalmilag József története
négy módszeres egységre osztható: 1. Józsefet testvérei el
adják. 2. József szenvedései (Potifár házában, a börtönben).
8. A Fáraó álma. 4. József segít atyján és testvérein.
b) M ó d szeres eljá rá s.
A történet módszeres feldolgozásával három tanítási fo
kozat (előkészítés, meggyőzés, alkalmazás) keretében próbál
kozunk meg.

I. Előkészítés.
Tekintve, hogy ez a történet egyenes folytatását ké
pezi az előző két történetnek, itt külön előkészítésre szükség
nincsen. Ha az előző történetekben rámutattunk azokra a
szenvedésekre és megpróbáltatásokra, melyek József számára
a rabszolgául való eladással kezdődtek és Potifár házában,
majd a börtönben folytatódtak, akkor a hatásos előkészítés

64
tulajdonképpen már adva van. Csak megfelelő célkitűzésre
van szükség, mely már előzetesen is a történet lényegére
figyelmeztesse a tanulókat. A célkitűzés tehát ilyenforma
lehet: Most megtudjuk, hogyan szabadította ki Isten Józsefet
a tömlöcböl és emelte magas méltóságra.
Szerepelhetne az előkészítés során az ismert bibliai kép
is (József magyarázza a Fáraó álmát). Ebben az esetben az
előkészítés inkább problémaszerü kérdés lehetne. A kép szem
léltetésével és a Józsefre való rámutatássa! felvetjük a kér
dést: Mit csinálhat itt József ? Mi dolga lehet neki a Fáraó
udvarában ? Majd a gyermekek különböző és többnyire téves
feleletei után a tanító kitűzi a tanítás célját: Gyermekek,
most megtudjuk, hogyan került József a Fáraó udvarába
és Isten segítségével milyen nagj7 szolgálatot tett neki?
A magunk részéről azonban jobbnak tartjuk az első előkészí
tési módot.

II. Meggyőzés.
a) A tö r té n e t elbeszélése.
A meggyőzés első részét képezi a bibliai történetnek
szemléletes, hatásos elbeszélése (I. Móz. 41. fej.). A bibliai
történet maga különösebb nehézséget nem okoz Csak az a
fontos, hogy a gyermekek helyes fogalmat kapjanak a jövendő
mondókról és a bölcsekről. A leghelyesebb, ha rámutatunk
arra, hogy Egyiptom tudós és bölcs emberei már sok ezer év
előtt vizsgálták az ég titkait, a csillagok járását és azokból
próbálták megmagyarázni a földi dolgokat és a világ esemé
nyeit. Nem maradhat el természetesen pár szóval a fáraó
fogalommagyarázata sem. Ezen a fokon azonban teljesen elég,
ha azt a hatalmas király kifejezéssel azonosítjuk.
A történetet a tanító egyfolytában mondja el. Stílusa
legyen egyszerű, természetes, gyermeki és lehetőleg a biblia
nyelvéhez alkalmazkodó. Csak helyeselhető, ha az első elmon
dás után a tanító a történetet még egyszer elmondja. Erre
alkalmat adhat neki a gyermekek tetszésnyilvánítása és ké
rése. Másodszor azonban egész röviden mondja el, lehetőleg
a tankönyv szavaihoz alkalmazkodva: most már a történet
egyes részeit is jelölje meg megfelelő alcímekkel. Ebben a
történetben a következő alcímek lehetnek : Most először a
fáraó álmát mondom el nektek. Most pedig elbeszélem József
álommegfejtését. Végül pedig elmondom Józsefnek nagy mél
tóságra emelését. A táblára is felírhatja ezt a három alcí-
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met: 1. A Fáraó álma. 2. József álomfejtése. 3. József nagy
méltósága. Ez a párszavas vázlat nagyon jó szolgálatokat fog
tenni a meggyőzés következő mozzanatában, mikor a gyer
mekek — természetesen a tanító segítségével és irányításá
val — maguk is megpróbálkoznak a történet egyes részeinek
elmondásával.
Ha megfelelő kép áll a tanító rendelkezésére, akkor
leghelyesebb azt a meggyőzés fokozatán, mégpedig a történet
elbeszélése után vagy a megbeszélés folyamán ismertetni.
b) M egbeszélés .
Csak azután tanácsos áttérnünk a történet tartalmának
megbeszélésére, amikor a gyermekek már ismerik a történet
tartalmát. Míg az elbeszélés folyamán a gyermekek inkább
csak a hallgató szerepére szorítkoztak, most ök kerülnek
előtérbe ; azonban a beszélgetésnek irányításával, a gyerme
kek gondolatainak értékelésével, az ösztönző megjegyzések
felvetésével a vezetés most is a tanító kezében marad. Ezen a
fokozaton a megbeszélés természetesen csak rövid és szemlé
letes lehet. Meg kell elégednünk egy-két gondolatnak kieme
lésével és elmélyítésével.
Tehát elsősorban azt kérdezzük : Ki szabadította ki
Józsefet a tömlöcböl ? Kaphatunk olyan feleleteket is, hogy
a Fáraó szabadította ki vagy pedig, hogy József a maga böl
csességének és tudásának köszönhette kiszabadulását és magas
tisztségét. Itt azután a tanító feladata, hogy a gyermekek
bevonásával megállapítsa, hogy Józsefet csak Isten szabadí
totta ki a tömlöcböl. Egyrészt Isten adta Józsefnek azt a
tehetséget, hogy az álmokat megfejthesse, másrészt azt a
titokzatos álmot, — mint előbb a pohárnok és a sütő ese
tében — ö bocsátotta a Fáraóra. Tehát Isten a háttérben,
láthatatlanul működik, de az embereket eszközökül használja
fel a maga terveinek végrehajtásában. Isten bölcsesége és
mindenhatósága tehát felhasználja az embereknek tetteit,
cselekedeteit, sőt hibáit és bűneit is.
A második kérdés: Miért választotta ki Isten éppen
Józsefet hatalmának és gondviselésének eszközéül ? Erre a
tanító azt mondhatja, hogy ezt mi, emberek nem tudhat
juk. Azonban utalhat arra, hogy Józsefet Isten nagy szen
vedéseken és megpróbáltatásokon vitte keresztül (elszakítás
édesatyjától és családjától, rabszolgasors, tömlöc stb.) és hogy
.József legnehezebb napjaiban sem tagadta meg Istent s az ö
szent akaratát, hanem bízott Isten segítségében és gondvise5
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lésében. Biztosan imádkozott is hozzá és kérte segítségét is.
Ha ezt expressis verbis a történet nem is mondja meg, erre
következtetni lehet József egész magatartásából és jellemé
ből. Azok a súlyos szenvedések és megpróbáltatások, melye
ken keresztül kellett mennie Józsefnek, nem maradhattak
hatás nélkül gondolkodására, életfelfogására és egész egyéni
ségére. íme, az Isten pedagógiája! Gyakran olyan gon
dolatai vannak velünk, melyek nem a mi gondolataink ;
gyakran olyan útjai, melyek nem a mi útjaink : de akara
tunk és terveink ellenére is működik lelkűnkben és bűneink
belátására, megbánására és megtérésre indít minket. Ilyen
értelemben mondhatjuk tehát: „Mind jó, amit Isten tészen“.

III. Alkalmazás.
Ez után a rövid és szemléletes megbeszélés után egész
természetesen következik a bibliai történet alkalmazása is.
Isten nemcsak Józsefet próbálja meg és szabadítja meg
a veszélyből, hanem mindenkit, aki az ö akaratát szeme előtt
tartja és bízik segítségében és megszabadításában.
Bizonyára már a gyermekeken és szüleiken is segített
valamikor . . . Minden gyermek volt már beteg . . . Nem egy
gyermek édesapjának nem volt munkája . . . Ha talán sokáig
vártak és szenvedtek is, egyszer mégis eljön az Isten segít
sége is. (Itt nem terjeszkedünk ki az ellentétes esetekre: a
nyomorban, a betegségekben, az elhagyatottságban sínylődök
ezreire.)
Majd tanításunkat egy rövid és hatásos példatörténettcl
fejezhetjük be. Élt régen vagy kétszáz évvel ezelőtt Német
országban egy szegény tanító, Neumark Györgynek hívták.
Hosszú ideig volt állás nélkül, már a legnagyobb nyomorba
jutott, de Istenben való hitét azért nem veszítette el. Min
dig bízott abban, hogy Isten megsegíti és véget vet nagy
nyomorúságának . . . és csakugyan, Istenben vetett bizalmá
ban nem csalatkozott. Egy szép reggel a posta levelet hozott,
amelyben Neumark Györgyöt tanítónak hívták meg Kielbe
(német város). Most már vége szakadt nyomorúságának és
nehéz életének. Szívét annyira áthatotta az Isten iránt érzett
hála, hogy egy gyönyörű éneket szerzett, melyet valószínűleg
ti is ismertek. Az ének első verse így hangzik : „Ki dolgát
csak Istenre hagyja . . .u Isten később sem hagyta el, meg
halt mint a weimari nagy könyvtár könyvtárosa.
Látjátok, gyermekek, így van ez ma is. A mindenható
és bölcs Isten, aki annak idején Józsefet kimentette a töm.

67
löcböl és magas tisztségre emelte, ma sem hagyja el azo
kat, akik benne bíznak és öt segítségül hívják. Nem sza
bad tehát nektek sem elcsüggednetek, ha nagy bajban lesztek
vagy nagy bánat nehezedik reátok, hanem bízzatok Istenben
és kérjétek az ö segítségét és szabadítását. Most pedig éne
keljük el valamennyien Neumark György szép énekének első
versét : „Ki dolgát csak Istenre hagyja“.

17. A bibliai történetek tanításának módja.
Az előkészítés fokozata.
Ha a népiskolai vallástanításban a bibliai történetek
olyan nagy értéket jelentenek, akkor a vallástanítónak azokat a
legnagyobb gonddal és odaadással kell tanítania.
A bibliai történetek tanításában mindenekelőtt az elő
készítés fokozatáról kell szólnunk.
Az előkészítésnek az a célja, hogy alkalmas hangulatot
teremtsen és keltse fel a gyermekek vallásos érdeklődését az
az új történet zavartalan befogadására. Az előkészítésnek
nagyon sokféle faja lehet. Felújíthatunk például olyan élmé
nyeket, ismereteket és tapasztalatokat, melyeket a gyermek
régebben szerzett. Pl. a József és testvérei című bibliai tör
ténet előkészítésében beszélgethetünk a pásztorkodásról, a
Jézus a tengeren c. történet előkészítésében arról érdeklőd
hetünk, hogy ki utazott a gyermekek közül már hajón stb.
Felhasználhatunk régebben tanult anyagot is. Zacheus tör
ténetének tárgyalásánál felújíthatjuk a vámszedőkre vonat
kozó ismereteket, ha a gyermekek ismerik már Máté vámszedő elhívásának történetét. Az előkészítésnek nagyon alkal
mas eszköze továbbá — különösen az alsó fokozaton — egy
megfelelő kép. Pl. Jézus virágvasárnapi bevonulásának ábrá
zolása. Az előkészítő beszélgetés ebben az esetben a képhez
kapcsolódik. Az előkészítés legyen természetes, hangulatos,
ne nyúljon hosszúra és álljon tartalmi kapcsolatban a tárgya
landó anyaggal. Helyesebben hangulatkeltésnek is nevezhet
jük, mert a régi képzetek és ismeretek felújításával főleg
vallásos hangulatot és érdeklődést akar felébreszteni. Termé
szetes, hogy az előkészítés néha el is maradhat, illetve egy
szerű kapcsoló ismétlésből (megelőző módszeres egység anyagá
nak felújítása, átismétlése) állhat.
Az előkészítésnek befejező mozzanata a célkitűzés, ezért
szoros kapcsolatban kell Jennje az előkészítés anyagával. A
5*
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célkitűzésnek az a feladata, hogy a gyermek lelkében meg
levő zavaró mozzanatokat (az otthon hatása, más természetű
képzetek stb.) visszaszorítsa és a gyermek érdeklődését, vára
kozását az új anyagra irányítsa. A célkitűzésre nagy gondot
kell fordítani, hogy megfeleljen a gyermek lelki életének,
tapasztalati és érzelmi világának. A célkitűzés ne legyen na
gyon általános és megszokott, mert a gyermeket hidegen
hagyja. Sablonos az ilyen célkitűzés : Ma a kánai mennyegzöröl fogunk tanulni vagy : Ma Dávidról és Góliátról fogunk
beszélgetni. Ne legyen a célkitűzés elméleti sem : Hallgassuk
meg, hogy milyen megelégedetté és boldoggá teszi az embert az
igaz hit. Az ilyen célkitűzéssel megelőzzük azt a vallási vagy
erkölcsi igazságot, amelyet pl. a kapernaumi százados törté
netének ismertetése és megbeszélése után a gyermekekkel
akarunk megtaláltatni. Az a célkitűzés sem helyes, mely már
magában foglalja a történet tartalmát, mert csökkenti a ta
nulók érdeklődését. Ilyen pl. : Most azt akarom nektek elmon
dani, hogy a gonosz emberek egy vándornak majdnem
az életét elvették és hogyan segített rajta egy jó ember. A
jó célkitűzés legyen rövid, konkrét természetű, álljon kap
csolatban a tanítás anyagával és hasson a gyermekek képze
letére és kedélyéletére. Hatásos célkitűzések pl. : Hogyan
szerzett egyszer egy esküvőn Jézus nagy örömei ? Milyen nagy
bánata volt egy szegény özvegyasszonynak ? Ma történetet mon
dok egy emberről, aki a rablók kezébe esett stb. Hosszabb tör
ténetnél nagyon ajánlható a részletcélok kitűzése, mert ezek
a történet egyes részei felett az áttekintést is elősegítik.

18. A meggyőzés fokozata.
a )

Az új anyag előterjesztése.

a) A z elbeszélés f a ja i. A tö rté n e t ism é telt
elm o n d á sa és k ik érd ezése.
A meggyőzés fokozatán első dolog az új anyag átnyujtása vagy előterjesztése, helyesebben a bibliai történet elbeszé
lése. A tanítónak a bibliai történet anyagát gondosan és
alaposan át kell adnia a gyermekeknek, mert tanításának
sikere legnagyobbrészt attól függ, mennyire meggyőző és
hatásos volt a történet elbeszélése. Egy felszínesen és színte
lenül elmondott történet ugyanis nem ragadhatja meg a
gyermekek figyelmét és érdeklődését, hanem közönyt és unal-
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mat idéz elő. Már pedig a tanítónak ezt épp tanítása érde
kében okvetlenül el kell hárítania.
Általában egy bibliai történetet kétféle módon lehet
elbeszélni. Az elbeszélésnek egyik faja az, amikor a tanító
röviden, a biblia tömörségéhez hasonlóan mondja el a törté
netet. Majd pedig azokat az ismereteket, melyek a történet
teljes megértéséhez szükségesek, a tanulók osztálybeszélgetés
útján szerzik meg. Az elbeszélésnek ez a faja azonban kevésbbé ajánlható, mert a tanulóknak igazi vallásos tapasz
talataik nincsenek még és az osztálybeszélgetés sem tud min
dig a dolog mélyére hatolni. Pl. nem értik meg Péter bünvallomásának az okát (Luk. 5, Ő) vagy Zacheus lelki nyomo
rúságát (Luk. 19, 1—10 v.).
Sokkal inkább ajánlható az elbeszélésnek az a faja
— különösen az alsó és középső fokon —, ahogyan az anya
szokott mesélni gyermekeinek. Tehát az elbeszélés hasonlít
son a népmeséknek szemléletes, részletező és lassan haladó
előadásához. A tanító tudjon olyan érdekesen elbeszélni, hogy
a gyermek szinte maga előtt lássa a szereplő személyeket és
az egész cselekményt.
Hogy a tanító az elbeszélésnek melyik módját választja,
az az ö egyéni joga. Ezt egyrészt az illető történetnek sa
játos tartalma és természete, másrészt a gyermekek tudása,
értelmessége, tapasztalatai döntik el.
Hogy szükség van-e a történetnek ismételt elmondására,
azt általános szabályként megállapítani nem lehet. Ez a tör
ténet hosszúságától vagy bonyolultabb cselekményétől függ.
Ez a második elmondás természetesen egész rövid lesz, a
biblia szövegéhez alkalmazkodó. (A tanító esetleg felolvas
tatja a megfelelő bibliai szakaszt.) Kívánatos azonban, hogy
most már a történetet gondolatcsoportok alapján tagolja.
(Pl. Mózes születésének történetével kapcsolatban azt mondja
a tanító : 1. Most el fogom nektek mondani, hogy milyen
nagy gondja volt az édesanyának. 2. Most azt, hogyan men
tette meg a királyleány a gyermeket. 3. Most azt, hogy
hogyan nevelkedett Mózes.). Ennek a helyét sem állapíthat
juk meg egyetemes^ érvénnyel; leghelyesebb, ha a megbeszé
lés után történik. így ez a második elmondás elősegíti nem
csak a történet áttekintését és megértését, hanem az emlé
kezetbe vésését is.
Ellenben a legtöbbször szükség van arra, hogy a tanító
elbeszélése után a tanulók is elmondják a bibliai történetet.
A tanító az alsó fokon esetleg kérdéseivel irányíthatja a ta
nulókat egy-egy szakasz elmondásában. Ennek az elmonda-

tásnak nem az a célja, hogy a tanító a gyermekek hiányo
sabb vagy alaposabb tudását megvizsgálja és ellenőrizze,
hanem főleg annak a megállapítása: jól fogták-e fel a
történet tartalmát, nem értették-e félre valamelyik gondo
latát stb. A történetnek a tanulókkal való elmondatása, ille
tőleg az akkor tapasztalt hiányok és félreértések képezhetik
esetleg a történet megbeszélésének az alapját is.
b) A b ib lia i tö rté n e tek szövege.

1.
A bibliai történetekre kötelező alapelv minden
előtt a hűség elve. Ez az elv elsősorban azt jelenti, hogy
komoly ok nélkül nem térünk el a biblia szövegétől ; ahol
tehát ez lehetséges, ragaszkodunk a biblia nyelvéhez és stílu
sához. Sok helyen ezt meg is könnyíti nekünk a bibliának
csodálatosan egyszerű, szemléletes előadása, naiv bája és erő
teljessége. Másrészt azonban nem szabad megfeledkeznünk
arról sem, hogy a biblia eredetileg nem a gyermekek, hanem
a felnőttek számára készült, ezért a tanítónak a biblia nyel
vét gyermekivé, azaz a gyermek számára érthetővé kell
tennie. Ennek az a módja, hogy a tanító elhagyja a lényeg
telen dolgokat (nevek, származásfák stb.) vagy az erkölcsi
szempontból kifogásolható helyeket, egyszerűbbé teszi a ne
hezebben érthető kifejezéseket és bonyolult mondatszerkeze
teket, a már nem használt szavakat pedig elhagyja vagy
ismertekkel pótolja. Az ilyen eljárással nem vétünk a bib
lia ellen, sőt fokozzuk annak értékét és becsét, mert lehe
tővé tesszük, hogy tartalma és szelleme mélyebben hasson
gyermekeink gondolkozására és kedélyvilágára. (Egy egyszerű
bibliai tö rtén et: Jézus születése (Luk. 2, 1—7 v.) figyelmes
elolvasása eléggé bizonyítja, mennyire szükség van a biblia
nyelvének egyszerűsítésére és gyermekivé tételére.)
A hűség elve továbbá azt is jelenti, hogy a vallásta
nító önkényesen nem változtathatja meg a történet tartal
mát, nem szerepeltethet benne idegen személyeket és nem
adhat a történetnek olyan célzatot, mely abban nem volt
meg. A hűség elve ellen vétettek egyes modem valláspeda
gógusok abban a törekvésükben, hogy a bibliai történeteket
érdekesekké és vonzókká tegyék a gyermekek számára. Ez a
törekvés azonban egyeseknél azzal az eredménnyel járt, hogy
az egyszerű bibliai történetekből meseszerű vagy regényes
történetek lettek, melyek az olvasóra meglehetősen idegenül
hatnak. Ezen a téren legtovább mentek Zurhellenék egyéb-
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ként tanulságos és értékes könyvükben.* (Pl. a karácsonyestéről vagy a bűnös asszonyról szóló történetek.)
Más valláspedagógusok pedig a modernizálás jelszavának
hatása alatt — különösen az alsó fokozaton — a mi korunk
műveltségi, gazdasági és társadalmi viszonyaiba akarták át
helyezni a bibliai történetek cselekményét és szereplő sze
mélyeit. Itt meg az a veszély fenyegeti a bibliai története
ket, hogy a gyermek szemében megrendülhet a történetek
valószerüsége és hitelessége. Legfeljebb egyes vonásokat hasz
nálhatunk fel mai életünböl a múlt viszonyainak szemlélte
tésére. Pl. Józsefnek és Máriának Názáretböl Bethlehembe
való nehézkes útját összehasonlítjuk a mai gyors és kényel
mes utazási móddal. Általában kegyeletes tartózkodást és
tiszteletet kell tanúsítanunk a bibliai történetekkel szemben
és óvakodnunk kell minden olyan változtatástól vagy inkokolatlan kibővítéstől, mely azok tekintélyének veszélyeztetésére
és profanizálására alkalmas.
2.
Ismeretlen szavak és fogalmak magyarázata. A meg
nem értett szavak, fogalmak és cselekvések (oltár, áldozat,
puszta, próféta, Messiás stb.) akadályozzák a történet helyes
megértését és megbénítják a gyermek érdeklődését. Azért
ezeket a történet megfelelő helyén a gyermekeknek világosan
és érthetően meg kell magyarázni. Ä magyarázatnak néha
nagy hasznára van egy alkalmas szemléltető eszköz (kép,
modell, rajz stb.). A szükséges tárgy- és fogalommagyarázat
helyére és idejére nézve a felfogások eltérnek egymástól.
Egyes valláspedagógusok azt kívánják, hogy minden ismeret
len szónak és fogalomnak magyarázata már az előkészítésben
történjék meg. így a szó- és tárgymagyarázat nem bénítja
meg a gyermekek érdeklődését és figyelmét és a történet
zavartalanul hathat a gyermekek lelki életére. Ez azonban
egyszerűen és természetesen nem mindig valósítható meg.
Azért helyesebbnek tartjuk azt a magyarázó eljárást, mikor
a magyarázatot mintegy beleszöjjük a történetbe. A Káin
és Ábel c. történetben pl. az oltár és az áldozat fogalmát úgy
magyarázhatjuk meg, hogy elbeszéljük, miképpen épített
Ábel oltárt és hogyan áldozta fel Istennek az állatot. Nagyon
hatásos az a magyarázási mód is, mikor az ismeretlen szavak
és fogalmak magyarázatát a történetben szereplő személyek
kel hozzuk összefüggésbe. A helyett pl., hogy a bölcsek fo
galmát magyaráznék, elmondjuk, hogy a bölcsek csillagjós* E. u. O. Zurhellen : W ie erzählen wir den Kindern die biblischen
Geschichten? 6. kiad. 1925.
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lássál foglalkoztak ; a helyett, hogy a bélpoklosság betegségét
ismertetnök, elmondjuk egy bélpoklosnak szomorú sorsát,
testi és lelki szenvedéseit. Az ilyen magyarázat részvétet,
együttérzést ébreszt a gyermekben, míg a betegségnek száraz
leírása undort, utálatot kelthetett volna bennük. A vámszedö,
a százados és kormányzó szavakat leginkább a szereplő sze
mélyek kötelességeinek és feladatainak ismertetésével magya
rázhatjuk meg.
3.
A bibliai történet kibővítése. Ha a vallástanításra nézv
feltétlenül kötelezőnek tartjuk is a hűség elvét, mégis van
nak olyan esetek, amikor a bibliai történetet nem mondhat
juk el eredeti alakjában, hanem azt ki kell egészítenünk,
így pl. szükség van a külső körülményeknek és viszonyok
nak, a történet hátterének megismertetésére. A napkeleti
bölcsekről szóló történetben a vallástanítónak le kell ír
nia a sivatagot természeti sajátságaival és veszélyeivel ;
szólnia kell a tevékről, melyek ott nélkülözhetetlenek. A
Mózes születéséről szóló történetben a tanítónak szólnia kell a
Nílus folyóról, mely olyan nagyjelentőségű volt a régi egyip
tomiak történetében, a Nílus melletti náddal, sással borított
árterületről, a veszedelmes krokodilusokról stb. — Szükség
van sokszor a szereplő személyek lelki állapotának, tetteik
belső okainak, jellemüknek megrajzolására. A biblia ugyanis
többnyire csak objektív tényeket mond el, de a tények szub
jektív okait, lelki indítékait sokszor nem említi meg, vagy
csak futólag érinti. (A pásztorok féltek, az ifjú bánatosan
eltávozott, Jézus könnyezett stb.) Az Ábrahám elhívásáról
szóló történetben nem elég csupán azt mondani, hogy Ábrahám az Úr felszólítására elhagyta szülőföldjét és a messze
idegenben levő Háránba vonult. Hanem a tanítónak rá kell
mutatnia azokra a belső indítóokokra, melyek Ábrahámot ősei
földjének elhagyására késztették, továbbá arra a nehéz lelki
tusára, mely megelőzte nála az Úr parancsának teljesítését.
Az Illés a pusztában c. történetben Illés lelki állapotát a
Kérith patakja mellett súlyos helyzetével kell megmagya
rázni. A víz elszikkadt, Hlés már látta azt a napot eljönni,
mikor a patak egészen kiszárad és mégis várt, míg Isten
öt máshová hívja stb. A lelki élet rajza így szemléletesebbé
teszi a bibliai történeteket és élményszerű hatásukat fo
kozza. — A történet szövege néha olyan rövid, szűkszavú
lehet, hogy okvetlen kiegészítésre, kibővítésre szorul, külön
ben a gyermekek nem értik meg vagy ez nem tesz rájuk
hatást. így pl. ki kell egészíteni Máté vámszedö tanítványul
való elhívásának történetét, melyet mindössze egy vers be-
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szél el. (Mk. 2, 14.) A történetnek esetleges kibővítése és
kiszínezése azonban nem lehet önkényes és tetszésszerinti.
Itt fontos a bibliai történetnek alapeszméje, kiemelendő val
lási igazsága, mert az esetleges kibővítésnek ehhez kell alkal
mazkodnia. Ha pl. Zacheus történetével kapcsolatban meg akar
juk értetni azt a vallási igazságot: „Azért ha valaki a
Krisztusban van, új teremtés azu (II. Kor. 5, 17.), — akkor
ismertetnünk kell Zacheus életét nemcsak a Krisztussal való
találkozás után, hanem a Krisztussal való találkozás előtt is.
Ha pl. A farizeusról és publikánusról szóló történet alapján
ki akarjuk emelni azt a vallási igazságot: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosakat ellenben felemeli“ (I. Pét.
5, 35), — akkor felesleges részletesebben leírni a jeruzsálemi
templomot és annak látogatóit. Ellenben jellemeznünk kell
a vámszedö lelki állapotát a templomlátogatás előtt és után,
hogy a nagy ellentétet a gyermekek előtt is érthetővé tehessük. A történetet tehát nem ott kell kiszínezni vagy kiegé
szíteni, ahol a képzelet a legszabadabban csapongbat, hanem
ott, ahol a kiegészítésre a kiemelendő vallási igazság megvi
lágítása és hatásosabbá tétele érdekében a legnagyob szük
ség van.
c) A b ib lia i tö rté n e te k e lm o n d á sá n a k m ó d ja .
Ha fontos a bibliai történet tartalma, majdnem olyan
fontos az elbeszélés módja is. Az akadozó, nehézkes elbeszé
lés egy megkapó bibliai történet hatását is nagyban lerontja.
A jó elbeszélés valóságos művészet, melyet csak folytonos
tanulással és gyakorlással sajátíthatunk el. Tanuljunk az el
beszélés nagymestereitől (Jókai, Gárdonyi, Benedek, Pósa, a
népmesék stb.), a mellett segítségünkre lehet a biblia egy
szerű nyelve, naiv bája és közvetlensége.
1. Az elbeszélés legyen érdekes, eleven és szemléletes. A
tanító úgy beszélje el a történetet, hogy a gyermekek szinte
maguk előtt lássák az eseményeket és a szereplő személye
ket. A szemléletes elbeszélésnek többféle módja van. Egyik
módja, hogy a szereplő személyek egyes lényeges tulajdon
ságát jelző alakjában kiemeljük, pl. a hálátlan hú, a jó apa,
az irigy testvér. Szemléletesen elbeszélünk, ha általános, el
vont kifejezések helyett konkrét, érzékelhető tárgyakra mu
tatunk reá. Pl. az izraeliták táborába vonuló Dávidról el
mondjuk, hogy nem élelmet vitt, hanem tíz darab kenyeret.
2. Ugyanannak az eleven szemléletes előadási módnak
egyik faja az egyenes beszéd használata. így pl. az irgalmas
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szamaritánus történetében a tanító ilyen panaszt adhat a
súlyosan megsebesült utas szájába : „Mi vár most reám ? Mi
lesz velem, ha besötétedik és egy vadállat megtámad en
gem ?u — Nem kelt különösebb hatást, ha pl. Jézus a ten
geren c. történetben egyszerűen elbeszéljük, hogy a tanít
ványok nagyon megijedtek a vihar tombolásakor. Mennyire
fokozódik azonban a történet hatása és szinte élménnyé lesz,
ha a gyermekek hallják, mit mondanak a tanítványok — a
félénkebbek és bátrabbak — egymásnak, míg csak valamennyi
ből ki nem tör az elfojtott halálfélelem ezekkel a szavak
kal : „Segíts, Uram, mert elveszünk !u
3. Az elbeszélés elevenségét és élett élj ességét a taní
tónak hangjával és előadásmódjával is kifejezésre kell ju t
tatnia. Tehát egy szomorú vagy megrázó történetet máskép
kell elbeszélnie, mint egy derűs történetet. Az előadáshoz
alkalmazkodik a tanító mérsékelt taglejtése és arckifejezése,
szemének nyájas nézése vagy haragos villogása. Egyes helye
ken lassabban, nyomatékosabban beszél, más helyeken könny edébben, inkább beszámolva vagy továbbvezetve a hallgatót.
Fontosabb mozzanatok előtt a kis szünetek csak fokozzák a
várakozás feszültségét. Szálljunk le a gyermekek érzelem- és
gondolatvilágába, szívvel-lélekkel éljük bele magunkat az el
beszélt történetbe, akkor elbeszélésünk hatni fog a gyerme
kek szívére és kedély világára.
4. Ne felejtsük azonban el, hogy a történet igazán
életteljes előadásának nékülözhetetlen forrása a tanító vallá
sos hite és meggyőződése. A tanító nem állhat tárgyilagos
hűvösséggel, akár egy semleges néző, a bibliai történetekkel
szemben. A tanítónak egész magatartásával és elbeszélésével
azt kell bizonyítania, hogy szavai lelkének a mélyéből jön
nek és őszinte meggyőződését és benső együttérzését fejezik
ki, tehát bizonyságtevőnek kell lennie. Ahol ez hiányzik, ott
hiábavaló minden szemléltetés, modernizálás és nagyszerű elő
adás, mert csak élet kelthet másokban életet. Csak a tanító
vallásos hite és meggyőződése teszi lehetővé, hogy elbeszé
lése a valóság és igazság erejével hasson a gyermekekre.

19. A meggyőzés fokozata.
ß )

A megbeszélés.

A meggyőzés fokozatának második részét a megbeszélés
képezi. A tanító beszélgetés alakjában mélyed el a tanulók
kal a történet tartalmába, hogy annak legfontosabb vallási
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vagy erkölcsi igazságait megértetve, őket megfelelő állásfog
lalásra ösztönözze.
Tulajdonképpen az volna a leghelyesebb, ha magát a
történetet engednök hatni a gyermekek lelkére és külön
megbeszélésre szükség nem volna. Ezt kívánja a valláspeda
gógusok nagy része, akik a történet elmondására helyezik a
fösúlyt és annak megbeszélését csak kiegészítő segédmunkának
tartják. Kabisch szerint „a dolog legjavának vége van, mi
helyt már a megbeszélés kezdődik“.
Ha az elbeszélésnek fontosabb és hatásosabb voltát nem
is akarjuk elvitatni, világos, hogy különösen a népiskola kö
zépső és felső fokozatán szükség van a megbeszélésre is. Az
elbeszélés ideje alatt ugyanis a gyermek szinte kilépett az
élet valóságából és a vallásos képzelet világába szállott fel.
Már pedig a tanító azt akarja, hogy a gyermek a vallásban
kétségbevonhatatlan valóságot lásson, mely parancsoló módon
határozza meg a keresztyén embernek Istenhez és embertár
saihoz való viszonyát. Nem engedheti hát, hogy a gyermek
képzeletszerü szemlélete és esztétikai gyönyörűsége továbbra
is uralkodó legyen, hanem azt kívánja, hogy az engedjen
helyet a gyermek megfontolásának és belátásának. Ezért a
gyermekeknek állást kell foglalniok a bibliai történettel szem
ben és fontolóra kell venniök ezeket a kérdéseket: Mit akar
nekem Isten mondani ezzel a történettel, mire akar engem
iigyelmeztetni ? Mit jelent ez a férfi az én életem számára,
szeretnem kell-e öt vagy pedig el kell vetnem ? így ébreszt
jük fel és élesítjük a gyermekek lelkiismeretét Istennel és
embertársaikkal szemben, így alapozzuk meg és építjük fel
bennük a keresztyén hitnek szilárdságát és meggyőződését.
Tehát ha a megbeszélést a legtöbbször nem is hagy
hatjuk el, iparkodjunk azt a lehetőleg rövidre fogni és csak
a legfontosabb dolgokra (külső háttér, lelki állapot, a tör
ténet szerkezete, alapgondolata) kiterjeszkedni. Legfontosabb
elvei egyébként a kővetkezők:
1. Legegyszerűbb, ha a megbeszélést a történet rövid
áttekintéséhez vagy kikérdezéséhez fűzzük, melyhez a tanító
adhatja meg a vezető szempontokat. (L. a történet ismételt
elmondását és kikérdezését.) Az egyes szakaszok kikérdezése
után következik a tulajdonképpeni megbeszélés.
2. Mivel a bibliai történetek a tölünk távoleső Kelet
idegen világában és sok száz évvel ezelőtt játszódtak le, így
meg kell beszélnünk mindenekelőtt — ahol a megértés és
helyes felfogás ezt megkívánja — a bibliai történet külső
hátterét (földrajzi, műveltségi, társadalmi, politikai viszonyok)...
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így pl. A tenger lecsendesítéséröl szóló történetben pieg kell
beszélni a genezáreti tónak földrajzi, éghajlati stb. viszonyait,
Jézus perével kapcsolatban Palesztinának akkori politikai
viszonyait, Zacheus történetével kapcsolatban esetleg a vám
szedők társadalmi helyzetét, a farizeusról és vámszedöröl
szóló történettel kapcsolatban a farizeusok vallásosságának
természetét stb. Természetesen ebből a földrajzi, művelődés
történeti stb. anyagból csak a legfontosabbat és a legszük
ségesebbet szabad adni, hogy a történet tartalmát meg ne
terheljük. Ne adjunk általános jellemzéseket, hanem határo
zott és pontos részletadatokat. Pl. szombat napjának meg
ünneplésével kapcsolatban mondjuk meg a gyermekeknek,
hogy szombatnapon a hitükhöz hű zsidóknak ma sem szabad
még a legkisebb csomagot sem vinniök, a tollat megérinte
niük, a szabónak tűt hordania stb. Vagy, hogy az írástudók
Isten tizparan csőlatjához még háromszázhatvanöt tilalmat és
kétszáznegyvennyolc parancsot fűztek hozzá.
3. Még fontosabb a szereplő személyek lelkiállapotának
megértetése. Itt nem gondolunk csupán az úgynevezett lelki
átéreztetésre (József érzelmeinek átéreztetése, amikor testvé
rei rabszolgának eladják), — hanem a léleknek arra az álla
potára, mely a legszorosabb kapcsolatban áll az ember tény
leges helyzetével (exisztenciájával), boldogságával vagy nyo
morúságával. Az előbb említett példákon kívül (übrahám
elhívása, Illés a Kérith pataknál) utalunk még a Mózes
elhívásáról szóló történetben Mózes lelkiállapotára, amikor
félelme, szorongása ellenére meg kell jelennie Fáraó előtt.
(II. Móz. 3.) Vagy meg kell értetnünk a bűnös nőnek lelkiálla
potát, mikor a könyörtelen farizeusi bírákkal ellentétben
Jézus nem ítéli el, nem tör pálcát felette. (Luk. 7, 36—50.)
Vagy A tenger lecsendesítéséröl szóló bibliai történetben meg
kell beszélnünk a tanítványok félelmét a valóságos halálve
szedelem árnyékában, hogy megértethessük Jézus szavainak
jelentőségét: „Mit féltek, óh kicsinyhitüek ?u
4. Fontos azután különösen a hosszabb és terjedelme
sebb bibliai történetek felépítésének, szerkezetének a megbeszé
lése!, miután ennek megértése a tartalomnak megismerését is
jelenti. A tanító a tanuló bevonásával állapítsa meg azo
kat a jeleneteket, melyekre a történet felosztható. (Pl. : A
tizenkét éves Jézus a jeruzsálemi templomban történet jele
netei lehetnének : 1. Az ifjú Jézus a családi körben. 2. Jézus
szüleivel Jeruzsálemben. 3. Jézus elvesztése. 4. Jézus a temp
lomban. 5. Jézus megtalálása.) Megbeszélni természetesen nem
minden jelenetet kell, hanem csak azokat, melyek a törté-
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net megértetése szempontjából a legfontosabbak. Legfonto
sabb tehát a történet alapgondolatának, vallási igazságának,
sajátos természetének a megállapítása. Tartalmi taglalásra
alkalmas történetek pl. : A vakon született meggyógyítása,
Jairus lányának feltámasztása, Jézus kihallgatása és elítélése,
a tékozló fiú, a kiosztott tálentumok stb.
4.
Kisgyermekeknél megelégszünk a bibliai történetnek
szemléletes, érzelemszerü elsajátításával. A közép- és felső
fokon azonban arra törekszünk, hogy a gyermekek vallási
vagy erkölcsi tapasztalatát egy vallási igazságban vagy er
kölcsi tanulságban tegyük tudatossá. Ezt a vallási vagy
erkölcsi igazságot azután egy klasszikus mondásban, egy
bibliai idézetben, kátészakaszban vagy énekversben fejezhet
jük ki. A biblia csodálatosan gazdag olyan mondásokban,
melyek rövid és megkapó alakban az értelmet, a szívet és
a képzeletet egyaránt foglalkoztatva, mélyértelmű vallási
vagy erkölcsi igazságot fejeznek ki. így méltán mondhatók
életigazságoknak vagy arany mondásoknak.
Jegyzet. Példák az ilyen életigazságukra : Ábrahám tör
ténete : „Az igaz ember pedig hitből élu. (Hóm. 1, 17.) Mó
zes története : „Elég néked az én kegyelmem, mert az én
erőm erőtlenség által végeztetik elu. (II. Kor. 12, 9.) A
tizenkét éves Jézus a templomban : „Uram, szeretem a te
házadban való lakozást és a te dicsőséged hajlékának helyét“.
(Zsolt. 26, 8.) Az ötezer ember megelégítése : „Mindtn gon
dotokat öreá vessétek, mert néki gondja van reátok“. (I. Pét.
5, 7.) Mária és Márta története : „Hanem keressétek először
Isteunek országát és az ő igazságát. . (Máté 6, 33 v.)
5.
A megbeszélés számára nagyon hasznos eszköz a
hasonlat is, mégpedig ennek mind a két faja : a párhuzam és
az ellentét. Az új történetnek hatását, a kiemelt vallási igaz
ságnak meggyőző voltát nagyon erősíti, ha a tanító hivatkozhatik egy hasonló vagy ellentétes tartalmú bibliai történetre.
Pl. Mózes megmentésének történeténél József csodálatos meg
mentésére, Zacheus megtérésének történeténél Pál apostol meg
térésére, vagy Péter megkísértésének és elbukásának történeténél
Jézus megkísértésére és győzelmére. Azonban ilyen összeha
sonlításra feltétlen szükség nincsen, tehát ne akarjunk minden
áron megfelelő párhuzamot vagy ellentétet találni már csak
azért sem, hogy ne veszélyeztessük az új történetnek sajá
tos egyéni jellegét és varázsát. — Ebből tehát az is követ
kezik, hogy a formális fokozatoknak harmadika, az úgyne-

78

vezett asszociáció, nem mindig feltétlenül szükséges része a
vallástanításnak. Hasonlóan ugyanezt kell mondanunk a ne
gyedik formális fokozatról, az összefoglalásról is. A történet
ből kiemelt vallási igazságot a tanító rendesen a megbeszélés
végén állapítja meg és klasszikus formát (bibliai mondás) ad
neki, de előfordulhatnak azok a megbeszélés közben vagy az
alkalmazás fokán, sőt teljesen el is maradhatnak.
6.
A megbeszélésnél a tanító személyisége még ink
előtérbe lép, mint az elbeszélésnél. A tanító adjon alkalmat
a gyermekeknek, hogy a szereplő személyek beszéde és eljá
rása felöl szabadon nyilvánítsák véleményüket és ítéletüket.
Ne induljon fel akkor sem, ha a gyermekek esetleg olyan
véleményt vagy ítéletet nyilvánítanak, mely az övével nem
egyezik. Ilyenkor tapintatosan, kíméletesen javítsa ki a gyer
mekek véleményét és felfogását. Legfeljebb akkor léphet fel
erélyesen, mikor a serdültebb tanulóknál tiszteletlenséget
vagy a kegyelet hiányát veszi észre. Különösen attól kell
óvnia a g3^ermekeket, hogy nagyképűen és könnyelműen ne
ítélkezzenek embertársaikról Ha pl. az irgalmas szamaritánus
történetében el is kell ítélnie a pap és a lévita eljárását,
mégis figyelmeztesse őket arra az általános emberi hibára,
hogy sokszor elhaladunk más ember baja és szerencsétlensége
mellett és saját életünk miatt aggódva megfeledkezünk em
bertársaink iránti kötelességeinkről. Ugyanígy lehet megvilá
gítani a tanítványok gyáva elszéledését Jézus elfogatásakor
a Getsemáne kertjében is. Vagyis a megbeszéléskor ismét a
tanítónak személyes bizonyságtételére van szükség, hogy a
gyermekek hite felébredjen és megerősödjék.
Az elmélyedő beszélgetés egyébként legyen éppen olyan
meleg, vonzó és meghitt jellegű, mint volt az elbeszélés.
Ilyen módon a megbeszélés nem lesz kiegészítő segédmunka,
hapern a tanításnak egyik fontos része, mert segítségével
nemcsak a bibliai történet helyes megértését tesszük lehe
tővé, hanem fokozzuk .a gyermek lelkére gyakorolt hatását
és lehetővé tesszük a vallásos meggyőződés kialakulását.

20. Az alkalmazás vagy értékesítés fokozata.
A valódi cselekvés.
A bibliai történetek tanításában az elbeszélésen kívül az
alkalmazás vagy értékesítés a tanítás legfontosabb része, azért
erre is nagy súlyt kell helyeznünk. A gyermekek az egyes
bibliai történeteket követő megbeszélések során arra a vallási

79
igazságra jutottak el, hogy Isten akaratát teljesíteni, Jézust
követni kell. Hogy azonban a mindennapi életben hogyan
valósíthatják meg Isten akaratát és hogyan követhetik Jézust,
arra saját erejükből rendszerint nem vagy csak nehezen
jöhetnek rá. A keresztyén életnek ezekre a gyakorlati fel
adataira és kötelességeire tehát az alkalmazás fokozatán kell
rávezetni a tanulókat. Az alkalmazás így hidat épít a bibliai
történet képzeleti világa és a való élet között s a gyerme
kek számára világossá teszi a keresztyén vallásnak tettjelle
gét. Minden erőnkkel és komolyságunkkal le kell rontanunk
a gyermekekben azt az esetleges téves felfogást, hogy ele
gendő minél több ismeretet szerezniük Istenről, Jézus életétéröl, a keresztyén egyház történetéröl stb. Ellenkezőleg azt
kell újból és újból tapasztalniok, hogy keresztyénségünk csak
úgy ér valamit, ha Isten akaratáról és Jézus iránti hűségük
ről nemcsak szóval és beszéddel, hanem midennapi életükkel
és egész magatartásukkal is bizonyságot tesznek.
Az alkalmazásnak középpontjában a gyermeknek és sa
játos világának kell állania. Mély igazságot fejez ki Fankhauser
ezekkel a szavaival: „A bibliai személyiségek nagy tetteit le
kell fordítani a gyermekek kicsiny életére ; kísérd el őket a
házba és a kertbe, játékaik és munkáik közé, külső és belső
életükbe“. Tehát az alkalmazás csak úgy lehet nevelő, élet
formáló hatású, ha a keresztyén hitnek vagy életfelfogásnak
valamelyik követelményét közvetlen vonatkozásba hozzuk
a gyermek lelki életével és sajátos világával.
Az alkalmazásnak főbb szabályai egyébként a kővet
kezők :
1.
Az alkalmazás legyen szerves része a tanításnak, te
hát ne történjék erőltetett, feltűnő módon, hanem egyszerűen,
természetesen és könnyedén. Különösen fontos a megelőző
megbeszéléssel való szoros kapcsolat. Pl. : a Mózes születéséről
szóló történet megbeszélése alapján a történet vallási igaz
ságát a 370. sz. egyházi ének 2. versével („Az Úrra bízzad
a dolgot s könnyebül a teher . . .“) fejezte ki a tanító, azután
következett az énekversnek megtanulása és eléneklése. Az
alkalmazás most abból állhat, hogy a tanító a maga életéből
vagy tapasztalataiból elmond egy-két megfelelő történetet,
mikor valamilyen nagy gondjában, bajában vagy életveszély
ben tapasztalta Isten csodálatos segítségét, — esetleg a gyer
mekek sorolnak fel hasonló eseteket. Milyen könnyen ébred
het ekkor a gyermekben az* az elhatározás : „A legnagyobb
bajban sem fogok elcsüggedni, mert nem hagy el engem a
jó Isten, ha hozzá imádkozom“. Ebben a titkos elhatározás-
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ban tehát már az alkalmazás is a legáldásosabb módon meg
történt. Vagy Az irgalmatlan szolga című bibliai történet
alapján azt a tanulságot vonták le a gyermekek, hogy Isten
csak úgy bocsátja meg az emberek vétkeit, ha ök is megbo
csátanak az ellenük vétkezőknek. (Miatyánk ötödik kérése.)
Az alkalmazás most úgy történhetik, hogy a gyermekek felso
rolnak olyan eseteket, mikor szüleiktől vagy tanítójuktól,
esetleg másoktól bocsánatban részesültek ; azután pedig el
mondják, hogy mikor bocsátottak meg ök testvéreiknek vagy
társaiknak valamely ellenük elkövetett vétségért vagy hely
telen cselekedetért. Az alkalmazás tehát azt az elhatározást
akarja megérlelni bennük : „Nem akarok haragot tartani
testvéreimmel vagy társaimmal, hogy nekem is megbocsát
hasson a szent Isten“. Természetes, hogy itt is szerepelhet
egy megfelelő példatörténet. Végül megfelelő ének vers hatá
sosan befejezheti a tanítást.
2. Nincs szükség a történet valamennyi gondolatának
vagy vonatkozásának alkalmazására. Csak a történetnek fögondolatát, alapigazságát kell alkalmazni és ezenkívül legfeljebb
a fögondolat előzményét vagy okát. Pl. : hiba volna A kapernanmi százados történetének ezen szavait: „ . . . sokan
eljönek napkeletről és napnyugatról . . .“ felhasználni a külső
misszióról szóló tanításra, mert ez az alkalmazott jóslat
nem képezi a bibliai történetnek főgondolatát. (Az alap
igazság az Ap. Csel. 16, 31 v.-ben található.) Ugyancsak
helyteleu volna, ha a Jézus a tengeren c. történettel kap
csolatban a tanító az embereknek Jézus tettein való csodál
kozását (Máté 8, 27) akarná az alkalmazás alapjául felhasz
nálni olyanformán, hogy a csodálkozás nem elég, annak hitre
kell vezetnie stb. I tt a fögondolat ez: Isten a benne hívöt
semmiféle bajban vagy veszedelemben nem hagyja el (Rom.
8, 31 vagy I. Pét. 5, 7 v.), tehát csak ez a vallási igazság
szolgálhat az alkalmazás alapjául.
3. Az alkalmazás ne legyen általános és sablonos. Ke
rülnünk kell az elkoptatott és semmitmondó kijelentéseket
(így kell nektek is tennetek. — Mi is így fogunk cselekedni),
mert ezek teljesen hatástalanok. Hasonlóan nem elegendőek
az általános felszólítások és figyelmeztetések sem : (Legyetek
ti is jók, szorgalmasak és engedelmesek!) hanem ezek helyett
inkáb részleteznünk és konkretizálnunk kell a gyermekekre
vonatkozó részletfeladatokat. (A József és testvérei c. bibliai
történet alapján a negyedik parancsolat alkalmazása úgy
történhetik, hogy azt kisebb részletfeladatokra osztjuk fe l:
Édesanyátokat akkor tisztelitek, ha neki pontosan engedelmes-
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kedtek, szavára tisztelettel feleltek, ha neki fát vagy szenet
hoztok a konyhába, ha földié esett ollóját felemelitek, ha
korholását nyugodtan meghallgatjátok stb.) Rá kell térnünk a
gyermeki élet egyes határozott eseteire és azokat tárgyal
nunk. (Pl. ellentét az anya felszólítása : „Vigyázz kistestvér
kédre !u — és a pajtások hívó szava között. Hogyan köve
ted ilyenkor Jézust ? — Te nagynénédtöl több almát kaptál,
a szomszédék kislányának egy sincsen; mit kell tenned
ilyenkor? Egy pajtásod megsért vagy megüt téged, mit pa
rancsol ilyenkor Jézus ? stb.) Az ilyen kérdések gyakorlati
útmutatást nyújtanak a gyermeknek a keresztyén élet fel
adataiban és kötelességeiben. Természetes, hogy ezenkívül a
felnőttek életére való utalás sincsen kizárva.
4. Az alkalmazás ne legyen továbbá gépies, mechanikus
sem, mert a mai és a biblikus idők viszonyai alapjában külön
böznek egymástól. Nem volna helyes pl. Jézusnak a gazdag
ifjúhoz intézett felszólítását: „Add el vagyonodat és oszd
ki a szegényeknek !u (Máté 19, 21 v.) általános szabállyá
tenni. Az is visszás dolog volna, ha ebből a kifejezésből :
„Minden lehetséges a hívőnek14 (Máté 9, 23 v.) — azt a kö
vetkeztetést vonnók le, hogy a mi gyenge hitünknek is
csodatevő erők állanak rendelkezésre.
5. Az alkalmazás fokán felhasználhatjuk a világi tárgyak
rokonanyagával való kapcsolatot is (koncentráció.) A tanító
főleg az olvasmány tárgyalásból és a magyar nemzet történel
méből nyerhet olyan történeteket, melyeket az alkalmazás
fokán értékesíthet. Ezek az úgynevezett példatörténetek egy
részt a bibliai történetnek helyes megértését segítik elő, más
részt a hatását fokozzák. Felhasználásuk esetén az alkalmazás
egész rövid lehet. Fontos azonban, hogy a tanító jól válassza
ki a példatörténetet. Semmi esetre sem szabad önkényesen
kitalált és valótlan történeteket felhasználni. De még a jól
megválasztott történet esetében is a hangsúlyt nem erre, ha
nem a meggyőzés fokán elbeszélt és tárgyalt bibliai törté
netre kell helyeznünk. A tanító egyébként állandóan gyűjt
sön ilyen példatörténeteket és egy külön jegyzetfüzetben
— tárgyi szempontok szerint csoportosítva és a forrást pon
tosan megnevezve — őrizze meg őket.
6. Az alkalmazás ezen faját képzelt cselekvésnek (Ziller)
nevezhetjük, mert a keresztyén ember helyes magatartására
és cselekvésére többnyire elképzelt esetek és példák alapján
akarja rávezetni a tanulókat. Bár az iskolában az alkalma
zásnak leginkább erre a módjára vagyunk ráutalva, azért
ennek is megvannak a maga veszélyei. így különösen óva6

kodjunk attól, hogy a képzelt cselekvések tárgyalása ne ve
zesse képmutatásra és öntetszelgésre a tanulókat. A bibliai
személyek hibáinak kiemelése (tanítványok a tengeren, a pap
és a lévita viselkedése, Péter megtagadása stb.) és tetteik
nek értékelése ugyanis olyan helytelen felfogást és téves nézetet
erősíthet meg a tanulókban, hogy ők mentesek ezektől a
hibáktól és bűnöktől, tehát különbek a bibliai személyisé
geknél. Egy okos tanító számára azért az alkalmazás kiváló
alkalom arra, hogy tanulóiban a lelkiismeret szavát erősítse
és őket valódi önismeretre, szerénységre, sőt alkalomadtán
bünbánatra is vezesse.
7.
Az alkalmazás fokozatánál ismét hansúlyoznunk kel
a tanító személyiségének nagy jelentőségét. A tanítónak nagy
bölcseségre és tapintatra van szüksége, hogy a gyermekek
szívére és lelkiismeretére hatni tudjon és vágyat, akarást
ébreszthessen bennök az Isten iránti bizalomban és engedel
mességben gyökerező keresztyén élet után. A tanítónak meg
gy özödéses vallásos hitére és bizonyságtevésére tehát az al
kalmazás fokozatán is szükség van.
b) A v a ló d i cselekvés.
Kétségtelen, hogy a képzelt cselekvésnél értékesebb volna
az alkalmazásnak az a faja, ha megbeszélés után a tanulók
nak alkalmuk volna egy valódi vallási vagy erkölcsi cselek
vésbe átmenni. Jézus is azt a felhívást intézi a törvénytudó
hoz, aki nála az örök életre vivő út felöl érdeklődik : „Ezt
cselekedd és élsz“. (Luk. 10, 28 v.) Ezért kívánja Pfennigs
dorf is a tettre való felhívás fokozatát a vallástanítás
befejezéséül. Azonban itt két dolgot kell megfontolnunk.
Az egyik az, hogy nem minden bibliai történet ad alkalmat
a tettre, cselekedetre való felhívásra. Vannak ugyanis olyan
történetek, melyek az Isten gondviselésében, bölcseségében
stb. való hívő elmélyedésre vagy egy vallásos személyiség
(Ábrahám, Pál, a kapernaumi százados) hiterejének elismerő
szemlélésére vezetnek. Ilyenkor tehát nem lehet szó vala
milyen elhatározásra vagy tettre való felhívásról, hanem itt
teret kell engednünk az isteni lélek csendes hatásának. A
második dolog pedig az, hogy az iskola is csak korlátolt
lehetőségeket enged meg az úgynevezett valódi cselekvés al
kalmazásának megvalósítására. Természetes, hogy a kínálkozó
lehetőségeket a tanítónak fel kell használnia.
A vallási élet területén különösen az imádság, az ének
lés, az istentiszteletben vagy úrvacsoi’ában való részvétel stb.
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képezhetnek alkalmat a valódi cselekvésre. — Itt mindenek
előtt az egyházi ének gyakorlati alkalmazása fontos. Jézus
születésének történetével kapcsolatban pl. karácsony előtt egész
természetesen és könnyen egy karácsonyi ének eléneklésével
(Boldog örömnap derült ránk) vagy egy kis imádságban fe
jezhetik ki a gyermekek Isten iránt érzett hálájukat és
köszönetüket. —. Vagy A tizenkét éves Jézus a jeruzsálemi
templomban című történet megbeszélése után a tanulók nemes
felbuzdulása és elhatározása egyszerűen és természetesen úgy
nyilvánulhat meg, hogy a Kegyes Jézus, itt vagyunk c. egy
házi ének egy-két versét éneklik el. Általában hangsúlyoz
nunk kell, hogy alig van hatásosabb, hitébresztöbb cselekedet
egy kellően előkészített, a tanítás tárgyával szorosan össze
függő egyházi ének eléneklésénél. „Mialatt ennek hangjai
szólnak — Niebergall szerint — a Szenléleknek vetésideje
vanu. Ezért egy vallásórának sem volna szabad éneklés nél
kül elmúlnia.
A vallástanításból a vallási cselekedetre való áttérésnek
másik faja : az imádság. A tanító a bibliai történetből nyert
alapgondolatot felhasználhatja vagy a vallásóra végén vagy
a kővetkező nap reggelén elmondott imádságában és így azt
vallásos cselekedetté változtatja. Ez az alapgondolat a hét
folyamán azután többször visszatérhet. Pl. A tizenkét éves
Jézus a jeruzsálemi templomban c. történetnek alapgondolata
volt a 26. zsolt. 8. verse : „Uram, szeretem a te házadban
való lakozást. . . “ A tanító ennek alapján a kővetkező imád
sággal fejezheti be tanítását: „Urunk Istenünk, szerető menynyei Atyánk ! Ha Téged szeretünk, akkor a te igédet is sze
retjük, szívesen hallgatjuk és tanuljuk az iskolában és a
templomban egyaránt. Nyisd meg Szentlelkeddel a mi fülein
ket és szívünket, hogy áhítattal hallgathassuk és megszívlel
jük a te igédet, és az megmutathassa erejét a mi életünben
is. Te vigyázz a mi gondolatainkra és érzelmeinkre, hogy ne
távolodjunk el Tőled és ne gondoljunk más dolgokra, mikor
Te szólsz hozzánk szent igédben. Ámenu.
Az ilyen közvetlen eljárás azonban csak akkor fog hatni
a tanulók lelkére, ha a tanító egész eljárását — tehát imáját
és egyéb cselekvéseit is — a feltétlen őszinteség és valóságsze
retet jellemzi. A tanulóknak is látniok és tapasztalniok kell,
hogy tanítójukat minden egyes szavában és tettében mély
séges keresztyén hit és őszinte emberszeretet vezeti és távol
van tőle a mesterkéltségnek, a képmutatásnak és valótlan
ságnak még az árnyéka is.
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21. Tanítási vázlat az egyháztörténetemből.
II. József türelmi rendelete. (V—VI. oszt.)
a) T a r ta lm i m eg fo n to lá so k .
Az egyháztörténelem eseményeinek és a bibliai történeneteknek tanítása lényegében sok azonos vonást mutat. Tar
talmi szempontból annak a vallási igazságnak szemléltetése
és megértetése a legfontosabb, hogy a keresztyén egyháznak
19 évszázados történetében, az evangéliumért kifejtett har
caiban és fáradozásaiban, gyászában és dicsőségében egyrészt
Istennek az ítélete, másrészt pedig megtartó kegyelme nyil
vánul meg.
„A türelmi rendelet“ tárgyalásakor tehát ki kell emel
nünk Istennek azt a gondviselő kegyelmét, hogy a majdnem
kétszáz éve üldözött protestáns egyházak részére szabadítót
küldött II. József személyében. Természetesen nem bocsát
kozhatunk annak részletes magyarázatába, hogy miféle okok
indították II. Józsefet erre az elhatározó lépésre : Az elnyo
mott protestánsok iránt érzett rokonszenv, a felvilágosodás
mozgalmának hatása vagy a katolikus klérus hatalmának
megtörése-e. A népiskolában meg nehéz is volna pl. a fel
világosodás mozgalmának lényegével és annak vallási, politi
kai, társadalmi stb. hatásaival foglalkozni. Mi, evangélikus
keresztyének a katolikus vallású uralkodónak ebben a nagy
lelkű elhatározásában Istennek a hatalmát és egyházunkkal
szemben tanúsított gondviselését látjuk. II. József is tehát
csupán az ö akaratlan eszköze, kegyelmének öntudatlan vég
rehajtója volt híres türelmi rendeletének kiadásakor.
b) M ó d szeres eljá rá s.

I. Előkészítés.
Az egyháztörténelem eseményeinek tanításakor az előké
szítés kétféle lehet. Kiindulhatunk egy másik egyháztörténeti
eseményből, esetleg valamely kiváló történeti személy életéből
vagy pedig a jelennek egy aktuális vallási kérdéséből Az utóbbi
esetben pl. felvethetjük ezt a kérdést: Van-e ma akadálya
az istentisztelet látogatásának és Isten igéje hallgatásának ?
Régen is ilyen volt-e az evangélikus egyház helyzete ? — Mi
az első esetet választjuk, annál is inkább, mert az alkalma
zás fokán úgyis szóba kerül a templom és istentisztelet látó-
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gatásának a kérdése. Előkészítésül felújítjuk tehát a protes
táns egyháznak elnyomott helyzetét III. Károly és Mária
Terézia korában. (Kapcsoló ismétlés.)
Ehhez az előkészítéshez fűződik a célkitűzés : Ma meg
tanuljuk, hogy hogyan fordult jobbra az evangélikus egyház
helyzete II. József uralkodása alatt.

II. Meggyőzés.
a) Elbeszélő alakban II. József uralkodásának és főleg
türelmi rendeletének az ismertetése. Ezt a módszeres egysé
get a következő részekre lehet tagolni: 1. II. József személye
és uralkodásának iránya. — I tt elbeszélésünk támaszkodha
tok a gyermekek már meglevő történeti ismereteire : Nemes
gondolkozáséi, jószándékú ember, az elnyomottakon: job
bágyokon, protestánsokon stb. segíteni akar. Hibája, hogy
jószándékú törekvéseit nem alkotmányos úton, az országgyű
lés beleegyezésével akarja megvalósítani, hanem királyi ren
deletek útján. Korlátlan királyi hatalomra való törekvése
miatt kalapos királynak nevezték.
2. A türelmi rendelet kibocsátása (1785. okt. 25.) és
tartalma.
Csak a legfontosabb pontokat kell ismertetnünk : 1.100
evangélikus család templomot (torony és harangok nélkül), is
kolát és paplakot építhet, papot és tanítót tarthat. 2. A
Máriára és a szentekre vonatkozó eskü és a róm. kát. szertar
tásokban való részvétel az evangélikusokra nem kötelező.
3. A vegyes házasságokból származó gyermekek vallásának
rendezése. 4. Az evangélikus lelkész szabadon látogathatja a
leánygyülekezetekben lakó híveit. 5. A szuperintendensek
egyházlátogatásainak és a zsinat tartásának engedélyezése.
3. A türelmi rendelet kedvező hatása.
Új anyaegyházak (165) és leányegyházak (586) keletke
zése. A magyar protestánsok hálája.
A türelmi rendelet ismertetésével egyidejűleg a követ
kező táblai vázlat alakul k i :
II. József türelmi rendelete. 1781.

1. 100 család — templom, iskola, papiak.
2. Katolikus eskü és szertartások az evangélikusokra
nem kötelezők.
3. Vegyes házasságok gyermekeinek vallása.
4. Vidéki evangélikus hívek látogatása.
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5. Szuperintendensek egyházlátogatásai, zsinattartási jog.
6. A türelmi rendelet kedvező hatása (165 új egyház).
A gyermekek ezután a táblai vázlatpontok alapján és a
tanító segítségével röviden elmondják a tanítás anyagát. Idő
hiány esetén a gyermekek elmondása el is maradhat.
b) Megbeszélés.
A türelmi rendelet tartalmának ismertetése után követ
kezik a tanítási anyag legfontosabb gondolatainak megbeszé
lése. Ebben az esetben a megbeszélés felfogásunk szerint
főleg három gondolatkörre irányulhat:
1. Miért türelmi rendelet és miért nem vallásügyi tör
vény ?
Egész röviden csak annyit kell a tanítónak kiemelnie,
hogy II. József egyrészt nem akart szembehelyezkedni a még
fennálló vallásügyi törvényekkel (1681, 1687, 1723.), melyek
a protestánsokra vonatkozólag sokkal szigorúbb rendelkezése
ket tartalmaztak, másrészt pedig rögtön, uralkodása elején
akarta rövid úton enyhíteni a protestáns egyházak nehéz
helyzetét.
2. Mennyiben jelent nagy haladást a türelmi rendelet
az előbbi vallásügyi állapotokkal szemben ?
Legegyszerűbb eljárás, ha a táblára írt vázlatpontok
ban elrendelt határozatokat összehasonlítjuk a megelőző kor
szak vallási állapotával. T ehát: 1. a templom, iskola hasz
nálata, összehasonlítva II. József türelmi rendeletét és I. Lipót,
III. Károly stb. korát. (Artikuláris helyek.) 2. A Máriára
és a szentekre szóló eskü II. József rendeletében és az előbbi
korban (III. Károly, Mária Terézia stb.), ennek kihatása a
tisztviselők választására és kinevezésére stb. 3. Vidéki
hívek látogatása, szuperintendensek egyházlátogatásai most
és az előbbi korban stb. 4. Összefoglalva megállapíthatjuk,
hogy sok tekintetben még mindig hátrányos a protestánsok
helyzete a katolikus egyházzal szemben, azonban véget ért
az elnyomatás és teljes jogtalanság szomorú korszaka a pro
testáns egyházak számára és lehetővé vált belső és külső fejlő
désük és megerősödésük. Ez II. József érdeme.
3. A megbeszélésnek harmadik gondolata végül, amely
egyháztörténeti tanításunkat keresztyén szelleművé teszi, a
következő : A türelmi rendelet kétségkívül II. József nagy
lelkű és emberszeretö alkotása volt, azonban ö csak öntudat
lan eszköze volt a bölcs és mindenható Istennek. Amikor
tehát II. Józsefet méltatjuk, lényegében Istennek a hatalmát,
szeretetét és bölcseségét dicsőítjük.
Felhasználható bibliai idézetek a tanítás tanulságának,
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vallási igazságának kifejezésére : „Te vagy az Isten, aki cso
dát művelsz“. (Zsolt. 77, 15.) „Megőrzi az Úr azokat, akik
öt szeretik“. (Zsolt. 145, 20 v.) „Isten a mi oltalmunk és
erősségünk; igen bizonyos segítség a nyomorúságban“. (Zsolt.
46, 2 v.) „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk ?“ (Róm.
8, 31 v.)
Hogy a megbeszélés gondolatait milyen terjedelemben
használja fel a tanító, az a rendelkezésére álló időtől és ta
nítványainak az értelmi fejlettségétől függ. A közölt bibliai
idézetek sem azt jelentik, hogy a tanítónak valamennyit fel
kell használnia.

III. Alkalmazás.
Az ilyen természetű megbeszélés után egész egyszerűen
és természetesen következik az alkalmazás.
A vallástanító növendékeivel a jelenbe tér vissza és
azt mondhatja : II. József türelmi rendeletében is látjuk Isten
gondviselését és kegyelmét az evangélikus egyházzal szemben.
Hogyan hálálhatjuk meg ezt mi, mai evangélikusok Istennek ?
A gyermekek feleleteinek kiegészítéseként a következőket
állapíthatja meg a tanító : Ha ragaszkodunk Isten igéjéhez
és szorgalmasan látogatjuk az Úrnak házát. Amit az ősök
sok szenvedés és nagy áldozatok árán megtartottak, azt mi,
utódok könnyelműen el ne hagyjuk és le ne kicsinyeljük.
Ne vegyük természetesnek, hogy van templomunk, vannak
istentiszteleteink, hogy van egyházunk, hanem legyünk hű
séges templomlátogatók és igehallgatók. Legyünk egyházunk
buzgó tagjai és ha kell, bátor hitvallói. Ne szégyeljük Krisz
tus evangéliumát, ne resteljünk egyházunkért munkát és
áldozatkészséget, ne tegyük erötelenné és súlytalanná részvétlenségünkkel és közönyünkkel evangélikus keresztyénségünket. „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koro
náját“. (Jel. 2, 10 v.)

22. Az egyháztörténelem tanítása.
A népiskola felső fokozatán (V., VI., VII. oszt.) a bib
liai történeteket felváltja az egyháztörténelem tanítása. Az
egyháztörténelem arról szól, hogy az apostoli kortól napjain
kig a keresztyén vallás milyen változásokon és fejlődésen
ment keresztül a világban.
Az eqyháztörténelem tanításának célja elsősorban tehát
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tárgyi vagy gyakorlati. A gyermekek ismerjék meg £ keresztyénségnek a történetét és ennek keretében az evangélikus
egyháznak nagy múltját. Ha ez a múlt nem is mindig ör
vendetes és felemelő, hanem gyakran fájdalmas és gyászos is,
mégis rendkívül tanulságos, mert az egyháztörténet minden
egyes eseménye Isten ügyének, a krisztusi evangéliumnak a
földön való sorsáról szól. Az egyház múltjának ismerete pe
dig megérteti a gyermekekkel, hogyan fejlődött ki mai egy
házi életünk, hitvallásunk és szervezetünk. Az egyháztörté
nelem tanítása tehát mindenekelőtt arra alkalmas, hogy a
komfirmáció előtt álló tanulókban megértést, belátást ébreszszen a keresztyénség ügye és különösen az evangélikus egy
ház feladatai iránt.
Sokkal fontosabb azonban az egyháztörténelem tanítá
sának vallási célja. Mi lelkesedést és odaadást akarunk ébresz
teni Krisztus evangéliuma iránt, mi gyermekeinkből igaz és
meggyözödéses keresztyéneket, hűséges egyháztagokat akarunk
nevelni, kik munkálkodni és áldozatokat is hozni hajlandók
egyházukért. Erre pedig alig vau alkalmasabb tárgy az egy
háztörténelemnél. I tt találkozunk ismét Isten valóságával,
hatalmával és hűségével. 0 virágoztatja fel Krisztus egyházát
hatalmas, az egész világot átölelő terebélyes fává ; 0 tartja
meg azt a legnagyobb veszedelmek és megpróbáltatások kö
zött, dacolva minden emberi gyengeséggel, állhatatlansággal
és kishitűséggel. I tt lépnek a gyermekek szemei elé az
isteni gondviselésnek eszközei, a nagy egyháztörténeti sze
mélyiségek hitvalló bátorságukkal (Luther) vagy önmeg
tagadó szeretetmunkájukkal (Wiehern). I tt győzhetjük meg a
gyermekeket arról, hogy a mi evangélikus egyházunk a
keresztyénységnek pótolhatatlanul értékes alakja és őseink
nek drága öröksége, melyről a hitvallók és vértanuk hosszú
sora te tt tanúságot. Ezért majd nekik is részt kell venniök a
gyülekezet életében, munkálkodniok, sőt áldozatot is hozniok
evangélikus egyházukért.
A tanítás anyagának köre a népiskolában nem lehet
terjedelmes, csak a legfontosabb egyháztörténeti személyisé
gek és események tárgyalására szorítkozunk és nem törek
szünk az események hézagtalan kapcsolatára. Úgy az egyete
mes, mint a magyar egyháztörténelemnél a tanítás súlypont
ját a a reformáció korára, illetve az evangélikus egyház
legújabb történetének (XIX. és XX. század) a korszakára
kell helyezni.
b) Az egyháztörténelem anyaga. Az 1937. évi népiskolai

vallástanítási tanterv az egyháztörténelem anyagát az V.,
VI., VII. osztályokban a következőképpen állapította meg :
Y. oszt.: Az anyaszentegyház megalakulása. Az aposto
lok. Saul —*Pál. Pál missziói munkája. Az első keresztyének
élete. Az üldöztetések. Nagy Konstantin. A keresztyén egy
ház megromlása. Elöreformátorok. Luther. (Harca, műve.)
Vallási ügyeket tárgyaló birodalmi gyűlések. A harmincéves
háború. Gusztáv Adolf. Az evangélikus egyház belső élete a
XIX. században.
VI. oszt. : Az előző évi anyag ismétlése után : A ma
gyarországi reformáció. A reformáció első nyomai hazánkban.
Magyar reformátorok. A reformáció ügyét szolgáló fejedel
mek (Bocskay, Bethlen, Rákóczi, Thököly). A vallásszabad
ságot biztosító békekötések. A protestantizmus üldözése.
II. József türelmi rendelete. A XVIII. és XIX. század egy
házi törvényei. Egyházunk szervezete. Egyházunk intézményei.
VII. oszt. : Egyházismertetés: A hazai evangélikus
egyház szervezeti kialakulásának történeti rajza. A jelenlegi
magyar evangélikus egyház épülete: gyülekezetek, missziói
egyházközségek és szórványok, egyházmegye, kerületek, egy
házegyetem helyzete és élete. Az egyház lelki arcának meg
rajzolása. Buzdító hatású külföldi egyházi képek. — Az egy
házi szolgálatra való nevelés : a gyülekezeti munkásságok és
szolgálatok ismertetése.
c)
Az egyháztörténelem tanításának módja sok tekintet
ben hasonlít a bibliai történetek tanításához. Nem a sok
szó, adat és esemény a fontos, hanem a jól kiválasztott, jel
lemző (tipikus) személyek és események. I tt is inkább életés jellemképeket adunk, mint azt tettük a bibliai törté
neteknél. A tárgyalásnak a középpontjába tehát kiváló
egyháztörténeti személyiségeket (Pál apostol, Nagy Konstan
tin, Bonifácius, Augustinus, Savonarola, főképpen Luther,
Melanchton, Francke, Wiehern ; nálunk Dévai Biró Mátyás,
Bethlen Gábor, Thököly Imre, a gályarabok stb.) kell állíta
nunk, akik tipikus képviselői valamely korszaknak vagy egy
háztörténeti mozgalomnak. A nagy hithösök és egyháztörté
neti személyiségek kiemelésére azért van szükség, hogy a
gyermekek velük foglalkozva, erős érzelmi hatásokat éljenek
át, csodálják, szeressék, tiszteljék őket és példájuk követé
sére lelkesedjenek. Vigyázzunk azonban, hogy ezeknek a
személyiségeknek a bemutatásánál ne kerüljünk összeütközésbe
a történeti igazsággal és valószerűséggel, s a személyük iránti
tisztelet és kegyelet ne vezessen minket hamis és valótlan
idealizálásra. Nem voltak ök „szentek“, hanem csak Isten
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eszközei, a kinyilatkoztotás edényei (Luther-leg^ndák: A
wartburgi tentatartó.) Egyes egyháztörténeti mozgalmakat,
vagy intézményeket is a legkönnyebben úgy értetünk meg,
ha azokat egyes nagy személyiségekkel hozzuk kapcsolatba.
Pl. a reformáció mozgalmát Luther életéhez kapcsoljuk, a
szerzetesi életet egy ismert kolostorhoz, a belső misszió tör
ténetét Wiehern és a külső misszió történetét Livingstone
életéhez kapcsolva szemléltetjük. Sohasem szabad elfelednünk,
hogy az egyháztörtén elem tanításában nem a tárgyi ismere
tek nyújtása a legfontosabb, hanem a vallásos építés és nevelés.
Akár valamely nagy személyiségről, vagy egyháztörté
neti mozgalomról van szó, nem maradhat el az értékelés,
vagyis annak a megvilágítása, hogy milyen hatással volt ez
a személyiség az egyház további fejlődésére, vagy mit jelent
ez a mozgalom az evangélikus hitnek és az egyház történe
tének a szempontjából. Természetesen ez a méltatás a taní
tónak és a tanulóknak közös munkájával és a növendékek
különböző felfogóképességének a figyelembe vételével történjék.
Egyébként a tanításnak a menete (1. Előkészítés. 2.
Meggyőzés: a) elbeszélés és b) megbeszélés. 3. Alkalmazás)
lényegében ugyanolyan, mint a bibliai történeteknél, lévén
itt is történeti anyagról szó
Kívánatos volna, hogy az evangélikus népiskolák olvasó
könyvei nagyobb számú egyháztörténeti olvasmányt is tar
talmazzanak és a tanulók ezeket is beszéljék meg a tanítás
folyamán. Az ezekben tárgyalt személyiségeket és eseménye
ket egyrészt történeti jelentőségük, másrészt nevelői hatásuk
miatt nem hanyagolhatjuk el más olvasmányok kedvéért.
Kitűnő mód az egyháztörténelmi érdeklődés biztosítá
sára a helyi vonatkozások kiemelése. A tanító alkalomadtán
mondjon el egy megkapóbb részletet gyülekezetének történe
téből vagy hívja fel a gyermekek figyelmét a helyi templom
épületének beosztására, az ott levő faliképre stb. Ezért
szükséges, hogy a lelkészek és vallástanítók tanulmányozzák
és ismerjék egyházközségük történeti múltját. Általában a
templomok épületei, a temetők sírfeliratai, a vallási szertar
tások, a még ma is élő régi szokások és erkölcsök stb. nagyon
kedvező alkalmat nyújtanak a vallástanítónak, hogy a keresztyénséget úgy tüntesse fel, mint a Jézus evangéliumából ki
áradó és a nemzedékeket túlélő élethatalmat.
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B) T a n ító je lle g ű é r te lm i a n y a g o k .
A népiskolai vallástanításban a történeti anyagok al
kotják ugy;an a vallástanítás gerincét, de azért nem mellőz
hetjük a tanító jellegű értelmi anyag tanítását sem. Ilyen
tanító jellegű anyagok a népiskolában: a bibliaismeret és
bibliaolvasás, a példázatok és bibliai mondások, végül a hit
es erkölcstan Luther Kis kátéja alapján.

23. A bibliaismeret és bibliaolvasás tanítása.
Protestáns felfogás szerint egyedül a szent írás a legfőbb
alapja és szabályozó elve a mi keresztyén hitünknek és éle
tünknek. (Scriptura sacra norma fidei.) A szentírásnak ezen
nagy hitelvi jelentősége miatt a népiskolai evangélikus val
lástanításnak elsősorban bibliatanításnak kell lennie. A biblia
tanítást a népiskolában két részre oszthatjuk : 1. Bibliais
mertetésre és 2. bibliaolvasásra.

1. Bibliaismertetés.
A népiskolában rendszeres és tudományos bibliaismertetésröl szó sem lehet, itt a fősúlyt a bibliaolvasásra kell
helyezni. Már a népiskolai tanulók értelmi fejletlensége is
kizárja, hogy a népiskolában bibliakritikai kérdésekkel (pl.
iratok szerzősége, kora és hitelessége) foglalkozzunk. A biblia
ismertetésnek a népiskolában csak az lehet a cclja, hogy a
bibliai könyvekre vonatkozó legszükségesebb ismereteknek
közlésével elősegítse egyrészt a biblia tartalmának megérté
sét, másrészt az önálló olvasást. Ennek ellenére sem mulaszt
hatjuk el a népiskola felső fokán, hogy a bibliát valódi ter
mészete szerint nagy vonásokban meg ne ismertessük a gyer
mekekkel.
A bibliában az a legfontosabb, hogy bizonyságát,
eredeti okmányát képezi a Jézus Krisztusban történt isteni
kinyilatkoztatásnak. A szentírásban tehát a bibliai szerzők
közvetítésével, emberi alakban Istennek szavát és igéjét, ne
künk szóló üzenetét halljuk. Istennek szava nyilvánul meg
nemcsak „a testté lett Igének“, Jézus Krisztusnak életében
és beszédeiben, hanem a próféták beszédeiben és az apostolok
tanításaiban is. Az ószövetségi próféták állandóan hangoz
tatják, hogy általuk Isten szól Izráel népéhez, az apostolok
is „a Szentiélektől indíttatva szólották . (I. Pót. 1, 21 v.)

A biblia nem akar tehát az emberi életnek és tudás
nak minden lehető területéről felvilágosítást adni nekünk,
ezért nem szabad benne pl. : valamilyen természetrajzi, föld
rajzi, történeti stb. ismerettárt keresnünk. A biblia nem akar
mást, mint a szent és könyörületes Isten elé állítani minket
és tudomásunkra hozni Istennek az egész világ üdvére vo
natkozó működését. Egyetlen feladatának azt tartja, hogy
minket „bölccsé tegyen az üdvösségre a Jézus Krisztusban
való hit által“. (II. Tim. 3, 15 v.) Csak ebben lehet Isten
igéje, de ebben azután valóban is a keresztyén igazságnak
egyedüli alapja és forrása. Méltán nevezhetjük tehát szent
írásnak, az élet könyvének, a könyvek könyvének stb., mert
eredetében, tartalmában és jelentőségében semmiféle más
könyv nem hasonlítható hozzá.
Mindamellett, bár a bibliában Isten igéjét emberi sza
vakba foglalva kaptuk, el kell vetnünk a bibliai szerzők
szószerinti ihletésének régi felfogását (verbális inspiráció). En
nek ellentmond a bibliai könyvek természete is. El kell
ismernünk, hogy a bibliai szerzők, ha isteni sugallat hatása
alatt írtak is, mégis koruknak a gyermekei voltak és pl.
természettudományi vagy történeti téren az akkori kornak
felfogását, tehát hibáit és tévedéseit is visszatükrözik. Ebből
tehát az is következik, hogy mindazokon a területeken,
melyek a tudományos kutatás körébe tartoznak, mi, keresz
tyének szabadok vagyunk a bibliával szemben és elfogadjuk
a tudományoknak minden igazi és valódi eredményét.
2. Hangoztatnunk kell továbbá azt is, hogy evan
gélikus keresztyénségünk számára a bibliának nem mindegyik
része bír egyformán kötelező erővel és jelentőséggel. Irány
adó elv ennek megítélésében számunkra a „krisztocentritás“
(Krisztusban a középpont) gondolata. (Luthernek követelése :
„. . . azokat az anyagokat, amelyek Krisztussal foglalkoz
nak (Christum treiben)“ . . . Ennek az elvnek alapján különb
séget teszünk a bibliának új- és ószövetségi része között.
Elismerjük ugyan, hogy a keresztyén vallás sérelme nélkül
nem lehet elhagyni az ószövetséget, mert szorosan össze
függ az újszövetséggel. Mégis hangsúlyoznunk kell, hogy
keresztyén hitünk szempontjából csak az újszövetségnek van
kőtelező érvénj^e ránk nézve, az ószövetség csak előkészítő
jellegű lehet a Krisztusra. (L. 18. fej.)
A tanító ezért a gyermekektől is tiszteletet és kegye
letet kívánjon meg a biblia számára, mert örökértékü vallási
és erkölcsi igazságokat, Istennek a szavát és igéjét tartal
mazza a mi számunkra. Azonban tapintatosan és lassan-las-
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san azt is meg kell velük értetnie, hogy a bibliának nem
minden egyes szavát és mondatát kell Istentől adottnak te
kinteniük, hogy Isten igéje sokszor emberi alakban — mint
a kagyló héjjában az igazgyöngy - - jelenik meg számunkra.
Értessük meg velük azt, hogy az evangélikus keresztyénség
számára elsősorban az újszövetség könyvei bírnak döntö je
lentőséggel.
A bibliaismertetés anyagát a népiskolai vallástanítási
tanterv a népiskola V., VI és VII. osztályaira osztja el.
V.
oszt. : Rövid bibliaismertetés. VI. oszt. A kánonikus és apokrifus, a történeti, a tanító és prófétai könyvek
közti különbség. Az ó- és újszövetségi könyvek sorrendje.
VII. oszt.: G-yakorlati bibliaismertetés. Az írás könyveinek
sorrendje és rövid tartalma.
Általában nem az a fontos, hogy a gyermekek szószerint ismerjék pl. az ószövetség könyveinek egész sorát,
a nagy- és kispróféták neveit. Sokkal fontosabb, hogy ha
tározott részletismereteket szerezzenek a bibliai könyvek
főcsoportjairól és sajátos természetéről, különösen pedig az
újszövetség legfontosabb könyveiről: az evangéliumokról. Ezen
kívül a gyermekek szerezzenek jártasságot a bibliai szövegek fel
keresésében. Ezért néha már a harmadik és negyedik osztályban
adjunk nekik alkalmat, hogy maguk keressék ki az olva
sandó vagy megtanulandó bibliai szöveget.
A bibliaismertetés tanítási módjárót csak annyit jegyzünk meg, hogy azokra a tárgyi ismeretekre kell támasz
kodnia, melyeket a tanulók részint a bibliai történetekből,
részint pedig a biliaolvasás útján szereztek. A bibliaismertetés
számára tehát a bibliai történetek és a bibliaolvasás képezik
azt a szemléleti anyagot, mely nélkül az nagyon elvont, szá
raz és kevéssé érthető volna.

2. A bibliaolvasás.
A népiskola alsó és középső fokozatán a tanulók több
nyire a tanító elbeszélései alapján ismerték meg a bibliai
történeteket; kívánatos azonban, hogy a gyermekeket, ha
már folyékonyan olvasnak, lassanként vezessük be a bibliába.
Az V—VI. osztályban tehát szűnjön meg a bibliai történe
tek elmondása és lépjen helyébe a bibliaolvasás.
A bibliaolvasásnak célja elsősorban az, hogy a tanulók
ismerjék meg a bibliát, mint az isteni kijelentés okmányát,
és tisztelettel és engedelmesen hallgassák meg üzenetét és
nekik szóló tanítását. Távolabbi célunk: önálló bibliaolvasásra
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nevelni, a bibliát feltétlen tekintéllyé tenni, hogy magukat állan
dóan az Isten vezetése alá helyezzék és szent akaratát teljesítsék.
Anyaga. A népiskolában az idő rövidsége miatt önálló
bibliaolvasás nincsen, itt inkább csak alkalmazott bibliaolva
sásról lehet szó. A népiskolai vallástanítási tanterv sem je
löli meg közelebbről a bibliaolvasás anyagát, azt tehát tel
jesen a vallástanító belátására bízza. Nem említve a harma
dik—negyedik osztályban lehetséges kivételes bibliaolvasási
eseteket, a népiskola felső tagozatán inkább a tanító jellegű
bibliai részek olvasása van soron. Tehát olvastatnunk kell :
az ószövetségből pár zsoltárt és egy-két szemelvényt Jób
könyvéből, a prófétai beszédekből; az újszövetségből a hegyi
beszédet (Máté 5—7 fej.), Jézus példázatait és ismeretlen
történeteit, szemelvényeket az apostolok cselekedeteiből és
Pál apostol leveleiből. Ajánlatos egy evangéliumot végig
olvastatni ; legalkalmasabbnak látszik erre a célra Márk evan
géliuma. A perikopák közül főleg az ünnepi evangéliumi
perikopák (karácsonyi, húsvéti, pünkösdi) olvasása ajánlható,
az epistolai (levélbeli) perikopák tárgyalása tartalmi és nyelvi
nehézségek miatt nem annyira a népiskolába, mint inkább
szószéki, templomi használatra való.
A bibliaolvasással kapcsolatban a tanítónak legyen rá
gondja, hogy minden tanuló birtokában legalább az újszö
vetség legyen meg. Idegen bibliával (újszövetség) a bibliaolvasás nagy nehézségekbe ütközik.
A bibliaolvasás módjára nézve a kővetkező módszeres
szabályokat kell kiemelnünk :
A bibliaolvasásnál is szükség van megfelelő előkészítésre,
amely nagyon sokféle lehet. A középső fokon (III—IV. oszt.)
a bibliai történet elmondása képezi az előkészítést. I tt tehát
a bibliaolvasás inkább a tanultak megerősítésére szolgál. — A
felső fokon (V—VIII.) az előkészítésnek általában kétféle
faját különböztetjük meg.
1. Az olvasandó bibliai szöveget házi olvasmányként
adhatjuk fel az előző órán A tanító ilyenkor esetleg egy
kérdéssel vagy egy fögondolattal megkönnyítheti az olvasást.
P l.: Gondolkozzatok azon, hogy minek tartották Jézust az
ö tanítványai ? (Péter vallástétele — Máté 16, 13—17.). A
tanító azonban ne kívánjon a tanulóktól tartalmi felmondást,
hogy követelése őket a szöveg átgondolásában ne akadá
lyozza. — Természetesen egy hasonló vagy ellentétes tartalmú
bibliai szakaszt is ki lehet jelölni, hogy a tanulók csak köz
vetett élőmunkával jussanak a tulajdonképpeni szöveghez.
(Házi olvasmányként kijelöljük p l.: Mk. 5, 22—24, 35—43;
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Luk. 7, 11—17 v.-t. Az iskolában olvasandó a Ján. 11 fej.)
2. A másik eset, hogy házi előkészület nincsen és az
órát a tanító valamilyen előkészítéssel kezdi. Ez ismét két
féle lehet, a) Felújíthatunk egy hasonló vagy ellentétes tar
talmú ismert bibliai történetet, b) Felvethetünk egy problé
mát : Milyen újjászületést kíván Jézus az ö követőitől ?
(Nikodémus története.) — Forradalmár volt-e Pál apostol,
aki a rabszolgákat fel akarta lázi tani Róma ellen ? (Róm. 13, 1.)
c) Egy megfelelő képnek a szemléltetése is jó szolgálatokat
tehet. (P l.: Jer. 8 olvasása előtt Michelangelo Jeremiása.)
d) Az író életkörülményeinek vagy az egyházi év jellegzetes
időszakának (ádvent, böjt) ismertetése. Az előkészítés álta
lában legyen rövid és hangulatos.
Még a tulajdonképpeni bibliaolvasás előtt adja a tanító
nagy vonásokban annak a bibliai könyvnek — ha még nem
olvastak belőle — vagy annak a nagyobb szakasznak vagy
fejezetnek vázlatos ismertetését, mely az olvasandó bibliai
szöveget tartalmazza. Azután nagyon jól teszi, ha lehetőleg
minden olvasási órán gyakoroltatja az egyes bibliai helyek
felkeresését. Azonban sohasem a lapszámot kérdezze, hanem
mindig az illető könyvet és fejezetet. Természetesen egy kis
találékonyság kell hozzá, hogy ez a keresés egyrészt tanulsá
gos, másrészt változatos legyen.
A meggyőzésnek első mozzanata a bibliaolvasás. Aján
latos, hogy a bibliai szakaszt vagy annak legalább egy részét
előbb a tanító olvassa el. A bibliai szakasz elolvasása után a
tanító lépjen háttérbe és engedje a bibliai szöveg hatását
érvényesülni a gyermekekre. Lehetőleg a tanulók kérdez
zenek, megfigyeljenek, összehasonlítsanak, megállapítsanak,
tagoljanak, igazságot kiemeljenek stb. A tanító csak a leg
szükségesebb tartalmi vagy nyelvi magyarázatok megadására
szorítkozzék.
Kívánatos, hogy a megbeszélés végén a tanító a meg
beszélés eredményét foglalja össze egy rövid világos mondat
ban és lehetőleg a gyermekek életviszonyaira alkalmazza.
A bibliaolvasásnál fődolog a vallásépítő mozzanatoknak
kiemelése és hangsúlyozása. Az alkalmazás is lehetőleg rövi
den és szemléletesen történjék és mindig a biblia szövege
álljon az előtérben. Egyébként a bibliai történetek tanítás
módjáról mondottak a bibliaolvasásra is vonatkoznak. Az
értékes bibliai mondásokat könyvnélkül is meg kell tanít
tatni. A túlterhelés elkerülésére azonban csak a valóban ér
tékes és a gyermek értelmét meg nem haladó bibliai mon
dásokat tanultassuk meg.
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A bibliaolvasás történjék áhítatos módon é,s komoly
tisztelettel, ne zavarja meg azt semmiféle fegyelmi büntetés.
A szent könyvet megillető tiszteletet és alázatot követelje
meg a tanító a tanulóktól is, fő azonban itt is az ö személyes
példája, komoly és tisztelettudó magatartása. Természetes,
hogy a tanítónak a bibliaolvasásra is gondosan készülnie kell.
Ez az előkészület tárgyi (az anyag feltétlen ismerete) és mód
szeres természetű. (L. 14 fej.)
Jegyzet. Neves valláspedagógusok kifogásolják a teljes
bibliának az iskolában való használatát és a vallástanítás cél
jára egy bibliai olvasókönyv szerkesztését kívánják. Ez az
olvasókönyv a kifogásolható ószövetségi részek kivételével
tartalmazná a főbb bibliai történeteket, a legismertebb zsol
tárokat, azonkívül alkalmas szemelvényeket a költészeti és
prófétai könyvekből. A bibliai iratok sorrendjében, fejezeti
beosztásában, továbbá nyelvezetében is — a nehéz kifejezések
nek és mondatszerkesztéseknek leegyszerűsítésével — alkal
mazkodnia kellene a teljes biblia szövegéhez. Ellenben az
újszövetséget a zsoltárokkal együtt nyugodtan adhatjuk a
gyermekek kezébe.
Ezeknek a megfontolásoknak azonban a népiskola utolsó
éveiben háttérbe kell szorulniok és a tanítónak módot kell
találnia a teljes biblia megismertetésére is. Ezt kívánja meg
a bibliának, mint a reformáció alaki elvének fontossága és
tekintélye. (L. „Az ószövetség tanításának jogosultsága“ c.
9. fejezetet.)

24. Tanítási vázlat a példázatok köréből.
2. A kioszt A t tálentumok. (III—IV. oszt.)
a) T a r ta lm i m egfon tolások.
Jézus példázatai a keresztyén vallástanítás legértékesebb
anyagához tartoznak. Az általános felfogás az, hogy a pél
dázatokat könnyű tanítani, mert azok egy vallási vagy er
kölcsi gondolatot tartalmaznak világos, szemléletes formában.
A dolog azonban nem mindig ilyen egyszerű. Ha feltételez
zük is, hogy a példázatok lényegükben parabolák (tanító
célzatú elbeszélések), nem pedig allegóriák, akkor is a tény
leges igazság az, hogy a példázatok nemcsak kinyilvánítják,
hanem el is rejtik, nemcsak leleplezik, hanem el is takarják
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Isten országának igazságát (Heckel). A legfontosabb, hogy min
den egyes példázatban a vallástanító helyesen ragadja meg a pél
dázat fögondolatát, alapigazságát és ebből kiindulva világítsa
meg a példázatnak többi részét is . . . A jelen esetben a kiosztott
tálentumokról szóló példázatot akarjuk tárgyalni Máté 25,
14—30 verse alapján. (Lukács 19, 12—27 v. alatt egy kül
sőleg hasonló, de lényegében mástermészetű példázatot közöl.)
Ennél a példázatnál az alapgondolat ez : Minden javunk ado
mány ; de minden adomány egyúttal feladat is. Mindent
Isten ad nekünk és bíz reánk, de minden adománya azt a
feladatot rójja reánk, hogy velük a hűség próbáját megáll
juk és bebizonyítsuk.
b) M ó d sze re s e ljá rá s.
Ezt a példázatot is a három tanítási fokozat (előkészí
tés, meggyőzés, alkalmazás) keretében próbáljuk feldolgozni.

I. Előkészítés.
Az előkészítés itt is többféle lehet. Kiindulhatunk egy
már ismert bibliai történetből, pl. a hamis sáfárról szóló
ból. — Kiindulhatunk egy képszemléltetésből. (Pl. Burnandnak ismert képéből. Tárgya : Az Úr megáll szolgái előtt és
azt mondja nekik : „Adjatok számot a ti sáfárságotokról !u)
— Felvethetünk egy problémát: Kiktől szoktunk ajándékokat
kapni és mit teszünk velük ? — Vagy ha két-három pél
dázatot tárgyaltunk már, a külön előkészítés el is maradhat
és a tanító egyszerűen kitűzi a c é lt: Ma egy újabb példá
zatot fogunk hallani a kiosztott tálentumokról. — Ha ezt a
példázatot a felső fokozaton (V—VIII. oszt.) a bibliaolvasás
keretében tárgyalnék, akkor a gyermekeknek ezt a bibliai szö
veget előzetes házi feladatul lehetett volna kijelölni.
Mi a problémaszerű előkészítést választjuk és kiindu
lunk ebből a kérdésből: Ki kapott már valami ajándékot
valakitől és mit csinált vele ? A feleletek a legkülönbözőb
bek lehetnek. Az ajándékok lehetnek hasznosak vagy szóra
koztatók, egyszerűek vagy drágák, sikerültek vagy közönyö
sek a gyermekek számára. Az ajándékozók is nagyon külön
bözők lehetnek : szülök, rokonok, barátok, ismerősök stb.
A tanító ekkor ezt a kérdést vetheti fe l: Hát a jó
Istentől nem kaptunk valamilyen ajándékot ? A gyermekek,
különösen ha már tanulták az első hitágazatot, élénk igennel
fognak válaszolni. Valószínűleg ilyen feleleteket fogunk
7
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kapni: Jó egészséget, szülőket, mindennapi kenyeret stb. A
gyermekek feleleteihez fűzhetjük azután a célkitűzést i s :
Lássuk most, hogy a jó Istentől micsoda ajándékokat kapunk
és ezek fejében mit vár 0 mitölünk ?

II. Meggyőzés.
a) A meggyőzés fokozatának első mozzanata a példá
zatnak elmondása (vagy az evangéliumból való elolvasása).
Az elbeszélés a gyermekek számára különösebb nehéz
séget nem okoz. Meg kell magyarázni és beleszöni a példá
zatba „a tálén tum “ szó értelmezését. A tálentum fogalmának
megmagyarázásánál az összegszerűség nem fontos, bátran
mondhatjuk, hogy a tálentum kb. 10.000 P-vel egyenlő
értékű.
A történet olyan egyszerű, hogy a tanító elbeszélése
után a gyermekek maguk próbálkozhatnak meg a példázat
nak elmondásával. A tanító természetesen úgy irányítja az
elmondást, hogy egy-egy gyermek a példázatnak csak egy
részét mondja el. (Te elmondod, mit mondott az első szolga. . .
Te elbeszéled, hogy mivel védekezett a harmadik szolga stb.)
Az Úr válaszát, tehát a szóról-szóra megtanulandó mondáso
kat egyszer-kétszer karban is el lehet mondatni. Ezzel már
a megtanulás útját is egyengetjük.
b) A m egbeszélés.
A történet elbeszélése és elmondatása után rátérünk a
példázat tartalmának megbeszélésére. 1. I tt tudatossá tesszük
először azt, hogy hány szolga szerepel ebben a példázatban
és kiknek az eljárása egyezik meg egymással, melyiké pedig
különbözik. 2. Majd továbbmenve azt állapíttatjuk meg a
a gyermekekkel, hogy mit lehet helyeselni a két első szolga
eljárásában. (Hogy fáradtak, kereskedtek, gyarapították a
kapott pénzösszeget. . .) Majd azt tárgyaljuk, hogy miért
nem lehet a harmadik szolga eljárását helyeselni. Itt azon
ban óvakodjunk a farizeizmustól. (A harmadik szolga nem
gonoszul cselekedett, csak helytelenül, meggondolatlanul. A
régi háborús időkben szokás volt a pénznek elásása. . . A
hiba az volt, hogy a harmadik szolga a pénzt nem hasznosí
totta, nem kamatoztatta , . .) 3. A, legfontosabb dolog,, hogy
a gyermekekkel megértessük az Úrnak ítéletét. Az Úr ado
mánya feladatot és kötelességet jelent. A két első szolga
helyesen ismerte fel az adománnyal járó feladatokat, azért

bemehettek az Úrnak örömébe. Az Urnák közelében béke és
öröm uralkodik. A harmadik szolga ellenben renyhesége
miatt kemény ítéletben részesült. Cselekvésének végére nem
fény. hanem sötétség borul, osztályrésze nem a mennyei
öröm, hanem a szomorúság lesz. A történet vége felé egy
paradox (önmagával ellentétes) gondolatot találunk : „Mert
mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporíttatik ; akinek
pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van“. (Mát. 25,
29 v.) Egy rejtélyes f kijelentése ez Jézusnak, egy az ö ke
mény beszédei közül. Értelme talán az, hogy aki nem ipar
kodik hűséges munkával gyarapítani és szaporítani Istentől
nyert javait és adományait, az renyhesége miatt végül eze
ket is elveszti s élete haszontalanná, meddővé lett. „Aki
nem halad előre, az elmarad".
Felhasználható bibliai idézetek: „A jó alkalmatosságot
áron is megváltsátok“. (Kol. 4, 5 v.) „Légy hű mindhalálig“.
(Jel. 2, 10 v.) „Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkivántatik, hogy mindenik hívnek találtassák“. (I. Kor. 4, 2 v.)

III. Alkalmazás.
Az alkalmazásnál főleg a gyermekeket, az ö életkörül
ményeiket és viszonyaikat tartjuk szem előtt.
Mi minden van a gyermekekre rábízva ?
1. Talán már pénz is, hacsak fillérek és garasok is. „A
kévésén is hűnek lenni“. „Aki a fillért meg nem becsüli, a
pengőt meg nem érdemli“. Mire fordítod a megszerzett pénzt
vagy a zsebpénzedet ?
2. Aztán testünk és minden tehetségünk vagy képessé
günk van ránk bízva. A „tálentum“ szó eredetileg csak pénz
értéket jelentett, e példázat óta vonatkoztatjuk az Istentől
nyert tehetségeinkre is. Tehát itt felelősségről is szó v an ;
testünkért és tehetségeinkért felelősséggel tartozunk magunk
nak, nemzetünknek, Istennek. I tt lehet szó a testi és lelki
tisztaságról, a dohányzásról, az italról, az élet kiélvezéséröl stb.
„A test a lélek temploma“.
3. Rendkivül fontos az idő is, mint Istennek ránk bízott
drága adománya. A helyes időbeosztás kötelessége: az én he
teim, napjaim, óráim, perceim. „Szent az ifjúság ideje“. Jé
zus szava: „Munkálkodjatok, míg nappal vagyon“. —-Utalni
lehet itt a takarékosság kötelességére is, hogy szerény fillére
inken jó és hasznos könyveket vegyünk és magunkat műveljük.
Luther felfogása szerint mi Istennek hűbéresei vagyunk
és világi életünkben és hivatásunkban is Istennek kell szolgál7*
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nunk. „Akinek sokat adott Isten, attól sokat is kíván“. ígj’
tehát a kereszt.yénség és a nemzet érdeke megegyezik eg)mással. A keresztyénség legyen valóban a föld sója és a vi
lág világossága: hassa át, tisztítsa és nemesítse meg a társa
dalomnak és a nemzetnek egész életét.
Mindezekből az alkalmazási lehetőségekből a tanító csak
egyet-kettőt válasszon; azokat, amelyeket tanulóinak szem
pontjából a legfontosabbaknak tart. Semmi esetre sem lehet
arra törekedni, hogy egy tanítási órán valamennyit kiaknáz
zuk. Ezek feltüntetésével csak az evangéliumnak kimeríthe
tetlen gazdaságára és az élet valamennyi területén való alkal
mazhatóságára akartunk rámutatni.
Természetesen az alkalmazás fokán egy-két megfeleli)
példatörténet is felhasználható. Alkalmas a szegény és alacsony
sorsból magasra felemelkedett nagy emberek (p l: Luther Már
ton, Franklin Benjamin, Martinuzzi György, Körösi Csorna
Sándor, Petőfi Sándor, Munkácsi Mihály, Móra Ferenc stb.)
életének egy-egy megfelelő eseménye.
Szabad átdolgozás Herrn. Werdermann tanítási váz
lata alapján.

25. A példázatok és bibliai mondások
tanítási módja.
a) A p é ld á z a to k .
A példázatok mintegy a középső helyet foglalják el a
bibliai történetek és a bibliai mondások között. Jézus pél
dázatai többnyire olyan világos és egyszerű tői télietek,
melyeknek tárgya a természetből vagy az emberi életből van
véve. Céljuk egy vallási vagy erkölcsi igazságnak szemléle
tes, könnyen érthető alakban való kifejezése. („Hasonló a
mennyeknek országa a drágakőhöz . . . “ „És elméne a mag
vető v etn i. . .“) A példázatoknak fö előnye szemléletessé
gükben, könnyű érthetőségükben van, viszont sokszor hiány
zik az összehasonlítás alapja, a példázat értelmezése, erre kell
tehát a hallgató gondolkodását irányítani.
A megértés legfőbb nehézségét az okozza, hogy a pél
dázat alapjául néha olyan foglalkozások szolgálnak, melyeket
a gyermekek kellően nem ismernek. Pl. ugyancsak kevés
városi gyermeknek van helyes fogalma a kenyérsütésről, a
magvetésről, a szőlőművelésről, a pásztor életmódjáról stb.

löl
Néha meg kell magyaráznunk olyan régi keletű szokásokat
is, melyek ma már ismeretlenek; pl. : a lakodalmi ruha meg
értetése a nagy lakomáról szóló példázatban. Hogy tehát a
gyermekek a példázat alapgondolatát megértsék, előbb a pél
dázat alapjául szolgáló természeti képet vagy emberi cselek
vést kell megértetnünk.
A példázatok tanításának menetét szintén három főrészre
oszthatjuk. Az előkészítés feladata, hogy elősegítsük a példá
zat megértését. Tehát itt felújíthatjuk a gyermekeknek olyan
ismereteit vagy tapasztalatait, mélyek a tárgyalandó példá
zattal tartalmi kapcsolatban állanak. Pl. a kovászról szóló
példázatban (Mt. 13, 33) legegyszerűbb az otthoni kenyérsü
tésből kiindulni. Vagy kiindulhatunk egy már ismert bibliai
történetből; pl. a szántóföldben levő kincsről és a drága
gyöngyről szóló példázatokban — melyeket azonos tartal
muk miatt legjobb egyszerre tárgyalni — Mária és Márta
történetéből. Megemlíthetjük az okot is, mely alkalmul szol
gált Jézusnak, hogy valamelyik példázatát elmondja. (Mt.
18, 23—25; Luk. 12, 15—21; Luk. 15, 3—10 v.) Felvethe
tünk egy problémát is : „Van-e a megbocsátásnak határa ?u
(A irgalmatlan szolga.)
A meggyőzés fokozatán a példázatot elolvastatjuk és
annak tartalmában elmélyedünk. A tanító a példázatot a gyer
mekek cselekvő bevonásával részletesebben kiszínezi és kiegészíti,
de ez a kibővítés és kiszínezés nem lehet önkényes, hanem
csak arra szolgálhat, hogy a példázat alapját képező vallási
igazságot szemléletessé tegye a gyermekek számára. Tehát
a legtöbbször nincsen szükség az egész példázatnak részletes
megbeszélésére : a példázatnak csak azt a részét beszéljük meg
alaposabban, mely elsősorban fontos a kifejtendő vallási igaz
ság szempontjából. Vigyázzunk arra is, hogy a példázatnak
ne adjunk helytelen értelmezést. Tehát pl. a magvetőről
szóló példázatot nem úgy kell felfogni, mint valami erkölcsi
prédikációt azok az emberek ellen, kiknek szíve hasonlít a
tövises vagy köves talajhoz — hanem mint az Isten országa
terjedésének akadályairól szóló tanítást. Ezzel a példázattal
Jézusnak az a célja, hogy hitet és türelmet ébresszen tanít
ványaiban, mikor látják, hogy Isten országa nem rohamban
foglalja el a világot, hanem ellenállásra talál. — Hasonlóan
A farizeusról és a publikánusról szóló példázatban nem volna
helyes, ha a farizeus személyét nagyon kedvezőtlenül, a publikánust pedig nagyon kedvezően rajzolnók meg. Nem hall
gathatjuk el u. i., hogy a farizeus komolyan törekedett a
törvény parancsolatainak teljesítésére, a publikánusokat ellen-

ben a zsidó nép nagyon elítélte. (Mai értelmezés szerint kb.
uzsorások, népuyúzók, hazaárulók stb.) Mindamellett termé
szetesen teljes súlyában ki kell emelnünk a példázat alapgondolatát : Minden emberi büszkeségnek jogosulatlanságát
Isten színe előtt, az ö kegyelmére való ráutaltságunkat. (Luk.
18, 14 v.) Ezért is szükséges a példázat elmondásának al
kalmát ismerni. A már teljesen megértett példázatot ismétel
tetjük azután és megtanultatjuk.
Az alkalmazás fokozatán arra mutatunk rá; hogy mit
jelent ez a vallási igazság a mi hitünk és életünk számára.
Ki kell emelnünk a keresztyén személyiség felelősségét vagy
kötelességeit a tárgyalt igazsággal kapcsolatban. Kívánatos,
hogy a tanítás természetes befejezése valamilyen gyakorlati
tevékenységre (imádság, gyakorlati feladat stb.) való ösztön
zés és felhívás legyen.
b) A b ib lia i m o n d á so k .
A tanító jellegű anyaghoz tartoznak a bibliai mondások
is. Régebben — különösen a káté tanításával kapcsolatban —
a bibliai mondásokat az egyes vallási vagy erkölcsi igazságok
igazolására és megerősítésére iparkodtak felhasználni. Ma azok
nak a bibliai mondásoknak tulajdonítunk nagy értéket,
melyek örökkévaló vallási igazságokat adnak át az életbe
lépő gyermekeknek. A biblia valóságos kincsesházát képezi
ezeknek az úgynevezett életmondásoknak. (Ilyenek pl. : „Krisz
tus ma, tegnap és mindig ugyanaz“. „Ne aggodalmaskodja
tok a holnap felől .. .“ „Legyetek az igének megtartói“.
„Szeressétek ellenségeiteket“ stb.)
A bibliai mondásokat a népiskolában legtöbbször
nem külön szoktuk tárgyalni, hanem az egyes bibliai törté
netekkel kapcsolatban. Rendesen a meggyőzés fokán hang
zanak el, mint valamely vallási igazságnak klasszikus kifejezései
vagy egy bibliai személyiségnek Isten hatalmáról vagy szeretetéről való bizonyságtétele.
Ha azonban kivételesen — inkább csak a felső fokon —
valamelyik bibliai mondásnak önálló tárgyalására van szük
ség, akkor az a legfontosabb, hogy a bibliai mondás számára
gondoskodjunk életteljes, konkrét szemléletről. A bibliai
mondásnak nem szabad személytelenül, elvont alakban meg
jelennie a gyermekek előtt, hanem azt kapcsolatba kell hoz
nunk valamelyik konkrét történettel vagy bibliai személyi
séggel. Csak így remélhetjük, hogy a bibliai mondás köz
vetve fog hatni a gyermekek vallásos érzületére és gondolko-

zására és a kívánt állásfoglalást és magatartást fogja ered
ményezni. Pl. ha kellően meg akarjuk értetni és értékeltetni
a „Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség“
(Fii. 1, 21 v.) bibliai mondást, akkor a római fogságban
senyvedő Pál apostol képét kell a gyermekek elé állíta
nunk küzdelmeivel, lelki vívódásaival és a Krisztus
iránt tanúsított csodálatos hűségével. Vagy ha biztosítani
akarjuk a 90. zsolt. 10. versében kifejezett bibliai mondás
nak („A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő . . .) helyes
értékelését, akkor azt Mózes életével, főleg a nébohegyi jele
nettel kell összekapcsolnunk. Az öreg Mózes ajkán elhang
zott mondás úgy hat, mint egy hosszú és küzdelmes életnek
az Istenről való bizonyságtétele.
A további tanítási eljárás feladata itt is az, mint a
példázatoknál, hogy t. i. a gyermek ismerje el a maga éle
tére is érvényesnek a bibliai mondásnak vallási vagy erkölcsi
igazságát és teljesítését tartsa lelkiismereti kötelességének.
Egyébként a tanítás menete itt is a következő fokozatok
ból á ll: 1. Előkészítés a célkitűzéssel. 2. A bibliai mondás
felolvasása, megbeszélése és megtanulása. 3. Gyakorlati alkal
mazás, ahol ez lehetséges.
Hosszabb tanítójeliegű bibliai szakaszoknál is — mint
pl. a hegyi beszédnél — egyrészt megfelelő szemléleti alapról
kell gondoskodnunk, másrészt az anyagot kisebb részekre
osztanunk, hogy biztosítsuk az abban foglalt vallási és erkölcsi
gondolatoknak helyes megértését és értékelését. Viszont
óvakodnunk kell attól, hogy a bibliai szakaszt túlságosan kis
részekre feldaraboljuk és az egésznek összefüggését veszélyez
tessük. A szemléleti alapot itt vagy egy ismert bibliai tör
ténet képezheti; — pl. az imádkozásról szóló résznél (Máté
6, 5—15) a farizeus és publikánus története — vagy Jézus
életének egyes időszakai (Galileában való békés működés,
harc a farizeusokkal), esetleg a gyermeknek már meglevő
tapasztalatai és ismeretei (imádkozás, alamizsnaosztogatás,
anyagi gondok stb.). Jézusnak a boldogokról való kijelenté
seit legajánlatosabb külön-külön a megfelelő bibliai történe
tek után tárgyalni és megértetni. A hegyi beszédnek a felső
fokozaton való összefüggő tárgyalását megelőzi a hegyi be
széd egyes részeinek szemléletes tanítása a III—IV. oszt.-ban.
Jegyzet. A hegyi beszéd anyagának kiválasztása és elren
dezése Thründorf szerint; 1. Az új igazságosság. (Mt. 5,
12—48.) 2. Hamis és valódi kegyesség. (Mt. 6, 1—18.) 3 Új
álláspont a világ javaival szemben, (Mt. 6, 19—34.) 4. Isten

országa tagjainak a száma és ismertető jeleik. (Mt. 7, ,13—27.)
5. A tanítványok jelentősége a világ számára. (Mt. 5, 13—16.)
6. Ne ítéljetek ! (Mt. 7, 1—6.) 7. Jézus imádkozásra tanítja
tanítványait. (Mt. 6, 14—15.) 8. A boldoggá nyilvánítások.
(Mt. 5, 1—12 v.)

26. A káté tanításának szüksége.
Luther Kis kátéja.
a) A k á té ta n ítá s á n a k szü k sé g e.
A káté (katechismos) a keresztyén hitről való tanítást
jelenti. Luther a szentírás kivonatának és „a hit rövid sum
májának“ nevezte. Régebben a kátéban a valláspedagógusok
egy keresztyén hit- és erkölcstani rendszert láttak ; ma a ke
resztyén hitnek és életnek alapelveit látjuk benne, tehát hitval
lási és gyakorlati jellegét hangsúlyozzuk.
A káté a keresztyénség hittartalmát valamely törté
neti egyház sajátos megvilágításában és felfogásában tünteti
fel. Tehát Luther Kis kátéja (1529.) az evangélikus, a heidelbergi káté (1563.) a református és a „Katechismus Romanus“
a római katolikus egyháznak vallásos hitét és életfelfogását
fejezi ki. A káté jellegzetes külső alakja a kérdésekben és
feleletekben való tanításmód.
A káté tanítását népiskoláinkban főleg két ok teszi
szükségessé : 1. A fejlődő gyermeki értelem (12—15. év) meg
kívánja, hogy az eddigi vallástanításban (bibliai és egyháztörténelem) elszórtan felismert vallási és erkölcsi igazságokat
egy összefüggő egészben, a keresztyén élet számára nélkülöz
hetetlen szempontok szerint rendezze és megismerje. Erre az
összefoglalásra rendkívül alkalmas a káté, mert a keresztyén
hitnek és életnek alapelveit foglalja magában. 2. A keresz
tyén hit és élet alapelveinek ilyen egységes összefoglalására:
szinte hitvallására szüksége van az evangélikus egyháznak
is, melynek a gyermekek egykor nagykorú tagjai lesznek.
Az evangélikus egyház részére a keresztyén hit és élet egé
szének a legjobb összefoglaló tanítását Luther Mártonnak
1529-ben megjelent Kis kátéja nyújtja, mely 1580 óta egyik
alapvető hitvallási iratunkká és nélkülözhetetlen vallástanítási
könyvünkké lett.

b) L u th e r K is k á té ja .
Hogy a Kis káté a biblián kívül az evangélikus egy
háznak leghasználtabb könj^ve lett és ma, négyszáz év múlva
sem tudunk elszakadni tőle, aunak oka pótolhatatlan tar
talmi és alaki értékeiben van.
1. Luther Kis kátéja öt részben tartalmazza az evan
géliumi karesztyénségnek vallási és erkölcsi alapigazságait,
mindegyik rész más szempontból világítja meg a keresztyénséget. A tízparancsolat a keresztyén ember életének alapel
veit adja. Az apostoli hitvallás a keresztyén istenfogalom
lényegével ismertet meg és vallásunknak legmélyebb titkaiba
világít be. Az Úr imádsága az Istennel való életkapcsolatnak
a módjáról szól. A szentségekről szóló részek rámutatnak a
keresztségnek és az úrvacsorának a keresztyén életében
való jelentőségére.
2. A Kis káté nyelve általában egyszerű, népies és a
mellett olyan szemléletes és erőteljes, hogy a nép egyszerű
fiai és a gyermekek is megérthetik. Luther lehetőleg kerüli
az általános és elvont meghatározásokat. Mennyire szemléle
tes, részletező és éppen azért érthető pl. a harmadik paran
csolat magyarázata: „Istent féljük és szeressük: Igéjét és
annak hirdetését meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk,
örömest hallgassuk és tanuljuk“. Vagy milyen páratlanul
geniális és utolérhetetlen Luther eljárása a második hitága
zat magyarázatában, midőn nem egyenként magyarázza a
fogalmaknak hosszú sorát, hanem csak egyet állít a közép
pontba : „Jézus Krisztus nekem Uram“ és ezt két mondat
ban fejti k i : „aki megváltott engem“ és „hogy egészen az
övé legyek“.
8.
Luther kátéjának különös érdeme, hogy abban lépten-nyomon a nagy reformátor élő keresztyén hitének
megnyilvánulásaival és személyes bizonyságaival találkozunk.
A tízparancsolat követeléseit magyarázataiban pl. ilyen sze
mélyes bizonyságtevéssé alakítja á t : „Istent mindennél jobban
féljük, szeressük és Őbenne bízzunk“. Az évszázados apos
toli hitvallást magyarázataiban személyes hitvallásává teszi:
„Hiszem, hogy Isten teremtett e n g e m ...“ „Hiszem, hog}T
Jézus Krisztus . . . nekem Uram, aki engem . .. megváltott. . . “
„Hiszem, hogy . . . nem tudnék . . . Őhozzá eljutni, hanem a
Szentlélek hívott engem . . .“ Ezzel tehát rámutat arra, hogy
személyes élő hit nélkül a keresztyénség üdvigazságait nem
tudjuk sem elsajátítani, sem életünk szabályozó elveivé tenni.
4. Rendkívül figyelemreméltó még a Kis káténak gya-
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korlati, tettekre irányuló jellege is. Az elméleti, a dogmati
kus elem háttérbe szorul, nem a teológiai fogalmakra helyezi
benne Luther a fösúlyt, hanem az élő hitre. Azért hiányoz
nak benne pl. : a megigazító hitre, az eredendő bűnre, az
újjászületésre, az Isten lényegére, a Krisztus érdemére vagy
a Szentlélek személyére vonatkozó meghatározások stb. Ellen
ben arra törekszik, hogy a keresztyén hit alapigazságainak
megismertetésével elősegítse a tettekben megnyilvánuló keresz
tyén élet kifejlődését. Isten áldásainak a tapasztalása (világ,
élet, megváltás, megszentelés) arra ösztönözze az evangélikus
keresztyént, hogy „neki hálával és dicsérettel, szolgálattal és
engedelmességgel“ tartozzék, hogy „egészen a Krisztusé
legyen“ és „az ö országában ő alatta éljen és neki szolgáljon“.
5.
Az a körülmény pedig, hogy Luther a Kis kátéba
mindenekelőtt a családnak, a gyermekeknek és a köznépnek
akar világos, tömör és lehetőleg egyszerű tanítást adni a
keresztyén hitéletről, a kátét az egész evangélikus keresztyénség számára alapvető fontosságúvá tette. A kátéból meg
ismerheti u. i. minden evangélikus a valódi keresztyén élet
eszményét, normáját ; azt a keresztyén életet, melyet a
a Krisztusban való hit és a felebaráti szeretet elve irányít.
A káté vezet el a szentírás alapján minden evangélikus ke
resztyént Isten akaratának és megbocsátó kegyelmének helyes
megismerésére és igaz hittel való elfogadására. A káté tehát
útmutató és vezető az igaz, tiszta keresztyén hitre és életre.
Tagadhatatlan azonban az is, hogy a vallástanításban a
káté bizonyos tanítási nehézségeket is okoz. Ezek többféle
természetűek lehetnek : a) Nyelvi természetűek. A 2. és 3.
hitágazatnak hosszú, körmondatos, bár világos felépítésű
magyarázatai; a Miatyánk első kéréseinél a kettős kérdések ;
a negyedik kérés és az első hitágazat magyarázatának rész
beni megegyezése stb. — b) Tartalmi természetűek : Az első
hitágazatnak patriarchális viszonyokat és a földművelői élet
hivatást feltételező magyarázata és a proletár gyermekek
számára nem mindig indokolt optimista életfelfogása a máso
dik hitágazatban; Jézus születésére és valóságos istenemberi
voltára vonatkozó kijelentések ; a harmadik hitágazatban a
magyarázat első része (. . . „hanem a Szentlélek hívott
engem . .. megtartott“), mely már érett élettapasztalatot té
telez fel sfb. — 3. Vallási nehézségek: A kátéban a nagy
reformátornak személyes természetű hitéről, bizonyságtevésé
ről van szó, mely nehéz lelki harcok és vívódások után alakult
ki benne. Nem neveljük azonban vallási valótlanságra vagy nagy
képűségre a gyermekeket, ha hitükről pl. a második hitága-
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zat lutheri magyarázatával akarunk velők bizonyságot té
tetni ?
Mindezek a nehézségek természetesen megvannak a
kátétanításban és le nem tagadhatok, azonban mégsem olyan
természetűek, hogy gondos és lelkiismeretes tanítással nagy
részt le nem küzdhetnők őket. Csak arra kell ügyelnünk,
hogy tanításunkban ne a káté puszta betűje, szószerinti szö
vege legyen az uralkodó, hanem Jézus evangéliumából táp
lálkozó és Istenről bizonyságot tenni akaró szelleme.

27. A kátétanítás célja, anyaga és fajai
a) A k á té ta n ítá s célja.
A kátétanítás feladata az, hogy a nagyobb gyermekek
kel egyszerű és szemléletes alakban megismertesse az evangé
likus keresztyénségnek hittartalmát és életfelfogását. A káté
tanítás azért nem elégedhetik meg a káté szövegének és Luther
magyarázatának csupán megértetésével, hanem ezen túlmenve
meg akarja vetni az öntudatos, keresztyén hit és erkölcsi
élet alapját. T ehát: a) az első rész megismertetésével erőtel
jesen ösztönözni akar a tízparancsolat betöltésére és vissza
tartani megszegésétől, b) A második részben — rámutatva
a keresztyén istenfogalom 3 személyére és ezeknek műveire
(teremtés, megváltás, megszentelés), — bizalmat és hálát akar
ébreszteni a keresztyénben, c) A Miatyánk megbeszélésével
Isten vezetése alá akarja helyezni a keresztyén ember életét.
cl) A szentségek tanításával eszméltetni akar a bennük nyert
áldásoknak nagyságára és ösztönözni — a konfirmáció útján —
az Úr szent vacsorájának állandó vételére. Csak ilyen neve
lési céllal töltheti be a káté a népiskolai vallástanítás ágai
között fontos feladatát, csak így lehet vezető az igaz
hitre és útmutató a keresztyén életre. A legnagyobb tévedés
és hiba volna ezért a kátéban olyan tananyagot látni, melyet
csak a gyermekek értelmének fejlesztésére és könyvnélkül
való tanultatásra kell felhasználni.
b) A k á té ta n ítá s a n y a g a .
Luther Kis kátéja, mint már említettük, öt (illetve hat)
részben tartalmazza az evangélikus keresztyénségnek vallásos
hitét és meggyőződését. A népiskolai kátétanítás anyagának
legfontosabb részét a Kis káténak főleg az első három része

(tízparancsolat, apostoli hitvallás és Miatyánk) képezi? a szent
ségek az elválasztó tanokkal együtt tulajdonképpen a kon
firmációi oktatásnak körébe tartoznak.
A népiskolai vallástanítási tanterv a kátétanítás anyagát
a következőképpen osztja e l:
I —II. oszt.: A tízparancsolat szövegének begyakorlása
Luther magyarázata nélkül. — Ugyanaz. A parancsolatok
befejezése.
III—IV. oszt.: A tízparancsolat és az apostoli hitvallás
Luther magyarázatával. (A szöveg.) — A tízparancsolat és
az apostoli hitvallás kérdve kifejtő tárgyalása.
V—VI. oszt.: Az Úr imádságának kérdve kifejtő tár
gyalása. A tízparancsolat és az apostoli hitvallás ismétlése.
— A keresztségröl és az úrvacsoráról szóló tan. Az egész
kátéanyag ismertetése.
VIII. oszt.: Hitünk föigazságai. Keresztyén erkölcstan.
A különböző vallások ismertetése. Az evangélikus vallás és
a más vallások között fenálló különbségek. Miért és hogyan
szerethetem meg egyházamat. (Konfirmációi anyag ismétlése
alapján.)
Az egyetemes egyház által engedélyezett és hitvallási
szempontból kifogástalan káték bőven illusztrált és megma
gyarázott anyagának elsajátítása.
c) A k á té ta n ítá s f a ja i.
A népiskolában a kátétanításnak kétféle faját különböz
tetjük meg.
Az első esetben az egyes kátérészleteket és magyaráza
tokat nem önállóan tárgyaljuk, hanem részletekben valame
lyik megfelelő bibliai, esetleg egyházi történettel kapcsolatban.
Ez az úgynevezett alkalmazott kátétanítás.
Ilyenkor a kátéigazságok szemléleti alapját a tárgyalt
bibliai történet képezi, a kátérészlet tehát a meggyőzés fokán
úgy szerepel, mint a bibliai történet vallási igazságának klaszszikus alakban való kifejezése. Ezzel az eljárással eleget te
szünk annak a kátétanítási elvnek is, hogy a kátét mindig
kapcsolatban a bibliával kell tanítanunk.
A részletekben tanult kátészövegek összefoglalása később,
alkalmas időben történhetik meg. így pl. a tízparancsolatot
a törvényadás története után, az első hitágazatot a teremtés
története után a III. oszt.-ban, a második hitágazatot Jézus
életének megismertetése után és a harmadikat a Szentlélek
kitöltéséről szóló történet után a IV. oszt.-ban foglalhatjuk
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össze. Hátránya az alkalmazott kátétanításnak, hogy a káté
a bibliai történetekkel szemben háttérbe szorul, anyagát na
gyon apró részekre kell feldarabolni és nem lehet elég alapo
san és behatóan tárgyalni. Ilyen módon tehát a gyermekek
a keresztyénség hitigazságainak határozott, világos és össze
függő birtokába nem juthatnak.
Ezért az alkalmazott kátétanítás mellett szükségesnek
tartjuk az önálló kátétanítást is. Önálló kátét állításról csak
a népiskola felső fokozatán vagy a továbbképző népiskolában
lehet szó, mikor a gyermekeknek részben már vannak bizo
nyos vallási és erkölcsi tapasztalataik és ismereteik. Csak
most lehet velük tervszerűen és összefüggően beszélgetni a
keresztyén hitnek és erkölcsi életnek legfontosabb igazságairól
és alapelveiröl. Leghelyesebb volna az önálló kátétanítást a
népiskola utolsó évére tenni, így az mintegy befejezése és
betetőzése lesz a népiskolai vallástanításnak. Hasonlóan a
konfirmációi oktatásban is a kátéanyagnak kell a tanítás
legfontosabb részét alkotnia.
Az önálló kátétanítás most már nem a bibliai történe
tek fonalán halad, hanem a káté öt főrészének a sorrendjé
ben és a tárgyalás alapjául maga a kátészöveg szolgál. Ter
mészetes, hogy az önálló kátétanításnak is szemléletesnek és
életteljesnek kell lennie.

28. Tanítási vázlat Luther Kis kátéjából.
3. Az ötödik parancsolat. (III—IV. oszt.)
a) T a r ta lm i m eg fo n to lá so k .
Az ötödik parancsolat egyike a legfontosabb parancso
latoknak, mert döntő módon meghatározza a keresztyén em
bernek viszonyát embertársaihoz. Fontos azért, hogy taní
tásában necsak a negatív oldalát (ószövetségi tilalom),
hanem pozitív követelményeit (Jézus szeretetparancsa) is ki
emeljük. Tanítását főleg két körülmény teszi nehézzé : Az
egyik nehézség a tárgyalandó anyagnak nagysága és terjedelmessége. Kívánatos volna azért az ötödik parancsolatot
körülbelül három módszeres egység keretében tárgyalni. Ezek
lennének: 1. Az ötödik parancsolat szükebbkörű ismertetése.
2. Az állam hatalma (halálos ítélet), a háború és az ellenség
nek szeretete. 3. Krisztus szeretetparancsa az evangélikus
keresztyénség életében (belső és külső misszió). Az anyag
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bősége miatt az öngyilkosságnak kérdését az első parancso
latnak, az állatok és növények védelmét az első hitágazatnak
a körében kellene tárgyalni. — A másik nehézség: A teljes
önzetlenség és tevékeny emberszeretet megkövetelése, mellyel
a mindennapi élet lépten-nyomon ellentétet mutat, különö
sen pedig napjainknak a szörnyű háborúja, melyben Krisztus
nak szeretetparancsa ugyancsak háttérbe szorul. Mindezeknek
a kedvezőtlen körülményeknek az ellenére is a keresztyénségnek nyomatékosan hirdetnie kell az életnek isteni aján
dékát és szentségét, másrészt pedig Krisztusnak még az el
lenségre is kiterjedő szeretetparancsát. A Kis káté különböző
lutheri gondolatainak — így tehát az ötödik parancsolat he
lyes magyarázatának az érdekében is — a tanítónak olvasnia
es tanulmányoznia kell Luther Nagy kátéját is.
b) M ó d sze re s eljá rá s.
Az ötödik parancsolat tárgyalását is hármas tanítási
fokozatunk keretében próbáljuk megvalósítani.

I. Előkészítés.
a) Az előkészítésben egyes ismert bibliai történetekből
(Kain és Ábel, Dávid. Nábót története stb.) indulhatunk ki.
Helyesebbnek tartjuk azonban, ha a tanítást rövid és han
gulatos beszélgetéssel vezetjük be, mely az emberi élet érté
kéről és megvédésének szükségességéről szólna. A tanítás
bevezetésében a következő kérdéseket vetnők fe l: Ki tudná
megmondani, hogy Isten milyen ajándékokat adott nektek ?
Melyik Istennek legnagyobb ajándéka ? (Az élet.) Miért az
élet? Miféle kötelességeink vannak tehát életünkkel szemben?
Ki parancsolja ezt? Joga van ezt Istennek megkövetelnie? stb.
De csak nekem vagy nektek van jogotok az élethez?
(Mindenkinek.) Ki védi az ember életét ? (A törvény). De
még hatalmasabban Isten. Hogyan védi Isten az emberek
életét ? (Az ötödik parancsolat.) Mit mond az ötödik paran
csolat? Ki vét az ötödik parancsolat ellen ? (Aki öl). Más is vét
ellene ? . . . Szükség esetén már itt is rá lehet térni az állam
egyedülálló helyzetére (halálos ítélet) vagy az önvédelemnek
jogosult voltára.
b) Célkitűzés: Hogy jobban megértsétek ezt a paran
csolatot, ma arról fogunk tanulni, milyen becses és drága
legyen előttünk másnak az élete.

Ill
II. Meggyőzés.
A) Először azt tárgyaljuk, hogy mit nem szabad tennünk
felebarátaink élete ellen.
a) A tilalom. 1. Milyen tettel lehet a legnagyobb bűnt el
követni felebarátunk ellen ? (Gyilkosság, öles.) Ki tud ilyen szo
morú történetet a szentírásból ? (Kain gyilkossága.) — Sajnos,
a gonosz emberek ma is elkövetnek ilyen szörnyűséget. Egy
eset a mindennapi életből. Miért szörnyű bűn a gyilkosság?
2. De embertársaink ellen nemcsak az vét, aki életük
től fosztja meg őket, hanem az is, aki testüket megsérti vagy
abban bajt csinál . . . Tudtok ilyen esetet a szentírásból ? (Rab
lók az irgalmas szamaritánus történetében.) Ezeket is gyil
kosoknak lehet nevezni. Miért ? . . . Sajnos, ilyen esetek ma
is elég gyakoriak. A haragos emberek gyakran a veszekedés
hevében vagy könnyelmű meggondolatlanságból súlyosan meg
sebesítik egymást. (Kocsmai mulatozások.) Kerüljétek az ilyen
alkalmakat.
3. De másképpen is lehet véteni embertársaink élete el
len. Gondoljatok Jákob fiaira, amikor Józsefet eladták és
atyjuknak azt mondották, hogy Józsefet a vadállatok tépték
szét. Mit mondott Jákob? Hogyan rövidítették meg ök aty
juk életét? (Bánatot, keserűséget okoztak neki.) Sajnos, ma
is sok rossz gyermek van, aki megrövidíti szüleinek az életét
haszontalanságával vagy könnyelműségével. — Vagy idetar
toznak azok az esetek is, amikor az emberek a veszekedés
hevében bántó és keserű szavakkal illetik egymást, vagy pedig
egyik társukat valamilyen hibájáért kicsúfolják és gúnyolják.
Miskolcon a félkegyelmű Abris bosszantása).
b) I n d ító okok.
Miféle okok indítják az embereket vétkezésre felebará
taik ellen ? (Kain esetében a harag, Jákob fiainál az irigy
ség és a bosszú, a rablóknál a pénzvágy és kapzsiság, szóval
a gonosz indulatok.) Helyesli ezt Jézus ? (Nem.) Olvassuk el,
mit mond Jézus az ilyen magatartásról a hegyi beszédben ?
„En pedig azt mondom nektek . . .u (Máté 5, 21—22 v.) Vágjmit mond János apostol: „Aki gyűlöli az ö atyjafiát, mind
embergyilkos azu. (I. Ján. 3, 15.)
c) R é szle tö ssze fo g la lá s.
Foglaljátok tehát röviden össze, hogy mit nem szabad
tennünk felebarátaink ellen. (A tanulók szövegezése.) Ami
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nagy reformátorunk, Luther Márton is arra tanít £z ötödik
parancsolatnak magyarázatában : „Istent féljük és szeressük :
felebarátunk testében kárf Tagy fájdalmat ne okozzunk...“
(Felírjuk.)
B) Lássuk most azt, hogy mit követel tőlünk ez a paran
csolat felebarátainkkal szemben.
a) A parancs. (Itt bőven kell felhoznunk eseteket.)
1. Legnagyobb dolog, ha sikerül embertársunk életét
megmentenünk. Gondoljatok az irgalmas szamaritánus törté
netére. Mit te tt az irgalmas szamaritánus?
Következő történetek m ég: Példa az önfeláldozásra a
magyar nemzet múltjából (Széchy Dezső, Kemény Simon
stb.) vagy a világháborúból. (Egy katona kimenti a veszede
lemből súlyosan sebesült tisztjét. Lehetőleg a név, az ezredszám, az idő stb. és főleg a cselekedet pontosan közlendő.)
2. Az életnek más esetei :
Luther és a szegény deák története vagy Luther áldo
zatkészsége kiüldözött hitsorsosaival szemben.
Ifj. Wesselényi Miklós a Dunának 1838-iki nagy árvize
alkalmával számos ember életét és vagyonkáját menti meg stb.
3. Különös életfoglalkozások az ötödik parancsolat szol
gálatában : az orvosok és ápolónők, de a rendőrök és tűzoltók is.
b) I n d ító okok .
Mi indította az irgalmas szamaritánust, hogy az erdő
ben félholtra vert embert pártfogásába vegyen ? Mi azt a
katonát, hogy tisztjéért életét kockáztassa ? Mi Luthert,
hogy a szegény deákot megsegítse ? Mert szerették felebará
taikat. Az ilyen magatartást kívánja tőlünk Jézus is. „Bol
dogok az irgalmasok ; mert ők irgalmasságot nyernek“. (Mát.
5, 7 v.) Vagy : „A jótékonyságról és az adakozásról pedig
el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik
az Isten". (Zsid. 13, 16 v.) (Vagy Róm. 12, 17—21 és Mát.
25, 40 v. stb.)
c) R észletö sszefo g la lá s.
Hogyan foglalnátok össze röviden kötelességeiteket fele
barátaink életével szemben ? Luther Márton is ezt mondja
magyarázatának második részében:
„...h an em minden
testi szükségében segítségére és javára legyünk“. — A magya
rázatnak ezt a x’észét is a táblára írjuk.

d) J é z u s k ö n yö rü lete sség e.
A gyermekekkel közösen megállapítjuk, hogy az ötödik
parancsolat olyan követelményekkel lép fel velünk szemben,
hogy mi, emberek ezeket teljes mértékben betölteni nem
tudjuk. Egyedül Jézus volt az, aki teljesen és maradéktala
nul tudott önzetlen szeretetet és részvétet gyakorolni ember
társaival szemben. Jézus könyörül a bélpoklosokon és meg
bocsát ellenségeinek a keresztfán ; Jézus azért halt meg, hogy
kiragadja az embereket a bűnnek és a halálnak a hatalmá
ból. Ha azonban a felebaráti szeretet követelményeit emberi
gyarlóságunk miatt teljes mértékben betölteni nem is tud
juk, kötelességünk ezeket legalább részben, tölünk telhetöJeg
teljesíteni.

III. Alkalmazás.
Az alkalmazásnak főleg a gyermekek életviszonyait és
körülményeit kell figyelembe vennie. Nem elégszünk meg
általános kijelentésekkel és figyelmeztetésekkel (Nektek is így
kell tennetek !), hanem a gyermekekre alkalmazzuk az ötö
dik parancsolatból eredő gyakorlati követelményeket és tilal
makat. Ezek a kővetkezők lehetnek :
Milyen kötelességeitek vannak szüléitekkel szemben ?
(Atyámat, ha, fáradtan hazajön, nyugalmában nem fogom
megzavarni. Édesanyámat, ha hív, nem fogom megváratni.
Szüleimnek könnyelműségemmel és haszontalanságommal nem
fogok bánatot okozni, az iskolában nem leszek hanyag stb.)
Hát testvéreitekkel szemben ? (Bátyámat nem fogom
zavarni iskolai munkájában. Kis húgomat, akit anyám rám
bízott, nem fogom magára hagyni. Testvéreimmel nem fo
gok veszekedni stb.)
Más emberekkel szemben hogyan gyakorolhattok könyörületet ? (Szegény szomszédunk részére, akit szélütés ért,
különböző megbízásokat fogok elintézni. Osztálytársamat, aki
a lábát eltörte, szórakoztatom vagy ha már jobban lett, segí
tek neki iskolai feladatainak elvégzésében stb.)
Házi feladat : Mindegyikötök határozza el, hogy jóváteszi valamilyen vétkét vagy mulasztását szüleivel, testvé
reivel, társaival szemben. En pedig a jövö órán meghallga
tom, hogy ki hogyan tanulta meg az ötödik parancsolat be
töltését. (Természetesen a parancsolatra vonatkozó tananyag
kijelölése sem marad el.)
Szabad átdolgozás Eger Károly (Evang. Jugendlehre.
3. k. 1922.) tanítási vázlata alapján.
8
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29. A kátétanítás módja.
Évszázadokon keresztül a káté volt az evangélikus val
lástanítás főanyaga. A XIX. század második felétől kezdve
azonban egyre több támadás éri a kátétanítást, nem annyira
tanítási anyaga, mint inkább tanítási módja miatt. (Főbb
vádak : 1. A kátétanítás miatt a gyermekek a keresztyénségben egy Ilit- és erkölcstani rendszert, szigorú törvényt lát
nak. 2. Lélektanilag hibás a kátétanítási eljárás, mert nem
szemléletek alapján, hanem csak logikai úton (meghatározá
sok, felosztások) akarja megértetni a keresztyén vallási és
erkölcsi fogalmakat. 3. A kellően meg nem értett kátészöveg
tanulása örömnélküli, sőt gyűlöletes a gyermekek számára stb.)
A kátétanüás céljáról szóló fejezetünkben azonban lát
tuk, hogy a kátéra népiskoláinkban részint a fejlődő gyer
meki értelem miatt, részint pedig az evangélikus egyház ér
dekében szükség van, tehát tanításáról le nem mondhatunk.
Nem eltávolítani kell tehát a kátét a népiskolákból, hanem
gondoskodni annak vonzóbb és megfelelőbb tanítási módjáról.
Ezek után a kátétanításra vonatkozó főbb alapelveket
a következőkben foglalhatjuk össze :
a) A k á té ta n ítá s c é ljá ra és a n y a g á r a
vo n a tk o zó a la p e lvek .
1. A kátét mindig a bibliával való legszorosabb kapcso
latában tanítsuk és magyarázzuk. A gyermekek győződjenek
meg arról, hogy a kátéigazságok alapja a szentírásban van
és a káténak nincs más célja, mint rávezetni őket a szent
írásban kifejezett hitigazságok helyes megértésére és követé
sére. A káténak a bibliával való kapcsolatát szolgálják egy
részt a bibliai történetek, másrészt a bibliai mondások. Ré
gebben a bibliai mondásokat arra használták fel, hogy velők
az egyes kátészövegeknek a szentírással való megegyezését
bizonyítsák be. A mai kátétanítás főleg a keresztyén hitélet
felsőbbrendűségét és méltóságát fejezi ki velük. A biblián
kívül főleg Luther Nagy kátéjának ismeretére van szüksége
a vallástanítónak. A Nagy káté u. i. a mai napig egyik leg
jobb magyarázója és megvilágítója a Kis káté vallási gon
dolatainak és igazságainak.
2. Kátétanításunk is legyen krisztocentrikus, azaz annak
központjában álljon Jézus Krisztus személye és üdvkinyilat
koztatása. Ennek az elvnek szükségessége főleg az ószövet
ségi eredetű tízparancsolat tanításában nyilvánvaló. így pl. :
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az ötödik parancsolat tárgyalásánál szembe kell állítanunk
egymással az ötödik parancsolat ószövetségi és jézusi (lutheri
magyarázat) értelmezését. Az ilyen összehasonlító eljárás vi
lágossá teszi a gyermekek előtt is a keresztyén hit tartalom
és életfelfogás felsőbbrendűségét az ószövetséggel szemben.
3. Kátétanításunk legyen egyházias szellemű. A kátét
iskoláinkban főleg azért tanítjuk, mert benne — Luther
utolérhetetlen (geniális) fogalmazásában — az evangélikus
keresztyénség klasszikus hitvallását látjuk. Gyermekeink
a kátétanítás során g} őzödnek meg arról, hogy egyházun
kat a többi keresztyén egyháztól nemcsak egyes vallási
tanok választják el, hanem mindenekelőtt más az életesz
ménye, más vallásosságának a jellege és az Istennel való kap
csolatának a módja. Kátétanításunknak tehát az a feladata,
hogy rámutatva az evangélikus keresztyénség nagy értékeire,
keltse fel és erősítse meg a gyermekekben egyrészt felelős
ségüknek a tudatát, másrészt a szolgálatnak és áldozatkészség
nek a kötelességét evangélikus egyházunkkal szemben.
b) A k á té ta n ítá s m ó d sze re s e ljá r á s á r a vo n a tk o zó
főbb a la p e lv e k :
1.
A kátétanítás ne legyen analitikus, vagyis elemző,
hanem szintetikus, azaz felépítve kifejtő.
Analitikusnak nevezik azt a régebbi módszert, mely a
lutheri magyarázatot a kátészöveghez hasonlóan tárgyalta.
Mindkettőt nyelvtani és logikai szempontból feldarabolta,
azután bibliai mondásokkal és példákkal bizonyította, végül
az életre alkalmazta. Az ilyen eljárás mellett úgy a kátészö
veg, mint a lutheri magyarázat külön magyarázásra szorul
és az egész eljárás értelmi és szóbeli jellegűvé (intellektualizmus és verbalizmus) válik. Azonkívül a gyermekeknek a ta
nításban való szabad és önkéntes részvétele elmarad, mert
készen kapják a megértéshez szükséges ismereteket.
Az új szintétikus (felépítő) kátétanítási eljárás nem a
kátészövegből indul ki, mert a káté szövege (parancsolat,
hitágazatok) a tanítás végső célját képezi. A tanító tehát
egyelőre elhallgatja a lutheri magyarázatot, ellenben úgy
vezeti a beszélgetést, hogy abban a lutheri magyarázat szol
gáltassa az egyes részletcélokat, azaz irányítsa az egész taní
tás menetét. így a káté szövege a tanítás végső célja marad,
a lutheri magyarázat pedig — eredeti hivatásához képest —
eszköze lesz a kátészöveg helyes megértésének és keresztyén
értékelésének. Ezt az eljárást tulajdonképpen genetikusnak

116

(keletkeztető) is nevezhetjük, mert a tanító úgy- vezeti
a beszélgetést, a gyermekek gondolkodását, hogy maguk
jöjjenek rá a kátészövegben foglalt vallási igazságokra vagy
erkölcsi szabályokra. Ha pedig a gyermekek már megtalálták
és saját szavaikkal kifejezték a keresett vallási vagy erkölcsi
igazságokat, akkor a tanító közli velük a lutheri magyarázat
megfelelő részét, esetleg a táblára írja és elolvastatja. Ez az
eljárás tehát cselekvő módon vonja bele a gyermekeket a
közös szellemi munkába és öntevékenységüket is nagyban
elősegíti.
2.
A kátétanítás legyen szemléletes és élettel teljes! Me
másíthatatlan alapelve legyen minden kátétanításnak, hogy
a vallási és erkölcsi fogalmak elvonása mindig a vallási vagy
erkölcsi életnek a szemléletéből induljon ki és sohasem tör
ténjék logikai úton, tehát pl. egy kátéfogalom meghatározása
és felosztása alapján. így pl. az ötödik parancsolat tárgya
lásában a lutheri magyarázat első részének („ . . .Felebarátunk
testében kárt vagy fájdalmat ne okozzunk! . . .“) elvonását
előzze meg a rablók, a pap és lévita magatartásának szem
lélete; a magyarázat másik részének elvonását („. . . hanem
minden testi szükségében segítségére és javára legyünk . . .“)
pedig az irgalmas szamaritánus emberszeretö viselkedésének
szemlélése és megbeszélése.
A szemléleti anyagot a kátétanítás számára elsősorban
a bibliai történetek adják — ezek között is elsősorban a
Jézus életéről és tanításáról szólók, — mert Istennek üdvö
zítő akaratát ezek fejezik ki a legvilágosabban és leghatáro
zottabban. — A bibliai történetekhez számíthatjuk az egy
háztörténetemből, továbbá a kül- és belmisszió területéről
vett történeteket. Különösen a külmiszió történetéről vett
képek szemléltethetik a keresztyén vallásnak egyedülálló ér
tékét a pogány vallásokkal szemben. — Nem szabad figyel
men kívül hagynunk a jelen életéből vett anyagot (szépiro
dalom, elbeszélés való esemény alapján), főleg pedig a gyer
mekek már meglevő vallási élményeit, tapasztalatait és isme
reteit sem.
Különösen az önálló kátétanítás során kell a tényleges,
való életet tárnunk a gyermekek szeme elé, amint ök azt
ismerik és a családban, az iskolában, az utcán, munkájukban
és játékaik közt stb. át is élik. I tt is fontos a tanító igazságszeretete és őszintesége. Ne akarja a tanító minden áron
eltüntetni a különbséget a való élet és a keresztyén álláspont
között (a gondviselés hite és a tényleges kenyérharc, a
névleges keresztyénség és Jézus valódi követése stb.), hanem
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juttassa erőteljesen kifejezésre a keresztyén hit igazságát vagy
erkölcsi tanítását.
3. A kifejtésre és felépítésre váró tanítási anyagot
osszuk kisebb, a gyermekek számára is áttekinthető gondolatcsoportokra és részletegységekre. A kátétanításra különösen vo
natkozik ez a régi alapelv: „Aki jól osztályoz, az jól is tanít.u
Ez a tagolás azonban legyen minél világosabb és egyszerűbb.
Hiba is volna a gyermekeknél túlságos súlyt helyezni ezekre
az összefoglalásokra, mert a tagolás elsősorban a tanító szá
mára szükséges.
Példák: A tízparancsolatnál ez a tagolás különösebb
nehézségekbe nem ütközik, mert mindegyiknek lutheri ma
gyarázatában ott van a bevezető rész^, továbbá a tilalom és
a parancs. Pl. a negyedik parancsolatnál egész természetesen
kínálkozik ez a két gondolatcsoport : a) Mit nem engedhetnek
meg maguknak a jó gyermekek szüleikkel szemben ? (Tilalom).
b) Hogyan kell a jó gyermekeknek viselkedniük szüleikkel
szemben ? (Parancs.) Kisebb részletegységek ebben a két gon
dolatcsoportban : a) Tilalom: 1. A megvetés, 2. a haragra
ingerlés, b) Parancs: 1. A tisztelet és megbecsülés, 2. az
engedelmesség és 3. a szolgálat. — Nehezebb dolog ez a
hitágazatoknál. Pl. az első hitágazat gond ólat csoportjai: a)
Mi jót tett és állandóan tesz velem az Isten? b) Miért tett
és tesz velem oly sok jót az Isten? c) Mindezért én neki
hálával, dicsérettel és engedelmességgel tartozom. Az a) gon
dolatcsoport részletegységei : 1. A teremtés és fenntartás. 2.
Az élethez szükséges eszközök. 3. Milyen gondosan vezet
minket Isten az életen át stb. (Eger K. Jugendlehre 3. kiad.
1922. c. munkája alapján.)
4. Kátétanításunk legyen gyakorlati, praktikus termé
szetű. Sohase feledjük el, hogy a vallás élet! Az igazi keresztyénség nem a káté, illetve az egyház tanainak értelemszerű
tudásából áll, hanem a káté útján megismert keresztyén igaz
ságoknak öntudatos követéséből és megvalósításából. A gyer
mekek tudják meg, hogy a kátéban nem száraz, elméleti
tanokról van szó, hanem olyan fontos életkérdésekről, amelyek
közvetlenül érdeklik őket. (Család, munka, hivatás, egyház,
állam, társadalom.) A kátétanítás ilyen módja nemcsak a
gyermekek figyelmét és érdeklődését biztosítja, de a káténak
maradandó életértékére is rámutat. Ezt a gyakorlati keresz
tyén magatartást hangsúlyozza Luther is különösen a káté
első két főrészének a magyarázataiban.
5. Kátétanításunk számára Luther magyarázatai ne meg
változhatatlan törvényt képezzenek, hanem csupán értékes és

iránytadó útmutatást. Ezért egyik fontos alapelvünk legyen,
hogy ne annyira Luther szavait, mint inkább gondolatait
magyarázzuk. Sokszor nem is lehet minden egyes szót külön
tárgyalni, mert több szó szolgál ugyanannak a fogalomnak
a magyarázatára. (Pl.: A negyedik parancsolat magyarázatá
ban a „tiszteljük, becsüljük és szeressük őket, nekik szolgál
junk és engedelmeskedjünk“, vagy a „megvéd és megőriz“
szavak az első hitágazatban, „a hinni és őhozzá ju tn i“
kifejezések a harmadik hitágazatban stb). A legtöbbször a
lutheri magyarázat irányítja a kifejtő beszélgetés sorrendjét,
de kivételes esetekben — a könnyebb megértés vagy a he
lyesebb egymásután kedvéért — ettől el is térhetünk. (Pl.
a Miatyánk harmadik kérésének magyarázatában „az ördög
nek, a világnak és saját testünknek akarata“ helyett lélek
tanilag helyesebb : a mi természetünk, a más emberek és az
ördög sorrendje. — Vagy a második hitágazat magyarázatá
nak bevezetését: „Hogy a Jézus Krisztus . . . született“ aján
latos a megbeszélés utolsó részletegysége gyanánt tárgyalni.)
Alkalmilag indokolt a magyarázat részletegységei közé egy
újat is beilleszteni, ha annak tárgyalását feltétlen szükséges
nek látjuk. (P l.: a hetedik parancsolatnál a munkáról, a
nyolcadiknál a hazugságról, az első hitágazatnál a keresztyén
nek a szenvedésekkel szénben elfoglalandó álláspontjáról.) A
tanító tehát kegyelettel és tisztelettel tartozik evangélikus
vallástanításunknak ezen klasszikus könyve iránt és tanítá
sában kötelessége annak áldott, istenfélő és emberszerető
szellemét érvényesíteni, de tanítói egyéniségét és vallásos
meggyőződését semmiképpen sem kell megtagadnia.

30. A kátétanítás menete.
A kátétanítás módszeres menetével kapcsolatban is hang
súlyoznunk kell, hogy itt sem lehet tanítási eljárásunk min
dig egyforma. Tulajdonképpen a káténak minden főrésze
sajátos tanítási eljárást kíván. Az egyformaságot (sablon) itt
is kerülnünk és változatosságra kell törekednünk. Nagy voná
sokban a következő lehet egy kátétanítás menete:
1. Az előkészítésnek többféle faja lehetséges. Ajánlható
az új anyagnak a régivel való kapcsolata, különösen akkor,
ha az világossá teszi a gyermekek számára az egyes kátéré
szek belső összefüggését. (Kapcsoló ismétlés.) Pl. a negyedik
parancsolat előkészítésében a gyermekekkel megállapíttatjuk,
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hogy az első három parancsolat Isten iránti kötelességeinkről
szól, Isten után pedig szüléink állanak hozzánk a legköze
lebb, ők mintegy Istennek a helyettesei a gyermekek szá
mára. Ez egyúttal átmenetet is jelent a tizedik parancsolat
egyik csoportjáról a másikra. A kapcsoló ismétlés csak ott
van helyén, ahol az természetesen és könnyen megtörténhe
tik. — Egyébként más kiindulási pontot is választhatunk a
beszélgetés számára, pl. a gyermek tapasztalati világát vagy
a bibliai történeteket, esetleg az egj'háztörténelmet. — Fel
vethetünk egy problémát is. (L. alább a célkitűzésnél.) —
Azután térjünk rá egyszerűen és természetesen a tárgyalandó
kátészövegre. Ha tárgyi vagy szövegmagyarázatra van szük
ség, végezzük el röviden. Legegyszerűbb, ha a tanító közli
a legszükségesebb magyarázatot.
A célkitűzés legyen egyszerű, világos és alkalmazkod
jék a kátészöveghez. Legjobbak az úgynevezett problémaszerű
célkitűzések ; ezek azonban ne legyenek csupán értelmi ter
mészetűek, hanem hassanak a tanulók lelkiismeretére és aka
ratára is. Azt akarjuk ugyanis, hogy a gyermekek a paran
csolatokat necsak megértsék, hanem megszívleljék és meg is
tartsák. Ilyen célkitűzések : 1. Hogyan kell a gyermekeknek
szüleikkel szemben viselkedniük ? (Negyedik parancs.) 2. Milyen
drága legyen nekünk felebarátaink élete ? (Ötödik parancs.)
3. Miért kell így imádkoznunk : „Ne vigy minket kísértésbe?“
(Hatodik kérés.) 4. Milyen áldást várunk az úrvacsora véte
létől ? (Szentségek.)
II.
A meggyőzés. A célkitűzés alapján megindul a fej
tegető beszélgetés azoknak a részletcéloknak alapján, amelye
ket rendszerint a lutheri magyarázatból veszünk.
Minden egyes részletcél fejtegetését kezdjük egy alkal
mas történet szemléltetésével. Elsősorban egy bibliai történet
felhasználása ajánlható, de felhasználhatunk más szemléleti
anyagot is (szépirodalom, megtörtént esemény). Egy részletegységben a tényállás megállapításához elegendő többnyire
egy szemléltető történet, bonyolultabb esetekben azonban
több történetre van szükség.
Ezután a szemlélt történetnek megbeszélése alapján
megállapítjuk a valláserkölcsi életnek azt a tényállását,
melyre a kátészöveg vonatkozik. Ehhez legjobb azonnal
hozzáfűzni a szükséges összehasonlító anyagot, mely részint
a megnevezett bibliai történetekben és más elbeszélésékben,
részint a gyermekek tapasztalataiban rendelkezésünkre áll.
Túlságos sok történet közlésétől, úgyszintén a történeteknek
puszta megnevezésétől azonban tartózkodjunk. Az összehason
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lítás alapján lehetőleg maguk a gyermekek jöjjenek rá — a
tanító irányításával — a tényállás alapját képező vallási
igazságra vagy erkölcsi szabályra.
A megbeszélés következő mozzanata, hogy a gyerme
keket belevonjuk a tényállás vallási értékelésébe és lelkiismeretszerű megítélésébe. I tt az alkalom, hogy a gyermekek
életviszonyait, környezetét és kötelességeit a keresztyénség
megvilágításában tüntessük fel és helyesbítsük esetleges té
ves felfogásukat az élet céljáról és feladatairól. Fontos,
hogy a gyermekeket személyes állásfoglalásra indítsuk a ki
emelt vallási igazsággal szemben. Ezért ne törekedjünk a
kátéigazságok fogalmi meghatározására, hanem mutassunk rá
azok értékére és fontosságára a mindennapi életben.
Az egyes részletegységek kifejtése közben felhasználjuk
a bibliai mondásokat is. A bibliai mondásokat jól válogas
suk meg, hogy szinte természetesen nöjjenek ki a meg
előző beszélgetésből. Éppen így fontos, hogy a fejtegetés
magaslatain a vallásos hangulatot egy-egy odaillő énekvers
eléneklésével mélyítsük el, de gondolati fejtegetés céljaira az
énekverseket ne használjuk fel. Az énekvers legmegfelelőbb
helye tehát a részlet egység végén van.
A megbeszélés harmadik mozzanata a kifejtett cél
nak, illetve a részletcéloknak összefoglalása. Az összefogla
lást először a gyermek végezheti el saját szavaival, azután
a tanító közli a lutheri magyarázatnak megfelelő részét.
Miután a megelőző megbeszélésben a tanulók a lutheri ma
gyarázatban levő gondolatokat megbeszélték, ennek meg
értése különösebb nehézségeket okozni nem fog. Ha szük
ség van egyes nyelvi vagy értelmi természetű magyaráza
tokra, a tanító tegye meg azokat röviden és tömören,
hogy az elmélyedő és értékelő megbeszélés hatását ne gyen
gítse. Nagyobb nehézségek esetleg az apostoli hitvallás egyes
ágazatainál fordulhatnak elő, ahol nemcsak a káté szövegé
nek, hanem a lutheri magyarázat egyes szavainak és kifeje
zéseinek rövid megvilágítására is szükség lehet. Ajánlatos
egyrészt az áttekintés, másrészt a tanulás megkönnyítésére a
kátészöveget és a magyarázatnak megfelelő részeit tagolva,
könnyen áttekinthető alakban a táblára írni és többször el
mondatni.
Ha valamelyik kátérésznél (pl. a második hitágazat) a
részletegységek tárgyalása több órát vett igénybe, akkor az
egyes részlet egységek eredményeinek áttekintésére és a lutheri
magyarázatban való összefoglalására esetleg egy külön órát
is szánhatunk,
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111. Az alkalmazás. Ha a megbeszélés folyamán sikerült
a gyermekeket a kátérészből kiemelt vallási vagy erkölcsi igaz
ság jelentőségéről meggyőzni és felelősségüket iránta feléb
reszteni, akkor áttérhetünk gyakorlati alkalmazására.
Ennek lényege a felismert igazsággal szemben való ál
lásfoglalás. A tanító a gyermekeket ilyen és hasonló kérdé
sekkel ösztönzi erre : Mit tanultál ebből a parancsolatból ?
Hogyan fogod teljesíteni ? Mitől kell óvakodnod ? Hogyan
teszel bizonyságot keresztyénségedről ? stb — Az elhatározás
megerősítésére egy énekvers eléneklésével vagy imádkozásra
való felhívással törekszünk ; ott pedig, ahol erre lehetőség
van, egy meghatározott keresztyén életmódot vagy erkölcsi
cselekedetet követelünk. Legtöbbet ér itt egy-egy gyakorlati
feladat kitűzése. Pl. : Figyeljetek jól a vasárnapi egyházi
beszédre, hogy el tudjátok nekem mondani. (Harmadik paran
csolat.) V agy: A jövő órán mondjátok el, hogy kitől kér
tetek bocsánatot. (Ötödik parancsolat.)
#

*
*

Ez a tanítási menet a káté második és harmadik részé
nek tárgyalásánál módosulhat, mert ott az alkalmazás köz
vetlenül a lutheri magyarázat megbeszéléséhez kapcsolódhatik
és a tanítást a kátészöveg és a magyarázat összefoglalásával
fejezzük be. Ellenben a szentségekről szóló részekben ajánla
tos közvetlenül a szereztetési igéket választani a kifejtő
beszélgetés kiindulásául, ha az előkészítésben a tanító már
felújította a gyermekeknek a kereszt elésre, illetve az úrvacso
rára vonatkozó megfigyeléseit és ismereteit.
I tt is meg kell jegyeznünk, hogy a közölt tanítási me
net csak általános keretet képez a tanító számára. Más
— részben analitikus — eljárás is lehetséges, mely tájékoz
tatásul már az előkészítésben közli a lutheri magyarázatot
is. A kifejtő beszélgetésnek és a lutheri magyarázatoknak
összhangja így jobban van biztosítva. Egyébként a szintétikus tanításnak elvei itt is érvényesek maradnak.
Jegyzet. A kátétanítás legújabb fokozatelmélete Schieder
Gyulától származik, aki gyökeresen szakít a katechetikai hár
mas lépéssel és minden kátérész (tízparancsolat, apostoli hit
vallás stb.) számára sajátos módszeres elveket kíván. A paran
csolatok tanításában pl. a következő általános menetet (schémát)
ajánlja.
1. Nomina: A parancsolat szövegének az értelmezése.
2. R és; Ezen a fokon rámutatunk Istennek valamelyik
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adományára az ünnepnap, az otthon, az élet, a becsület stb.),
melyet valamelyik parancsolat védelmez.
3. Actum : Annak a megvilágítása, hogy ezt a paran
csolatot a világi törvények is megkövetelik, de Isten köve
telése ezeken túlmegy. I tt jelenik meg Luther magyarázata.
Ezen a fokon hangsúlyozzuk, hogy Isten nemcsak egyes
tetteket kíván, hanem magát a tettet, az engedelmessé
get és a megfelelő érzületet. (Istent féljük és szeressük).
Egyúttal azonban azt is kiemeljük, hogy Istennek ez a kö
vetelése az ö hűségében van megalapozva. A szükséges szem
léltető és igazoló anyag (a szentírás igéi és történetei) részint
a rés, részint az actum fokán kerül sorra.
4. Verbum : Ezen a fokon azt kérdezzük, hogy mit je
lent ez a parancsolat ma a mi számunkra. Mit jelent a nem
zet élete, a gyülekezet, az egyes ember számára. Különösen
azt kell kiemelnünk, hogy Istennek ez a követelése hogyan
nyúlik bele gyermekeinknek, ifjúságunknak az életébe.
5. Az oppozició foka különböző helyeken illeszthető be.
Ellenállni, opponálni az ellen lehet, hogy Isten nagyon sokat
követel vagy hogy éppen tőlem követeli azt stb.
6. A bibliai fokozat is — az oppozició foka szerint —
a tanítási menet különböző helyein léphet fel.
Ha ezt a fokozatelméletet összehasonlítjuk a mi káté
tanítási fokozatelméletünkkel, akkor Schieder 1. fokozata
alkothatja az előkészítést, Schieder 2.; 3., 5. és 6. fokozata
a meggyőzés, a 4. fokozat pedig az alkalmazás gondolatai
nak a tartalmát. (L. a 12. fej. jegyzetét.)
C) É p ítő je lle g ű (é rze lm i) a n ya g o k .
A népiskolai vallástanítás érzelmi természetű vagy lírai
anyagát a vallásos költészet alkotásai: az egyházi énekek és
zsoltárok alkotják. Ez az anyag a népiskolai vallástanítás
ban többnyire csak kísérő anyagnak tekinthető, néha azonban
önálló tárgyalására is szükség van.

31. Az egyházi énekek tanításának célja
és anyaga.
Egyházi énekeink a vallástanítás számára valóságos kin
csesbányát jelentenek. A keresztyén hitnek fenséges eszme
világa és csodálatos érzelmi gazdagsága nyilvánul meg ben
nük emelkedett, művészi alakban: alázatos bünbánat és tőre-
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delem, Isten dicsérete és magasztalása, odaadó és benső meg
nyugvás az isteni gondviselés bölcseségében stb. Egyházi
énekeinknek a keresztyén kedélyéletre való nagy hatását
megindító érzelmi tartalmukon és szép költői formájukon
kívül még megkapó dallamuk is elősegíti.
Az elmúlt századok nemzedékei a biblián kívül énekeskönyvünkből merítettek vallásos hitet, reménységet és vi
gasztalást. A mai nehéz idők nemzedéke sem nélkülözheti
csodás egyházi énekeinknek hit építő és életformáló erejét.
Méltán sorolja tehát Niebergall az egyházi énekköltöket az
emberiség legnagyobb jótevői közé és jogosan kívánja, hogy
az egyházi ének az iskolában ne legyen mostohagyermek a
káté mellett. Természetes, hogy vallástanításunk sem hagy
hatja kiaknázatlanul ezt a páratlan és pótolhatatlan vallásos
kincset. Egyházi énekeinknek iskoláinkban is fel kell csen
dülniük és gyermekeinknek szívét, lelkét Istenhez, a hitnek
szent világába kell felemelniök.
a) É n e k ta n ítá s u n k célja tehát az, hogy gyermekein
ket megismertessük legszebb és legértékesebb egyházi énekeink
kel. Tesszük pedig ezt olyan módon, hogy az egyházi énekekből
is meghallják Istennek reájuk vonatkozó üzenetét és szívüket
nyissák meg előtte. Az egyházi énekek jelentőségét abban
látjuk, hogy főleg a kedély és érzelmi élet útján hatnak
gyermekeinkre, vagyis olyan utakat nyitnak meg Isten igé
jének befogadására, melyek szavaink és tanításunk előtt ren
desen zárva vannak. Egyházi énekeinkkel így az életbe ki
lépő gyermekeinknek olyan lelki kincset adunk, melynek
birtokában később is tapasztalhatják az Istennel való élet
kapcsolatnak erősítő és bátorító tudatát. Különösen a gond
és bánat idejében, a szenvedés és gyász napjaiban szerezhet
enyhülést és vigasztalást egy-egy gyönyörű egyházi énekünk.
(Ki dolgát csak Istenre hagyja . .. Mind jó, amit Isten tészen . ..
Jézus, én bizodalmám.)
Egyházi énekeink a mellett kifejezik evangélikus egy
házunk keresztyén hittartalmát és bizonyságot tesznek élő
kegyességéről, vallásosságáról, tehát rendkívül alkalmasak az
evangélikus öntudat, az egyházunk iránti szeretet és hűség
érzelmeinek felkeltésére és ápolására is. (Erős vár a mi Iste
nünk . . . Térj magadhoz, drága Sión stb.)
b) A z e g y h á z i é n e k ta n ítá s a n y a g a .
Az egyházi énekek kiválasztásának alapvető elve az,
hogy csak értékes egyházi énekeket kell tanultatnunk, azaz

124
olyanokat, amelyekben az értékes vallási tartalom szép, költői
alakban jelenik meg. Fontos továbbá a hangulatos, jellegzetes
dallam, mely találóan alkalmazkodik az ének érzelmi világához.
Az, értékelésre nézve irányadó lehet evangélikus népünk íté
lete, mely szívéhez nőtt, kedves énekeiben ösztönös megér
zéssel kereste ki egyházi énekköltészetünk gyöngyeit.
Ezért a megtanulandó egyházi énekek közé fel kell
vennünk nagy szeretetnek örvendő régi énekeinket (Győzhe
tetlen én köszálam, Gondviselő édes Atyám, Gyötrődik az
én lelkem, Jer, temessük el a testet stb.) és a magyar evan
gélikus énekköltök (Kiss János, Sántha Károly, Csengey
Gusztáv, Kovács Sándor, Payr Sándor stb.) legkiválóbb al
kotásait is.
Figyelembe kell vennünk végül tanulóink értelmi fej
lettségét és az énekek hangterjedelmét. Tehát osztályonként
úgy kell elosztanunk az egyházi énektanítás anyagát, hogy
énekeink tartalmának megértése, hangulatának átérzése a
tanulóknak nehézségeket ne okozzon. Másrészt az egyes osz
tályokban csak olyan énekeket vehetünk fel, melyeknek hangterjedelme nem haladja meg a tanulók életkorának átlagos
han gterj ed el mét.
a) A népiskolai vallástanítási tanterv hat év alatt hatvan
ének megtanítását kívánja meg és az énekeket a kővetkező
képpen osztja el:
I. oszt.; Az Úr az én hü pásztorom. Szívem szerint,
Úristen. Dicsőség mennyben Istennek. Dicsérlek, Uram, té
gedet. Jer, dicsérjük Istent. Örül mi szívünk. Krisztus ártat
lan bárány. Mi Úrunk és édes Atyánk. (Ismétlés.)
II. oszt.: Dicsérd Istent keresztyénség. Jertek hozzám,
Krisztus mondja. Jézus, Istennek báránya. Uram Jézus, for
dulj hozzánk. A nap immár elenyészett. Adjunk hálát az
Úrnak. Uram, rosszul cselekedtem. (Ismétlés. Gyermekisten
tiszteleti liturgia.)
III. oszt.: Teremtő Istenünk. Ifjúságom teremtöje. Ke
gyes Jézus, itt vagyunk. Mennynek, földnek teremtöje. Dicsöült helyeken. Ki dolgát csak Istenre hagyja. Erős vár a
mi Istenünk. (Négy vers.) Előtted állok, drága Jézusom. Ez
esztendőt megáldjad. (Ismétlés. Gyermekistentiszteleti liturgia.)
IY. oszt. : Zengd lelkem az új reggelt. Hagyjad a jó
Istenre. Mintha szárnyon szállna. Boldog örömnap derűit
ránk. Tündöklő hajnalcsillag. Oh, én bűnös, jaj, mit tegyek.
Készítsd magad kedves lélek. Maradj meg kegyelmeddel.
Teljes minden éltemben. Én lelkem, mire csüggedsz el? (Is
métlés.)

V. oszt. : Istentől el nem állok. Krisztus Urunknak
áldott születésén. E szomorú napot. Jövel, Szentlélek Úr
isten. Az éj im érkezik. Mind jó, amit Isten tészen. Mint a
szép híves patakra. Isten felséges adománya. Jézus, sebeidnek
mélye. Dicsérd én lelkem. Oh, felséges Úr. Ne csüggedj el,
kicsiny sereg. Az én időm, mint a szép nyár. (Ismétlés.)
VI. oszt.: Mily nagy az Úr kegyelmessége! Szerelmes
Jézus, vájjon mit, vétettél? Jézus, én bizodalmám. Népek
hatalmas Istene. Én Istenem, én bűnös ember. Légy csendes
szívvel és békével. Győzhetetlen én köszálam. Dicséret, tisz
tesség légyen Mi Atyánk, ki vagy mennyekben. Jehova,
csak neked éneklek. Hogy naponként, Uram. Térj magadhoz,
drága Sión. Ne szállj perbe énvelem. (Ismétlés.)
VII. oszt.: Hogy ne dicsérném az Istent? Minden em
ber csak halandó. Szegény fejem hová hajtnálak ? Térj ma
gadhoz, drága Sión. Krisztus Urunknak. Uram, rosszul csele
kedtem. Jézus, sebeidnek mélye. Gondviselő édes Atyám.
Jöjj népek megváltója. Bizony meglészen az idő. Krisztus,
te vagy életem. Győzhetetlen én köszálam.
VIII. Te, világ szép ékessége. Teljes minden éltemben.
Mintha szárnyon szállna. Én Istenem, én bűnös ember. Bű
nösök hozzád kiáltunk. Jézus, szenvedésedről. Istentől el nem
állok.
c) A z e g y h á z i é n e k ta n ítá s f a ja i.
Az egyházi énektanításnak is kétféle faját különböztet
jük meg: 1. Az alkalmazott és 2. az önálló énektanítást.
Az alsó és középső fokozaton rendesen nem egy egész
éneket tanítunk be, hanem csak egy vagy két énekverset.
I tt tehát az ének legtöbbször nem önálló tanítási annyag,
hanem rendesen valamelyik bibliai történet tanításához kap
csolódik és az a feladata, hogy a bibliai történetben szem
léltetett vallási igazságot szép, hatásos alakban megörökítse.
Ez az úgynevezett alkalmazott énektanítás. Ebben az esetben
tehát külön előkészítésre nincsen szükség, az előzetesen tár
gyalt bibliai történet biztosítja az ének számára a szükséges
hangulatkeltést. Legfeljebb még egy-két. rövid szó- vagy
gondolatmagyarázatot adunk és azonnal áttérünk az ének
vers szövegének és dallamának betanítására. (L. az előkészítés
2 . p. 1.)
De az alkalmazott énektanítás nem elég. Vannak olyan
énekeink, melyeknek tartalma olyan változatos, hogy nem lehet
őket kényelmesen más anyagok tanításához kapcsolni. Azon-
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kívül ilyen módon tanulóink csak kevés éneket sajátíthatná
nak el. Azért — különösen a felső fokozaton — szükség
van egész énekek tanítására is. I tt tehát az egyházi ének,
mint önálló tanítási anyag is sorra kerül. Erre az önálló
énektanításra vonatkozik az alább közölt tanítási eljárás.

32 Tanítási vázlat az egyházi énekek köréből.
5. Maradj meg kegyelmeddel. (Ill—IV. oszt.)
a) T a r ta lm i m e g fo n to lá so k.
Ezt az egyházi énekünket is elsősorban nem mint köl
tői alkotást tárgyaljuk, hanem mint szerzőjének hitvallását,
Jézus Krisztushoz intézett kérését és imádságát. Szerzőjéről,
aki Stegmann Józsua rintelni lelkész volt (1558—1632), nem
sokat tudunk, az ének keletkezésének köiülményei is homályo
sak. Azonban Stegmann éneke a mai napig megőrizte értékét,
alkalomszerűségét és jelentőségét keresztyén hitünk számára
s ma istentiszteleti liturgiánknak értékes befejező részét ké
pezi. Annál szükségesebb, hogy tanulóinkat tartalmával, val
lási gondolataival megismertessük és hangulatába, érzelmi
világába bevezessük.
b) M ó d sze re s eljá rá s.

I. Előkészítés.
Az előkészítés többféle lehet. Mi egy egyszerű és ter
mészetes előkészítést választunk: Kiindulunk az emmausi
tanítványok már ismertnek feltételezett történetből. (Luk.
24, 13—33 v.)
a) A következő kérdéseket vethetjük fel a tanítás be
vezetésében : Ki ismeri közületek az emmausi tanítványok
történetét ? Mondjad el, N ! Milyen lelki állapotban voltak a
tanítványok? Miért voltak szomorúak? Mit reméltek ők
Jézustól ? (Izrael országának megváltását az idegen uralom
tól.) Ezenkívül még miért voltak nyugtalanok ? (Különféle
hírek, hog}7 a Mester nincsen a sírban és él). Hogyan nyug
tatta meg és vigasztalta őket utitársuk ? (Hogy mindezeket
már a próféták is megjövendölték, hogy Krisztusnak szen
vedéseken és kereszthalálon kellett átmennie mennyei dicsősé-

gebe). Még miben vett részt velük ? Csak mikor ismerték
meg öt ? Milyen lett lelkűk a Jézussal való együttlét után ?
| (Bátorsággal és vigasztalással telt meg.)
b) Az emmausi tanítványok története annyira megih
letett egy kegyes evangélikus lelkészt, hogy hatása alatt egy
megkapó egyházi éneket írt. A lelkészt Stegmann Józsuának
hívták, több mint 300 évvel ezelőtt élt (1588—1832), de
egyházi énekét ma is énekeljük istentiszteleteinken. Bizonj^ára
ti is ismeritek egyik-másik versét. Szeretnétek meghallani ?
Figyeljetek ide, eléneklem hát nektek. (A tanító az egyházi
ének első versét elénekli.)

II. Meggyőzés.
a) A z ú j a n y a g n y ú jtá s a .
A tanító megfelelő hangsúlyozással elmondja az egyházi
éneket, majd a kővetkező szavakkal vezeti be a megbeszélést:
Mielőtt ezt a szép éneket megtanulnék énekelni, ismerjük
meg alaposabban a tartalmát.
b) M egbeszélés.
1. Miért kérték az emmausi tanítványok Jézust, hogy
maradjon velük ? (Hogy tanítsa, bátorítsa vagy megvigasz
talja őket.) Miért van nekünk is szükségünk erre a kérésre ?
(Gondok, bajok, kísértések, bánat stb.) Különösen pedig azért,
hogy a gonosz emberek (bűnös világ) ne szakítsanak el min
ket Istentől. Hogyan maradhat velünk Jézus, ha nem látjuk
öt? (Csak az ö Szentlelke.) Megérdemeljük mi azt, hogy
Jézus lelke velünk maradjon? (Nem.) Miért nem? (Mert sok
szor nem követjük Jézus tanítását.) Tehát ha Jézus velünk
marad, csak kegyelemből teszi, hogy minket megmentsen.
Ezért a következőképpen kérjük az ö kegyelmét:
,,Maradj meg kegyelmeddel“ stb. (1. v.)
2. Most is, különösen ebben az órában veletek van ke
gyelmével Jézus. Hiszen itt halljátok az ö tanítását és beszé
dét, vagyis szent igéjét. Miért mondjuk szentnek az ö igéjét ?
(Mert Istenről, Jézusról, a mi üdvösségünkről stb. szól.) Csak
ma hirdetik nektek Jézus igéjét? (Nem, minden vallásórán
az iskolában és minden vasárnap a templomban.) Miért kell
megtanulnotok Isten igéjét ? (Hogy itt a földön kegyes éle
tet élhessünk és a mennyben üdvözölhessünk.) Lehetőleg
meddig legyen útmutatónk Jézus a mi földi pályánkon ? (Éle
tünk végéig.) Ezért a második versben így kérjük ö t :
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„Maradj meg szent igéddel. . .“ (2. v.)
3.
Mitől óv meg minket Jézus igéje? (A' bűnt
tévelygéstől.) Isten igéje a mi számunkra világosság is, mert
fényével rámutat a helyes életútra. Miért van szükségünk
nekünk is erre ? (Hogy hamis útra ne tévedjünk.) Tehát a
harmadik versben így imádkozunk :
„Maradj meg világosság . . .“ (3. v.)
4 Aki hallgat Jézus szavára és a szerint cselekszik,
annál az gazdag gyümölcsöket terem. Miféle gyümölcsöket?
(Békesség, tiszta lelkiismeret, erényes élet, boldogság stb.)
Mindezeket röviden az isteni ige áldásainak nevezhetjük.
Milyen sokáig szeretnők ezeket az áldásokat megtartani ?
(Életünk végéig.) A negyedik versben tehát így fohászkodunk :
„Maradj meg áldásoddal...“ (4. v)
5. Aki azonban Jézusnak hűséges tanítványa, azt gyak
ran üldözi az ellenség vagy a gonosz világ. Tudnátok ilyen
példákat ? (Régen az első keresztyének vagy a magyarországi
protestánsok üldözése — gályarabok, eperjesi vértanuk stb. — ;
ma a hitetlen emberek lekicsinylése és gúnyja stb.) Ki vé
delmez meg minket a hitetlen világgal szemben ? Tehát
Jézust erős pajzsunknak is nevezhetjük. Ezért az ötödik
versben ezt kérjük :
„Maradj meg oltalmaddal . . .“ (5. v.)
6. Ha Jézus igéjével, világosságával, áldásaival és
oltalmával állandóan velünk van, akkor hűséges hozzánk. De
akkor tölünk is mit követelhet Jézus ? (Hogy mi is hűsége
sek és állhatatosak legyünk hitünkben.) Mikor pártolnak el
az emberek gyakran Istentől ? (Bajban, ha a segítséget nem
látják azonnal ; a szenvedésben, ha az hirtelenül rájuk sza
kad.) Mit remélünk tehát Jézustól, ha baj és szenvedés sza
kad reánk ? (Hogy erőt ad nekünk a hitben való kitartás
hoz.) Énekünk utolsó versében tehát így imádkozunk :
„Maradj meg hűségeddel. . .“ (6. v.)
c) Ö sszefo g la lá s.
Most olvassuk el az egész egyházi éneket szépen, jól
hangsúlyozva, mintha csak egy imádságot mondanánk el. Kö
vetkezik az egyházi énekek egyfolytában való olvastatása,
versszakonként egy-egy tanuló olvas, ügyeljünk arra, hogy
az olvastatás átérzeti, imaszerű legyen.
(A tanító esetleg táblai vázlat alakjában is összefoglal
hatja az ének gondolatmenetét. Ez a vázlat azután — min
dig a megfelelő versszak tárgyalása után emelve ki annak
fögondolatát — a b) végén a következőképen alakul k i :
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1. kegyelmeddel,
2. szent igéddel,
3. világosságoddal,
Maradj meg 4. áldásoddal,
5. oltalmaddal,
6. hűségeddel.
Mindenesetre szükséges azonban legalább az első vers
szakot többször is elmondatni, hogy a tanulók azt nagyjá
ból megtanulhassák s így a dallamtanulás se ütközzék
különösebb nehézségekbe.

III. Alkalmazás.
a) A z énele je len tő ség e.
Hol hallottátok már ezt az egyházi éneket ? (Az isten
tiszteletek végén mindig ebből éneklünk három versszakot.)
Látjátok, milyen fontos egyházi énekünk ez. Ezzel az ének
kel arról teszünk bizonyságot, hogy nem bízunk saját erőnk
ben vagy bölcseségünkben, hanem csak Jézus lelkének ere
jében és hatalmában. Ebben együttesen könyörgünk Jézushoz,
hogy a földi élet bajai és megpróbáltatásai között szent
igéjével irányítsa, oltalmazza és bátorítsa necsak az egyes
keresztyéneket, hanem egész népét és gyülekezetét is.
b) A d a lla m m e g ta n u lá s a és b eg ya k o rlá sa .
Mert ilyen fontos énekről van szó, nem elég csak a
szövegét ismernünk, hanem a dallamát is jól meg kell tanul
nunk — Azután következik az ének dallamának megtanu
lása, begyakorlása és az ének buzgó éneklésére való felhívás.
Szabad átdolgozás a Reukauf A.-tói közölt tanítási
vázlat alapján.
Jegyzet. Természetes, hogy más énektanítási eljárások is
lehetségesek. Lehet a tanítás súlypontját az előkészítésre
helyezni és már az előkészítés keretében — tehát az egyházi
ének szövegének megismerése előtt — megbeszélni az ének
legfontosabb gondolatait és érzelmeit. Ez azonban többnyire
már nehezebb eljárás és inkább csak kivételes képességű val
lástanítóknak sikerülhet.
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33. Az egyházi énektanítás módja«
Az énektanulást a gyermekekre nézve kedvessé és ör
vendetessé kell tennünk. Ezért nagyon fontos, hogy ének
tanításunkban helyes tanítási eljárást alkalmazzunk.
A XIX. század második felében az énektanításban az
úgynevezett exegetikai-katechetikai eljárás volt divatos. Az
egyházi éneket olyan módon tárgyalták, mint ahogyan az
irodalmi órán egy lírai költeményt szoktak. Először az ének
nek versenként való részletes tartalmi és nyelvi tárgyalása
következett és a magyarázathoz felhasználták a bibliából és
a kátéból vett idézeteket. Majd pedig minden egyes versnek
a főgondolatát elvonták és a táblára írták, végül megállapí
tották az egész költemény alapeszméjét s mindezt betanultatták. Ebben az eljárásban tehát nem az volt a födolog,
hogy a tanulókkal átéreztessék az egyházi énekben megnyi
latkozó vallási érzelmeket és költői szépségeket, hanem az,
hogy az egyházi éneket is az ismeretszerzés, a megértés
szolgálatába állítsák.
Ezt a száraz értelemszerű tanításmódot újabb valláspeda
gógusok (Kabisch, Lehmensick stb.) joggal kifogásolták, mert
először lerontja azt az érzelmi hangulatot, melynek az ének
keletkezését köszönhette, azután pedig megfosztja az éneket
minden költői szépségétől — akár a rózsát illatától — és az
énektanítást tanítóra, tanulóra nézve egyaránt unalmassá
és terhessé teszi. Azt kívánják tehát, hogy mindenekelőtt
az egyházi ének sajátos jellegét kell figyelembe venni, hogy
t. i. dal, tehát a lélek hangulatának ünnepi, emelkedett ki
fejezése, ezért az énektanításban legfontosabb az ének
vallásos hangulatának és érzelmi világának a megóvása.
Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a gyermeket bevezetjük
egyrészt a költőnek kedélyállapotába, melyben az ének meg
született, másrészt pedig átéreztetjük velük azokat a vallási
érzelmeket, melyeket az ének kifejezni akar.
a) Ez után az általános énektanítási alapelv után lás
suk részletesen az egyházi énektanítás több módszeres elveit:

I. Az előkészítés.
Az előkészítés nem elégedhetik meg száraz életrajzi
vagy egyháztörténeti anyagoknak a közlésével, hanem han
gulatosnak, érzelemszerűnek kell lennie. Az ének úgy hat
akkor a gyermekekre, mint ennek a hangulatnak ünnepi,
emelkedett megnyilatkozása. Ennek az érzelemszerű hangulat-
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nak a biztosítására többféle mód áll rendelkezésünkre. Min
dig azt a tanítási módot kell választani, mely a tanítandó
ének tartalmának, alapeszméjének, sajátos jellegének leginkább
megfelel. Tehát a változatosságra való törekvés az énektaní
tás előkészítő részében is kőtelező. Egyébként a következő
előkészítések lehetségesek:
1. Legtermészetesebbnek látszik az egyházi ének beil
lesztése a költő életébe. Luther hatalmas éneke, az Erős vár
a mi Istenünk nem választható el Luther életétől. Ebben az
esetben ismertetni kell az evangélikusoknak nehéz helyzetét
a két speyeri birodalmi gyűlés ideje között, az ellenség ha
talmát, sokaknak elcsüggedését és ezzel szemben Luthernek
rendíthetetlen hitét és Istenbe vetett bizalmát. Ugyancsak
nagyon hatásos előkészítése a Ki dolgát csak Istenre hagyja
kezdetű éneknek, ha azt kapcsolatba hozzuk szerzőjének,
Neumark Györgynek az életével. Neumark ugyanis ezt a
feledhetetlen énekét akkor írta, mikor hosszas nyomorúság
után Kiéiben tanítói állást njmrt.
2. Nagyon alkalmasak a szemléletes ó- és újszövetségi
bibliai történetek akár csak egyes versszakok, akár pedig egész
énekek alaphangulatának az át éreztetésére. A József életéről
szóló történethez kapcsolhatjuk pl. a Ki dolgát csak Istenre
hagyja kezdetű egyházi ének tanítását. Mózes születésének
történetéhez Gerhardt Pál ismert énekének (370) 2. versét:
„Az Úrra bízzad dolgod s könnyebbül a teher . . ,u Ennek az
éneknek többi versei más Mózes-történetekhez illeszthetők.
Hasonlóan a Jézus első tanítványairól szóló bibliai történet
hez kapcsolhatjuk a Jertek hozzám, Krisztus mondja kez
detű éneket, Jézus születésének történetéhez a Mennyből jö
vök én hozzátok éneket, Jézus szenvedéseinek és halálának
történetéhez kapcsolhatjuk a Jézus, sebeidnek mélye vagy az
Oh fő, vérző sebekkel kezdetű éneket stb. Csak arra kell ügyel
nünk, hogy a bibliai történetnek azt a részét, mely az ének
kel közelebbi vonatkozásban áll, jobban részletezzük és lélek
tanilag okoljuk meg. így az ének úgy tűnik fel, mint az
adott helyzet hangulatának természetes kifejezése.
Nagyon természetes előkészítés az is, midőn az egyházi
év valamelyik időszakának a hangulatából vagy a mindennapi
életnek élményeiből indulunk ki. A gyermek kedélyéletét és
képzeletét különösen a sejtelmes ádventi időszak, majd a
karácsony ünnepe foglalkoztatja elevenen. A tanító részéröl
csak pár rövid utalás kell a közeli ádventi vagy karácsonyi
időszakra, hogy a gyermekek hangulata az Oh, miként fogad
jalak ádventi vagy a Mennyből jövök most hozzátok karácso-
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nyi ének örvendetes befogadására alkalmas legyen. Ha
sonló lehet az előkészítés a böjti, húsvéti és pünkösdi
énekek tanításánál is. Mástermészetű egyházi énekeknél —
pl. a reggeli (Dicsérlek, Uram, tégedet) és esti énekeknél (Most
nyugosznak az erdők) — szintén felhasználhatjuk a gyermekek
nek a mindennapi életben szerzett élményeit és tapasztalatait.
Azonkívül részint az iskolai élettel, részint az egyes gyerme
kek életével kapcsolatban lehetnek olyan alkalmi események
(tanév eleje s vége, betegség, halál stb.), amelyek éppen
alkalomszerüségüknél fogva rendkívül hatásosan ébreszthetik
fel a gyermekekben a szükséges vallásos hangulatot.
4. Kiindulhatunk az ének hatásából is. Frommel Emil
párizsi evangélikus lelkész elbeszél egy esetet, mikor egy
tönkrement és elcsüggedt kereskedőt az öngyilkosságtól a
Hagyjad az Urra a te utadat kezdetű ének s az ugyanezen
tárgyú (Zsolt. 37, 5) egyházi beszédnek a meghallgatása
tartott vissza. Egyetlen egy ilyen történet mélységes hatást
gyakorolhat a tanulókra és meggyőzheti őket az Istenbe ve
te tt bizalomnak csodálatos erejéről.
5. Egyes valláspedagógusok (Lehmensick, Schumacher.
Achenbach) olyan előkészítést ajánlanak, midőn a tárgyalandó
ének érzelmi és hangulati alapját olyan bibliai vagy egyház
történeti jelenetek alkotják, melyeket a tanító részben vagy
teljesen elképzelt, kigondolt. így pl. Lehmensick a Jézus év.
bizodalmám kezdetű egyházi ének versszakaszait egy fiatal
nőnek a szájába adja, aki az első keresztyénüldözések idején
vértanú-halálra készül. — Achenbach pedig az egyes egyházi
énekeket ismert bibliai személyeknek szájába adja, mint az
ö érzelmi állapotuknak és hitüknek kifejezését. Elismerjük
ugyan, hogy ez az előkészítési mód rendkívül hatásos és ér
dekes lehet, azonban ennek is veszélyei vannak. A gyerme
keket a tanítandó éneknél jobban fogja érdekelni a regénye
sen kiszínezett történet és az ének háttérbe szorul, másrészt
pedig az ilyen képzeleti előkészítés a történeti valószínűtlen
ségnek súlyos hibáját követheti el. (Achenbachnál az ószövet
ségi Jákob a Mennynek, földnek teremtöje kezdetű egyházi
ének szerzője. Kérés a szentháromsági Istenhez, Jézus meg
váltói érdemében való h it! — A Nébó-hegyen Mózes a
Krisztus te vagy életein kezdetű egyházi énekkel búcsúzik az
élettől!)
Az elmondottak alapján tehát az előkészítésben legfon
tosabb annak az alapérzelemnek és hangulatnak az átérez
tetése, melyet az ének ki akar fejezni. Néha ismeretlen sza
vakat és fogalmakat (ádvent, bárány, Messiás stb.) is meg-
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világíthatunk az előkészítésben, ezzel is az ének helyesebb
megértését és hangulati hatását elősegítjük.

II. Meggyőzés.
Egyes valláspedagógusok (Kabisch, Niebergall stb.) az
érzelemsz.rü hangulatkeltésben látják az énektanításnak a
fömunkáját; ezenkívül legfeljebb még pár rövid szó- és tárgy
magyarázatot kívánnak, ha erre az előkészítésben alkalom nem
volt. Minden további megbeszélést elutasítanak, mert ez sze
rintük lerontaná az ének érzelmi hatását, mely elsősorban
dal, tehát hangulatkifejezés.
Nem lehet kétséges azonban, hogy egyházi énekeink
nemcsak vallási érzelmeket és áhítatos hangulatot fejeznek
ki költői alakban, hanem bizonyságot is tesznek szerzőjüknek
keresztyén hitéről, Istenbe vetett bizalmáról vagy erkölcsi
felfogásáról. Kétségtelen továbbá az is, hogy egyházi énekeink,
— bár eredetileg szerzőjüknek egyéni, szubjektív felfo
gását fejezték ki — egyúttal a gyülekezet keresztyén hitének
(Isten, Jézus, isteni kegyelem stb.) is a kifejezői. Ezért tehát
az egyházi énekek is összekötő kapcsot képeznek az evangé
likus egyház és tagjai között és szinte gyülekezeti jellegű
egyházi hitvallásoknak is tekinthetők.
Bármennyire is fontosnak tartjuk tehát az énektanítás
hangulati jellegének a megóvását, azért szükség van az ének
tartalmának feltárására és megbeszélésére is. A gyermekek*
értsék meg azokat a gondolatokat, érezzék át azokat a val
lási érzelmeket, melyeket az ének szerzője ki akart fejezni. Azon
ban a megbeszélés nem eshetik a régi tanítási eljárásnak abba
a hibájába, hogy veszélyeztesse annak érzelmi hatását. A meg
beszélést az ének érzületi tartalmának főleg gyakorlati val
lásos méltatására kell korlátoznunk. A méltatás elsősorban
azt tegye tudatossá, hogy a tárgyalt ének milyen értékkel
bír a keresztyén ember és a gyermekek számára. Másodsorban
rá kell mutatnunk arra, hogy énekünknek milyen jelentősége
van az egyház életében és a gyülekezet istentiszteleteiben.
Nagyszerű eszköz az ének egyéni és egyházi értékének
meggyőző szemléltetésére, ha annak hatásáról egy megfelelő
történetet tudunk elmondani. (Pl. a Hagyd az Úrra a te
utadat kezdetű ének hatása az öngyilkosság gondolatával
foglalkozó kereskedőre. Vagy elbeszéljük, hogy a kapuvári
börtönben sínylődő gályarabok Balassa Bálint egyik énekének
{Forog a szerencse . . . 865 sz.) 6. versével vigasztalták és
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bátorították egymást: „Szenvedem
ezzel biztatom mindenekben“ . . .

békével, Magamat is
•

III. Az alkalmazás.
I tt a legfontosabb teendő az ének szövegének és dalla
mának közös iskolai munkával való megtanulása. Ha ez áhítatos hangulatban és örvendező készséggel történik, biztosítja
az ének érzelmi megalapozását is. A dallam megtanulására
is elegendő időt és nagy gondot kell fordítani, már csak a
jó éneklésnek az istentiszteletben való nagy fontossága miatt
is. Az egyházi énekek a kedélyéletre való nagy hatásukat
csak éneklés közben tudják kifejteni, azért az éneklés mindig
befejezése és koronája legyen az énektanításnak.
Természetesen gondoskodni kell arról is, hogy a tanulók
a tanult énekeket állandóan gyakorolják. Ezért a tanítási
órák elején és végén, a vallástanítások megfelelő helyein, a
hét elején és végén, ünnepélyes alkalmakkor stb. minél
többször csendüljön fel az ének ! Csak az ilyen állandó ismét
lés biztosíthatja a keresztyén ember részére oly szükséges
énektudást és éneklési készséget.
b) A z e g y h á z i é n e k ta n ítá s m enete.
Az egyházi énektanítás menetében is a már ismert három
módszeres fokozatot különböztetjük meg.

I. Az előkészítés.
Amint azt az előbbi fejezetben láttuk, az előkészítés na
gyon sokféle lehet. Fontos, hogy legyen hangulatos és meg
feleljen egyrészt az ének tartalmának, másrészt az egyházi
időszaknak. Minél részletesebb volt az előkészítés és minél
jobban sikerült benne megadni a szükséges magyarázatokat,
annál rövidebbre szabhatjuk az ének megbeszélését.

II. A meggyőzés.
a) A z ú j a n y a g á ta d á sa .
A meggyőzés fokának első mozzanata az egyházi ének
bemutatása. Az előadás legyen ünnepélyes, kifejező és az
ének hangulatának megfelelő. Egy élettelen, egyhangú felol
vasás teljesen leronthatja az előkészítés érzelmi hatását. Leg
alább az ének első versét énekelje is el a tanító.
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b) M egbeszélés.
Ezután következik az ének tartalmában való elmélyedés,
a szükséges szó- és gondolatmagyarázatoknak megadása. A
tartalom megbeszélése legyen rövid és csak a legszükségeseb
bekre szorítkozzék. Egy-egy versszak megbeszélése után annak
fögondolatát, esetleg több összetartozó versszaknak alapesz
méjét egy fogalomban vagy gondolatban kifejeztethetjük a
tanulókkal. Azonban egyrészt a túlzott tagolástólés részekre
osztástól, másrészt a gondolatmenetnek táblai felírásától, ha
csak lényegesen meg nem könnyíti az ének megtanulását,
lehetőleg tartózkodjunk.
A tartalom megbeszéléséhez szorosan kapcsolódjék annak
méltatása, hogy milyen értéket jelent az ének a gyermek
egyéni élete és a gyülekezet számára. I tt kerülhet sor eset
leg az ének hatását szemléltető történet elmondására is. A
méltatás is lehetőleg tömör és hangulatos legyen.

III. Az alkalmazás.
Az alkalmazás fokozatán az egész éneket vagy énekver
set a tanulókkal szépen és értelmesen elolvastatjuk, majd
pedig az éneknek egy-két versét nagyjából megtaníttatjuk.
Végül a dallam megtanulása következik. A tanítást a tanító
szorgalmas éneklésre való buzdítása fejezze be.

34. A zsoltárok tanításának módja.
Az ószövetségi vallásos költészet termékeihez tartoznak
a zsoltárok. Bár a zsoltárok a keresztyén vallás számára is
nagy jelentőséggel bírnak és egyik-másiknak valláserkölcsi
felfogása a keresztyénség színvonalát is megközelíti, mégis a
legtöbb zsoltár annyi nehézséget (nyelvi, tartalmi, valláser
kölcsi felfogás) okoz, hogy a népiskolai vallástanításban a
zsoltárok nagyobb szerepet nem játszanak. A népiskola szá
mára leginkább felhasználhatók : a 8, 139, 19 és 1. sz. (Isten
személye és műve), a 90, 51 és 130. (Isten nagysága és az
ember bűnössége) és a 23, 121, 46. zsoltárok (Istenbe ve
tett bizalom).
Egy-egy zsoltár tárgyalása alkalmával mutassunk rá
annak maradandó vallási értékére, — az istenben való biza
lomnak, a töredelmes bűnbánatnak, a nagy és szent Isten
előtti meghódolásnak arra a megkapó és ihletett kifejezósére?
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mely azokat a mi számunkra is értékessé teszi. Azonban
óvakodjunk attól, hogy az ószövetség zsoltárírójának keresz
tyén szellemű érzelmeket és gondolatokat adjunk a szájába.
Ellenkezőleg, a zsoltárok gondolati és érzületi tartalmának
méltatásában erőteljesen mutassunk rá az ószövetségi és a
jézusi felfogás közötti nagy ellentétre. így tesszük szemléle
tessé és meggyőzővé Jézus vallásának, a bibliai keresztyénségnek egyedülálló értékét és tökéletességét.
A zsoltárokat egyébként az egyházi énekekhez hason
lóan tanítjuk. Mivel idegen világból és távoli időből származ
nak, mivel továbbá nyelvük, költészetük ismeretlen előttünk,
rászorulnak bizonyos nyelvi és gondolati magyarázatokra. Azon
ban a magyarázat itt is csak a legfontosabbakra szorítkozzék.
A fődolog itt is az, hogy a gyermekeket vezessük be a szív
nek abba az érzelmi világába, melyben a zsoltár keletkezett
vagy keletkezhetett volna. Ezt a legkönnyebben úgy érhet
jük el, ha Lehmensick példája nyomán alkalmas történeti
jeleneteket rajzolunk a megfelelő hangulatkeltés és könnyebb
megértés biztosítására. A 90. zsoltárt pl. Mózes szájába ad
juk, mikor a pusztai vándorlás idején egy helyen Istenhez
fohászkodik. A 23. zsoltárt Dávidnak tulajdonítjuk, mikor
Absolon fiának lázadását leverte. I tt tehát a tanítási előnyök
fejében a kritikai meggondolásokat háttérbe kell szorítanunk.
A zsoltárok helyett a népiskolában sokkal inkább ajánl
ható az egyházi énekek tanítása.

35. Az iskolai imádság tanítása.
A vallásos hitnek legbensöbb és legigazabb megnyilvá
nulása az imádság. Az imádság egyrészt alázatosságra, bűn
bánatra nevel minket Istennel szemben, másrészt boldogító
bizonyosságát adja a mennyei Atya szeretetének és gondvi
selésének. Az imádság egyrészt készséget ébreszt minden igaz
és nemes dolog követésére, másrészt bátorságot és bizalmat
ad az élet bajaiban és megpróbáltatásaiban. Az imádság tehát
megerősíti és mélyebbé teszi lelki életünket, Luthard a lélek
lélekzetvétel-ének nevezi. Mély igazságot fejez ki azért egy
hívő természettudós : „Távolítsd el az imádságot a világból
és ez olyan, mintha szétszakítottad volna a köteléket az
emberiség és Isten között, mintha némává tetted volna a
gyermek nyelvét Atyjával szembenu. (Fechner.)
Ha ennyire jelentős az imádság a keresztyén ember
életében, akkor a vallástanításnak egyik legfontosabb feladata
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az, hogy a gyermeket ránevelje az imádkozásra. Csakhogy ez
nem olyan könnyű dolog, parancsra és vezényszóra szívből és
igazán imádkozni nem lehet; másrészt az imádság nem külön
tantárgy és tanulásának külön szabályai nincsenek. Mégis
kötelességünk gondolkoznunk azon és annak útját-módját ke
resnünk, hogy tanulóink az imádságban a keresztyén ember
valóságos életszükségletét láthassák és a rendszeres imádko
zást megszokhassak. — I tt is hangsúlyoznunk kell mindenek
előtt a család nagy nevelő hatását. A szülök, különösen az
édesanya komoly keresztyénsége és rendszeres imádkozása
nagy hatással lehet a gyermek lelki világára és kibontakozó
hitére. A családon kívül nagyon fontos még a tanító sze
mélyes példája és buzgó imádkozása. Ha a gyermekek tanúi
annak, hogyan alázkodik meg tanítójuk Isten előtt és viszi
a mennyei Atya elé gondjait és bajait, hogyan ad hálát ta
nítványainak vallási vagy erkölcsi elöhaladásáért, az letörölhetetlen nyomokat hagy vissza kicsiny lelkűkben. Min
dennél fontosabb azonban, hogy a tanulók meg legyenek
győződve tanítójuk őszinte és képmutatás nélküli hitéről. A
tanító tehát az imádkozás alkalmával is, mint hívő és bizonyságtevö keresztyén álljon a gyermekek előtt.
Másodszor azt kell figyelembe vennünk, hogy nem pa
rancsszóra, gépiesen imádkozunk, hanem különösen akkor, ha
egy átélt esemény erősebben megragad minket, ha nagy örö
mön vagy súlyos megpróbáltatáson mentünk keresztül. Nem
szabad tehát növendékeinktől sem lélektelen imádkozást kí
vánnunk, hanem fel kell használnunk az ö egyéni vagy isko
lai életüknek alkalmas eseményeit, hogy imádságuk őszinte
és igaz lehessen.
Ezért növendékeinket az imádságra megfelelően elő kell
készítenünk. Ennek az előkészítésnek sokféle módja lehetsé
ges. Sokszor elegendő erre egy^ kedves egyházi ének ; pl.
Gondviselő jó Atyám vagy . . . Ébredj fel szívem s vigadj . . .
Az előkészítésnek másik módja (1. 16. fejezetet), hogy a tanító
az előző vagy az aznapi vallásórán tárgyalt bibliai történet
hez vagy más tanítási anyaghoz kapcsolja az imádságot. Ajánl
ható, hogy az imádságon kívül minden héten egy-egy alkal
mas, már előzetesen tárgyalt bibliai mondást is mondjunk
vagy mondassunk el a gyermekekkel. Ugyancsak más alkal
mat is felhasználhatunk, mely az imádságot bensőbbé és
emelkedetté teheti. Az iskolai év eleje vagy vége, egy nem
zeti vagy egyházi ünnep, egy váratlan iskolai esemény, vala
mely tanuló betegsége vagy halála stb. mind megfelelő alka
lom arra, hogy velük az imádságot valószerűvé és életteljessé
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tegyük és megóvjuk a gépiesség és léleknélküliség veszedel
métől. A tanterv-megkövetelte imák (reggeli, esti, tanítás
előtti és utáni stb.) és különösen a Miatyánk tanítását is
meg kell előznie egy bibliai történet vagy az életből veti
valóságos esemény elmondásának, h o g y a gyermekek lelkében
az imádkozáshoz szükséges vallásos hangulat létrejöhessen,
így nem fogják tehernek, kényszermunkának nézni egy-egy
ima tanulását, hanem az igazi lelki ajándék és valódi öröm
lesz számukra.
Nem helyeselhetjük azt az eljárást sem, mikor a tanu
lók óráról-órára, hétröl-hétre, sőt évröl-évre mindig ugyanazt
az egy imádságot mondják el gépiesen, megszokottan és lélek
nélkül. A jó családapához hasonlóan sokkal inkább a tanító
nak kellene növendékeiért buzgó kéréssel fordulnia Istenhez
vagy hálát adnia az ö testi és lelki előrehaladásukért Kívá
natos azért, hogy hetenként legalább egyszer a tanító imád
kozzék. A tanító imádsága legyen biblikus, rövid és közvet
len. A gyermekek imádságszövegei legyenek egyszerűek,
világosak és különösen az első években versalakban írottak.
A szabad imádkozásra való áttérés csak a felső fokon és
csak alkalmilag ajánlható, ha azt megfelelő útbaigazítás és
előkészítés előzte meg. Az imádság hatását lerontja minden
túlságos dorgálás, fenyegetés vagy büntetés, azért a vallás
órák lehetőleg barátságos és derült légkörben folyjanak le.
Az imádkozásra való nevelést elősegíti azonkívül a tanu
lóknak az imádságról való helyes felfogása is. A tanító ér
tesse meg a gyermekekkel, hogy a hívő keresztyén Jézushoz
hasonlóan állandóan imádkozik és nap-nap mellett Istentől
kér segítséget és áldást. Minden imádság Jézus nevében
meghallgattatásra is talál. Ez a meghallgatás azonban nem
azt jelenti, hogy Isten teljesíti minden emberi kívánságun
kat vagy kérésünket, hanem főleg azt, hogy megerősödik a
mi belső énünk Isten akaratának a ráhatása alatt. Az
imádság megszenteli a lélek életét, mert isteni gondolatok
kal és égi erőkkel hozza azt kapcsolatba. (L. 11. fej.) Az
imádság Isten vezetése alá helyezi egész életünket, mert örömben
és bánatban, szürke hétköznapjainkban és ünnepi eseménye
inkben érezzük az Űr jelenlétét, irányítását és segítségét.
Iskoláink valódi keresztyén szellemének biztosítása és
egyúttal gyermekeink kedvező vallási fejlődése szempontjá
ból végtelenül fontos, hogy mennyire sikerül az iskolai imád
ság léleknélküliségét és gépies jellegét megtörnünk. Csak akkor
tölheti be az imádság az iskolában is eredeti rendeltetését,
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ha a gyarló embert a szent Istennel lélekben és valóságban
összekapcsolja.
b) A népiskolai vallástanítási tanterv az imádságok anya
gát a következőképpen állapítja m eg:
I. oszt. : Tanítás előtti, utáni, étkezés előtti és utáni,
reggeli, esti rövid imádságok. Ima a szülőkért.
II. oszt. : Az első osztályban tanult imádságok ismét
lése, majd hosszabb reggeli, esti, templomba menéskor és távo
záskor mondandó imádságok.
III. oszt. : Az eddig tanult imádságok ismétlése, majd
Luther reggeli és esti imádsága.
IV. oszt. : Imádságok.
V. oszt. : Imádságok.
VI. oszt. : Önálló imádságra való gyakorlás.

V.

FÜGGELÉK:
A KERESZTYÉN VALLÁSTANITÁS
TÖRTÉNETE.
A keresztyén eg37ház — híven Jézus Krisztus megha
gyásához („Élményén azért, tegyetek tanítványotokká min
den népeket . . .u Mt. 28, 20 v.) — mindig a misszió egy
házának vallotta magát és abban látta feladatát, hogy a
nemzetek között hirdesse és terjessze Jézus Krisztus evan
géliumát. Ezt a hivatását pedig a lelkek megnyerésével,
vallásos hitének és életfelfogásának fensöbbségével akarta
szolgálni, tehát történetének minden időszakában rá volt utalva
a keresztyén szellemű nevelésre és tanításra.

36. Jézus Krisztus, mint valiástanító.
A keresztyénség első vallástanítója és egyben az embe
riség legnagyobb nevelője, akinél „az örök élet beszéde vanu,
a názáreti Jézus Krisztus volt. Bár ő maga csak felnőttek
ből alakította tanítványai körét, mégis tanításai — céljuk,
tartalmuk, alakjuk és módjuk alapján — irányadóak a gyer
mekek vallástanításában is.
Jézus szerint az emberi élet célja: Isten országának és
igazságának a keresése. Tehát nem a föld múló javait és
örömeit kell keresniük az embereknek, nem a mammont és
a világot kell szolgálniok7 hanem a bűn hatalmának legyő
zésére és a földi világnak a szeretet szellemében való átala
kítására és megjavítására kell fordítaniok minden erejüket és
tehetségüket. Nyilvánvaló, hogy ez a gradiózus cél a földi
életben nem érhető el, Isten országa a maga teljességében
csak a mennyben valósulhat meg. — Mégis szükség van
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olyan emberek nevelésére, akik Istenben való hitükkel, fele
barátaik szeretetével és állandó tökéletesbedésre és megjavulásra való törekvésükkel tudják szolgálni Isten or
szágát.
Jézus azonban nemcsak az életnek és a vallástanításnak
célját tűzte ki a keresztyén számára, de rámutat a helyes
útra is. mely ehhez a célhoz vezet. A keresztyénség nem
valláserkölcsi igazságoknak és tanoknak a summája, hanem
elsősorban Istentől függő és Istenben bízó élet, tehát csak
Isten keltheti fel az emberben Szentjeikének erejével. Szük
ség van azonban a hívő, bizonyságtevö keresztyén személyi
ségek (szülök, tanító stb.) közvetítésére is.
Az oktató szó azért nem hiányozhatik a keresztyén
nevelésből sem és ebben is Jézus a mi örök példaképünk.
Nem elvont formában, hanem szemléletes példázatokban raj
zolja meg övéinek Isten országa lényegét és fejlődését, Isten
gyermekeinek tulajdonságait és kötelességeit. Az egyszerű
hallgató és a tanulatlan emberek számára a mindennapi élet
ből és a természetből vett feledhetetlen képekkel világítja
meg a keresztyénség nagy gondolatait és örök igazságait. A
mező lililomait, az ég madarait, a ragadozó farkast és a szét
futott juhnyájat éppen úgy felhasználja gyönyörű példázatai
ban, mint a tavaszi magvetőt, a szőlőjét gondozó vincellért,
a hálóját kivető halászt és a szolgái felett bíráskodó királyt.
Tanításában egyformán alkalmazza az elbeszélő és a párbe
szédes tanítási alakot. Nem hosszas fejtegetésekkel fordul
hallgatóihoz, hanem gyakran rövid, erőteljes, a szívet és kép
zeletet egyaránt megragadó mondásokban foglalja össze igaz
ságait : „Én vagyok az út, az igazság és az élet“. „Boldo
gok, akiknek szíve tiszta . . .“ „Legyetek tökéletesek, mint
a ti mennyei Atyátok tökéletes. . .“ Nem elégszik meg azzál,
hogy tanítványai csak megértsék tanításait, hanem azt kívánja,
hogy azokat a szívükbe fogadják s az életben kövessék is.
Bámulatos az emberismerete és életbölcsesége, azért ta
nításában találóan tud alkalmazkodni hallgatóinak szellemi
színvonalához és lelki szükségleteihez. A gazdagot és a sze
gényt, a fiatalt és az öreget, a műveltet és a tanulatlant
egyaránt le tudja kötni utolérhetetlen példázataival és elbe
széléseivel. (Tanulságos Jézus magatartása a különböző temperamentumú emberekkel szemben: Luk. 9, 50—62.) Senki
sem tudta az emberi lelkeket úgy megragadni, jobb belátásra
és bűnbánatra indítani és Isten szolgálatára úgy buzdítani,
mint Jézus. (Y. ö. Napóleon ítéletét Jézusról.) Csodálatos
hatását, nevelői személyiségének el nem múló erejét
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mutatják tanítványai, ezek az egyszerű halászok 'és vámszedők is, akik később evangéliumának önfeláldozó terjesztőivé
és hirdetőivé lesznek.
Végül ki kell emelnünk, hogy Jézus nemcsak szavaival
tanított, hanem még jobban megragadta az embereket sze
mélyes példájával. Egész életével igazolta tanításait és halá
lig való hűségével bizonyságot tett az Atyáról. Mintegy
a tettek pedagógiáját alkotta meg és ebben is példát mutatott
a későbbi idők vallástanítása számára.

37. Keresztyén vallástanítás az ókorban.
Az ókori vallástanításnak legjellegzetesebb intézménye
a katechumenátus volt. Ez azoknak a többnyire felnőtt prozelitáknak (pogány származású zsidók) egyházi nevelését és
tanítását jelentette, kik a keresztyén egyházba való felvételre
jelentkeztek. Mivel pedig az egyházba való felvételnek a keresztség volt a feltétele, a keresztelés és a megelőző keresztyén vallás
tanítás a legszorosabban összetartozott. A vallástanító neve a
katechéta volt, a tanítást katechézisnek, a tanítványokat
pedig katechuménoknak nevezték.
Az apostolok korában (Kr. u. 33—70) a keresztyénségre való előkészítés nagyon röviden és egyszerűen történ
hetett. Azokat, akik többnyire a térítő beszéd (kérügma)
után megtérési szándékukat kinyilvánították, azonnal meg
keresztelték, amint ezt pl. a szerecsen kincstartónak, Lidiának,
a philippibeli tömlöctartónak és családjának stb (Ap. csel.
8. és 16 fej.) a példái bizonyítják. A felnőttek vallásos neve
lése egyébként az apostolok, a próféták és tanítók feladata
volt (I. Kor. 14.), a kiskorúaké a családra várt.
Az apostolok utáni korban (II. sz. Kr. u.) sincsen még
a katechumenátusnak egyházilag megszervezett tanítási eljá
rása. A keresztelésre való előkészítés ideje azonban már egy
két hónapra terjedt. A megkeresztelendönek a keresztség alkal
mával igazolnia kellett, hogy ismeri a keresztyén föigazságokat
és hitvallást kellett tennie Istenről az Atyáról, a megváltó
Jézus Krisztusról és a Szentiélekről. Ezenkívül meg kellett
fogadnia, hogy a keresztyénség erkölcsi elvei szerint fog élni,
melyeket gyakorlati módon ismerhetett meg.
A katechumenátus intézménye a III. században már
nagy fejlődést mutat. A keresztyénségre való alaposabb elő
készítést mélyreható okok kívánták. Ezeknek egyike volt az
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üldözések válságos ideje; lehetővé kellett tenni, hogy a
keresztyének közé csak méltó és megbízható egyének kerül
jenek és kizárni az oda nem valókaf és méltatlanokat. A
másik ok az egyes tévtanoknak és fej. jínekségeknek (gnoszticizmus, montanizmns stb ) rohamos terjedése volt.
így lett általános gyakorlattá, hogy a felvételüket kérő
prozelitáknak indító okait előbb alaposan megvizsgálták és
a vallási vagy erkölcsi okokból kifogásolható foglal
kozások (színészek, gladiátorok, varázslók stb.) elhagyását
kívánták. A katechumenátus ideje már sokkal hosszabb, bár
pontosan szabályozva még nem volt. Tarthatott hónapokig,
de két évig is. (Elvirái zsinat 305. Kr. u.). A keresztséget
húsvétkor vagy pünkösdkor szokták megtartani. — A kateI chumenatus időtartamát ebben a korban már két részre oszt
hatjuk: 1 Az általános előkészítő időszak, és 2. a keresztségre
közvetlenül előkészítő időszak. A felvett katechuméntól
komoly erkölcsös életet és az istentisztelet szorgalmas látoga
tását kívánták, de csak az istentisztelet első felében (szent
írás olvasása, prédikáció) vehettek részt, az úrvacsora kiosztása
előtt el kellett távozniok. (Ite, missa est).
E korban az egyház nemcsak szigorúan ellenőrzi a fel
veendő kateclmménokat, hanem alkalmas és megfelelő katechétákról is gondoskodni akar. Ez volt a feladata az Antiochiában, Edessában és Alexandriában keletkezett katechétaiskoláknak; különösen az utóbbi vált híressé.
A katechumenátus virágzásának ideje a IV. század és az
V. század eleje. Most alakul ki teljesen az ókori vallástanítás
rendje és módja.
A felvételre jelentkező nemkeresztyént indító okainak
megvizsgálása után előbb egy tájékoztató vallásoktatásban
részesítették, azután kézrátétellel felvették a katechuménok
sorába. A katechumenátus ideje 2—3 évig tartott. Ezen idő
alatt a katechumén főleg az istentisztelet látogatásával sze
rezhetett további ismereteket a keresztyénség felöl.
A fősúlyt azonban a tulajdonképpeni egyházi keresztségi
tanításra helyezték, melyre a katechuménnak husvét előtt,
a böjti idő kezdetén kellett jelentkeznie. A jelentkezőknek
nevét bejegyezték most az egyház anyakönyvébe és ezután
keresztségjelölteknek (competentes, fideles, christiani) nevez
ték őket. Az előkészítés kétféle természetű volt. Az egyik
részét az oktatás képezte; ennek tartalmát főleg dogmatikus
anyagok, elsősorban az apostoli hitvallás alkotta, de nem hiá
nyoztak az erkölcsi tanítások sem. A tanításon kívül főleg
liturgikus szertartásokkal (kézrátétel, keresztvetés, ördögűzés),
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melyeket a kereszteléskor megismételtek, iparkodtak előké
szíteni a jelölteket. Ezek voltak a skrutiniumok. A kereszte
lés előtti oktatásnak tetőpontja volt a keresztelési (apostoli)
hitvallás szövegének ünnepélyes közlése (traditio symboli).
Ennek szövegét meg kellett tannlniok. Ezután következett a
a Miatyánk szövegének ünnepélyes közlése és magyarázata
(traditio orationis dominicae), melyet szintén meg kellett
tanulniok. A keresztelés nagy ünnepélyességgel a húsvétvasárnap előtti éjtszakán történt.
A megkeresztelendőnek közvetlenül a keresztelés előtt
meg kellett tagadnia a sátánt és minden művét (abrenuntiacio), ünnepélyesen el kellett mondania a keresztelési hit
vallást (reditio symboli), amit a vízbe való háromszori beme
rítés követett. Ezután a megkeresztelt fehér ruhát kapott,
melyet nyolc napig hordott. Szükségesnek tartották ezenkívül
a keresztség kiegészítéséül a kézrátételt és az olajjal való
megkenést is, az utóbbiak már a pogány miszteriumi szer
tartások nagy hatását mutatják. A keresztségre való előké
szítést befejezte az úgynevezett misztagógikus, vagyis a keresztyénség misztériumairól (üdvigazságairól) szóló oktatás. Csak
ekkor ismerték meg a keresztségnek és az úrvacsorának
szereztetési igéit, rendjét és jelentőségét stb. Ezt a befejező,
oktatást is a pogány misztériumok hatása alatt nagy titok
zatosság jellemzi. Csak ennek befejezte után járulhattak a
megkereszteltek a gyülekezettel először az úrvacsorához és
mondhatták el először a Miatyánkot, (Dies dominica in albis.)
Csak most lett teljes felvételük az egyház tagjai közé.
A katechumenátus áldásos intézménye azonban az V.
század második felében rohamos hanyatlásnak indult. Oka
ennek — a pogány népeknek' az egyházba való tömeges betö
résén kívül — főleg a gyermekkeresztelésnek rohamos ter
jedése. A katechuménok között az V. század folyamán egyre
nagyobbszámú gyermeket találunk, Augusztinus már hétéve
sekről is tesz említést. A helyett, hogy a gyermekek számára
külön keresztségi oktatásról gondoskodtak volna,’ épp ellenke
zőleg az előkészítés idejét csökkentették le nagyon és a taní
tás anyagát egyre szükebbre fogták. Később már elegendőnek
tartották az apostoli hitvallásnak és a Miatyánknak a gépies
elmondását is, ellenben a keresztelési szertartások bővülnek
és jelentőségben nyernek. A keresztségre való oktatásnak
rendkívül nagy kárára volt továbbá az az egyre jobban hang
súlyozott felfogás is, mely a keresztségnek titokzatos varázs
erőt tulajdonított (bűnbocsánat, túl világi üdvösség). A keresz
tyén szülők ezért egyre zsengébb korban kereszteltetik meg
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gyermekeiket, hogy azok túlvilági üdvösségét ne kockáztas
sák és a további vallástanítást nem tartják szükségesnek.
A keresztségi vallástanítás megszűnéséből származó nagy
bajt felismeri az ókori egyház legnagyobb egyházi atyja, Augus
tinus (f 431) és ezért a gyermekek vallástanítását sürgeti a
De rudibus calechizandis c. (A tudatlanok vallástanításáról)
vallástanítási munkájában. Augustinus a bibliai történetek taní
tását is kívánja, de nem önmagukért, hanem a hitigazságok
szemléltetésére kellene őket tanítani.

38. Keresztyén vallástanítás a középkorban.
A középkor elején (476. Kr. u.) a nyugatrómai-birodalom területén letelepedett germán népek tömegesen tértek be
a keresztyén egyházba, példájukat a későbbi századokban más
népek is (angolszászok, északi népek, szlávok, magyarok stb.)
követték. A tömeges áttérések miatt azonban az egyének elő
készítő vallásoktatása és erkölcsi életének irányítása — miként
ez az ókorban történt — lehetetlen volt. Ezért a keresztyén
egyházba lépett tömegek többnyire csak külsőségeiben vették
át a keresztyénséget, a pogány szokások és bűnök, a pogány
babona sok helyen még évszázadokig megmaradnak. Másrészt
nem értették meg a keresztyénségnek lényegét (hit a Jézus
Krisztusban és Isten akarata szerint való élet) és fődolognak
az egyházi előírások gépies követését és a titokzatos, varázs
erejű szertartások elvégzését tartják.
A tömeges áttérések káros hatását fokozta még a katechumenátus áldásos intézményének végleges megszűnése. A
IY. századtól kezdve a gyermekkeresztelés egyre általánosabb
lett és a keresztségi előkészítésből — a tanítási rész lassú
kiveszésével — a VI században már csak az összevont ke
resztelési szertartás maradt meg. (Mai kát. keresztelési szer
tartás.)
Tagadhatatlan azonban, hogy a középkori egyház is be
látta a hívek vallási tudatlanságában megnyilvánuló vesze
delmet és a megszűnt katechumenátusi intézmény helyett
más lmódokon akar gondoskodni a népnek és az ifjúságnak
vallásos neveléséről.
Mindenekelőtt a családokban a szülőket és keresztszülő
ket kötelezi gondos vallástanításra és erkölcsi nevelésre. A
IX. század eleje óta a keresztszülők kötelessége volt, hogy
kereszteléskor a megkeresztelt helyett elmondják a Hiszek
10
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egyet s a Miatyánkot és ezekre később keresztgyerm^keiket
is megtanítsák. Csak az volt a baj, hogy sokszor maguk a
keresztszülök sem tudták a hitcikkeket, a jobbik eset volt
még ezeknek a gépies és értelemnélküli betanítása.
Hogy pedig a szülök és keresztszülök megismerjék a
keresztyén hit igazságait, Nagy Károly azt kivánta, hogy a
'papok anyanyelvű prédikációkat tartsanak a felnőttek részére.
A papok nagy része azonban#a prédikálást éppen úgy elha
nyagolta, mint a vallástanítást.
A középkor iskolái közül elsősorban a kolostori (529.
Kr. u.) és a székesegyházi vagy káptalani iskolák (787.) fel
adata volt az ifjúság vallásos nevelése és tanítása. Mivel
azonban ezek főleg a szerzetes-, illetve a papnevelés szolgá
latában állottak, működésükből a világiak nagy tömegének
haszna alig volt. A plébániai iskolákban pedig, melyek a köz
nép gyermekei részére voltak szánva, a vallástanítás nagyon
hiányos volt és a növendékek tudása alig haladta meg pár
imának, a Miatyánk és az apostoli hitvallás szövegének
szószerinti, gépies felmondását. — Aránjdag rendszeres val
lástanítás folyik a XIII. században keletkezett és egyre
jelentősebb városi iskolákban. A tanítás anyaga nagyjából itt
is ugyanaz, mint az előbbi iskolákban (Hiszekegy, Miatyánk,
tízparancsolat, egyházi énekek és szertartási részek stb.), a ta
nítás módja pedig általában itt is gépies, léleknélküli volt.
Kivételnek — a XIY. század második felétől — csak a kö
zös élet testvéreinek iskoláit mondhatjuk, ezekben alaposabb
és bensőbb vallástanítás folyik. Működésük azonban nem vál
toztathatta meg a középkor vallástanításáuak általános jellegét.
Az egyház a vallástanítás szolgálatába állította még a
középkor vége felé a gyermekekre is kőtelezővé tett fülbegyónást. Ez jóhatású volt a vallástanításra, mert a gyerme
kekben a bűntudatot éberen tartotta és őket a Hiszekegy és
a Miatyánk megtanulására kötelezte, ha ugyan a bűnök ki
vizsgálása helytelen és tapintatlan módon nem történt.
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a középkori
vallástanításnak súlyos fogyatkozásai voltak. Nem beszélhe
tünk sem annak egyöntetű kialakításáról, sem határozott
egyházi szervezetéről. A vallástanítás anyagából úg}Tszólván
teljesen hiányoznak a bibliai történetek ; az értékes anyagok
(apostoli hitvallás, Miatyánk, tízparancsolat) mellett kevésbbé
értékes anyagot is (Ave Mária, különböző erény- és bünkatalógusok stb.) találunk. Legnagyobb hibája azonban az volt.
hogy tanítási eljárása (elömondás, utánmondás) gépies és lé
leknélküli volt és nem törődik a tanítási anyagnak a gyér-
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mek felfogásához mért megértetésével és megmagyarázásával.'
Nem javított lényegesen a középkori vallástanítás
súlyos helyzetén a könyvnyomtatás találmánya sem a XV.
század második felében. Keletkeznek ugyan nagy számmal
gyónási és imádságos könyvek, kátémagyarázatok és ú. n.
katechizmustáblák, de egyikük sem készült az ifjúság számára,
valamennyi a felnőttek vallásos oktatását és építését szol
gálta. Hiábavaló volt egyes buzgó leikeknek az elszigetelt
törekvése, hogy az ifjúság nevelésére kell a fösúlyt helyezni,*
az egyház továbbra is alárendelt jelentőségűnek tartja ezt a
felnőttek vallásos nevelésével szemben és az ifjúság vallástauításának ügye a reformáció fellépéséig nem mutat lényeges
javulást.
Még a legtöbbet az ú. n. eretnek felekezetek, a waldensiek és a cseh-morva atyafiak törődnek az ifjúságnak keresz
tyén szellemű nevelésével és vallástanításával. Fáradozásuk
kal annyit elértek, hogy minden egyes követőjük számot
tudott adni hitéről. Kátéikat alakjuk és tartalmuk alapján
már a lutheri Kis káté előfutárainak tekinthetjük. {A cseh
atyafiak kátéja 152:2 körül két főrészből á ll: az igazi hitről
és az igazi istentiszteletről. A waldensiek kátéja — ugyancsak
1522-ből — a vallástanítás anyagát három részre osztja : a hit,
remény és szeretet alapelvei alapján.)

39. A reformáció korának vallástanítása.
A középkori keresztyénségnek az egyház mindenható
ságáról és egjmdül üdvözítő voltáról vallott felfogásával szem
ben a reformáció az egyetemes papságnak ősrégi keresztyén
elvét juttatja érvényre. E szerint a keresztyénnek Jézus
Krisztuson kívül semmiféle más közbenjáróra szüksége nin
csen, ellenben kötelessége igaz hittel és őszinte bűnbánattal
fogadnia Istennek a Krisztusban megnyilvánult bűnbocsátó
kegyelmét. Az egyetemes papság elvénél fogva pedig nem
csak joga, hanem kötelessége is, hogy a keresztyén vallás
tiszta forrását, a szentírást maga is olvassa és tanulmányozza.
Ez azonban csak úgy vált lehetővé, ha a keresztyén tu 
dott olvasni és az iskola önálló gondolkodásra nevelte. így
tehát a reformáció lényegéből, az evangélikus keresztyénség
* G e r so n C h . J á n o s , a párisi egyetem kancellárjának könyve : A k ic s i
n y e k n e k K r is z tu s h o z v a ló v e z e té s é r ő l (De parvulis ad Christum írahendis).
t 1429.
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szelleméből szükségképpen következik az általános pépokta
tás követelése is.
Maga Luther is jól látta az iskoláknak fontosságát és
különböző irataiban, — de különösen A német városok tanácsuraihoz 1524-ben intézett hatalmas szózatában — az egész
német nemzet figyelmét felhívja az új és keresztyén szellemű
iskolák megszervezésének szükségességére és az akkori köz
oktatás egész reformjára. — A nagy reformátor legnagyobb
gondját azonban az ifjúság vallásos nevelésének ügye képezi
Ezért különböző irataiban állandóan figyelmezteti a családo
kat, az egyházat és a felsőségeket az ifjúság iránti köteles
ségeikre. A városi hatóságoknak lelkére köti, hogy alapítsa
nak iskolákat a gyermekek számára, ezekben pedig első
helyen a szentírás megismertetése, tehát a vallástanítás áll
jon. Ezenkívül gondoskodik arról is, hogy a wittenbergi
ifjúság rendszeres vallástanításban részesüljön. Ezért 1521
tavaszától kezdve munkatársul maga mellé veszi Agricohi
Jánost mint katechétát, majd pedig 1525-töl kezdve Bugenhagen Jánost, aki rendszeres kátéprédikációkat tart az ifjú
ság részére. A vallástanítás céljára pedig 1526-ban kiadatta
A laikusok és gyermekek számára való könyvecskét (talán
Bugenhagen feldolgozásában), mely először tartalmazta az 5
evangélikus kátérészt. Nagy haladás volt ez a középkorban
elhanyagolt ifjúsági vallástanítással szemben !
Legnagyobb érdemeit azonban Luther vallástanítási köny
veivel, kátéival szerezte. Miután a káté anyagát kátéprédi
kációkban és egyes kátérészek magyarázataiban már előzetesen
feldolgozta, 1529 áprilisában megjelenteti Nagy kátéját a
lelkészek, 1529 májusában .pedig Kis kátéját az egyszerű em
berek és gyermekek számára. A két káté megírásának köz
vetlen okát azok a szomorú tapasztalatok szolgáltatták, me
lyeket szászországi egyházlátogatása alatt szerzett nemcsak a
köznép, hanem a lelkészek körében is.
A két káté közül különösen a Kis káté terjedt el álta
lánosan : a holt nyelveken kívül úgyszólván az összes élő
nyelvekre lefordították, az „Egyezség könyvébe“ való felvé
telével pedig az evagélikus egyház egyik hitvallási iratává
lett (1580.) Luther kátéit kortársai rendkívül nagyra érté
kelték. Egy Mathesius nevű hittudós harminckét évvel a káté
első kiadása után ezt írja : „Ha Luther egész élete pályáján
egyebet nem te tt volna, csakhogy e két kátét megírta és
annak igazságait a család, az iskola és szószék tulajdonává
tette, már ezért sem tudna neki a világ eléggé hálát adni“.
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Joachim anhalti herceg a kátét a biblia mellett legkedvesebb
és legjobb könyvének nevezte.
Luther kátéinak nagy hatását mutatja, hogy nyomában
nagy számmal keletkeznek különböző evangélikus és refor
mátus katechizmusok. A református káték közűi meg kell
említenünk Kálvin János genfi kátéját (1524-ben). Legnép
szerűbb és legjelentősebb lett a heidelbergi vagy pfalzi katechizmus 1563-ból, Ursinus Zakariás és Olevianus Jakab szer
zőktől. Három részből á ll: Az első rész az ember nyomorú
ságáról, a második a megváltásról, a harmadik a keresztyén
hálájáról szól. Mély keresztyéni hitű és kibékítő (irénikus)
jellegű hitvallási irat, de nem olyan egyszerű és népies, mint
Luther Kis kátéja.
A Luther-korabeli vallástanításról egyébként meg kell
állapítanunk, hogy annak főanyaga a káté, mint az egész
szentírásnak rövid kivonata. A káté tanulása Luther szerint
az evangélikus meggyőződés kialakulását biztosítja. Bár Luther
több ízben hangoztatja a bibliai történetek fontosságát, ön
álló tanításukig nem ju tott el. A bibliai történetek tanítása
nála nem öncél, hanem csak az a feladata, hogy szemléltető
példákat adjon a kátétanítás számára. Tanítási módszere is :
a könyvnélkül való tanulás (elömondás, utánmondás) sokban
a középkorra emlékeztet. Nagy haladást jelent azonban az
az eljárása, hogy megkívánja — ha utólagosan is — a káté
igazságainak a megmagyarázását és bibliai történetekkel való
szemléltetését. Luther korszakalkotó érdeme, hogy bibliafor
dításával a szentírást a jövő keresztyén vallástanításának
középpontjává tette, egyházi énekeivel az ifjúság lelkét meg
hódította és főleg Kis kátéjával egyházának máig is pótol
hatatlan vallástanítási könyvet adott.

40. A protestáns orthodoxia korának
vallástanítása.
A Luther halála utáni időszakot a XVII. század végéig
a protestáns igazhitűség (orthodoxia) korának szokás nevezni.
E korszak protestantizmusa (evangélikusok és reformátusok
egyaránt) a nehéz harcokkal kivívott tiszta egyházi tant fel
tétlenül meg akarta tartani és biztosítani a jövőre is. Azért
a vallásban a lényeget a tanra, a tudásra helyezi és elhanya
golja a szívnek és a gyakorlati életnek keresztyénségét. A
katolikus egyház üdvbiztosító felfogásával szemben hangsú-
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lyozzák a szentíráson alapuló egyliázi tannak csalatl^ozhatatlanságát. A hitvallások alapján bámulatos szorgalommal és
éleselméjűséggel felépítik a lutheri hittan (dogmatika) rend
szerét és a legcsekélyebb eltérést is attól élesen elítélik. A
másvallásúakkal szemben a felekezeti türelmetlenség heves
hitvitákban nyilvánul meg. Nemcsak a katolikusok és protes
tánsok, hanem az evangélikusok, a reformátusok és unitáriusok
is éles ellentétben állanak egymással.
Természetes tehát, hogy ez a korszak — miként
Luther is — a vallástanítás főanyagát a kátéban látja és
minden erővel arra törekszik, hogy az ifjúsággal a kátét minél
alaposabban és biztosabban megtanultassa.
Luther a vallástanítást eredetileg meg akarta osztani a
család, az iskola és az egyház között. A XVI. században
azonban még nagyon kevés a népiskola, azért a nagy néptö
megek vallásos nevelése a családra és az egyházra (lelkész
vagy helyettese) hárult. Jobb volt a helyzet a városokban,
hol a városi iskolák és a magasabb latin gimnáziumok (Strass
burg, Goldberg stb.) erős evangélikus szellemben tanítottak
és a vallástanításra nagy gondot fordítottak. Azonban a val
lástanítás ezekben is főleg kátétanításból állott. Másrészt a
szülők legnagyobb része is alkalmatlannak bizonyult a káté
tanításra, így a tanítás oroszlánrészét a lelkészeknek kellett
elvégezniük. A lelkészek feladata volt, hogy a vasárnapi föistentiszteleten a káté egy-egy részét minden magyarázat nél
kül felolvassák, azonkívül pedig a vasárnap reggeli vagy dél
utáni istentiszteleteken (falvakban) kátéprédikációkat tartsanak
a káté egyes részeiről. Ugyancsak a lelkészeknek kellett ren
desen vasárnaponként a kátétanításokat is megtartaniok (Ma
inkább a káté betanításának mondanók, melyet rövid magya
rázat előzött meg.) A kátétanításokat kiegészítették azután
a kátévizsgálatok, melyeken a lelkész vagy az egész kátéból
vagy annak nagyobb szakaszaiból vizsgálta meg a gyermekek
tudását. Egyes helyeken az volt a szokás, hogy két gyermek
az oltárlépcsőre állt és egymást felváltva kikérdezte a kátéból.
A 'kátétanítás módszere teljesen a lutheri színvonalon
állott (előmondás és bevésés). Hiányoztak a könnyű és értel
mes elsajátítás feltételei, mert a gyakran elvont és dogma
tikus kátéprédikációk a megértést nem segítették elő. Ellen
ben — legalább utólag — felhasználták a bibliai történetek
szemléleti anyagát, hogy a káté fogalmait életteljesekké
tegyék. A mellett a gyermekeket gyakran intik arra, hogy
a hit tételeit véssék a szívükbe és azok szerint éljenek.
A kátétanítással szemben a vallástanításnak más ágai
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alárendelt szerepet játszanak. A bibliai történeteket többnyire
a kátéigazságok szemléltetésére használják. A bibliaolvasás
terén határozott szempontok még nem alakulnak ki. Leginkább
folytatólagosan az evangéliumokat olvastatják, más helyeken
szombatonként a vasárnapi perikopák olvasását és magyará
zatát rendelik el. Egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert
a bibliai mondások, melyeket megmagyaráznak és megtanultatnak. (Y. ö. Trotzendorf Rosariuma: 79 bibliai mondás
gyűjteménye.) Még egyházi énekeket is tanítanak, természe
tesen minden előzetes magyarázat nélkül.
A XVI. század végétől kezdve azonban egyre több panasz
és vád hangzik el e kor vallástanítása ellen. A lelkészek egy
része — részben másirányú elfoglaltságuk miatt — elhanya
golja a kátétanítások és prédikációk megtartását, a helyette
sítésükkel megbízott sekrestyés pedig megelégszik a kátészöveg
gépies és életnélküli betanításával; másrészt a kornak dog
matikus, az egyházi tant hangsúlyozó és hitvitázó szelleme
egyre jobban beférközik a vallástanításba is. Ezért a kátétanítások is egyre szárazabbakká és elvontabbakká válnak, a
hitfogalmak kellő szemléltetése elmarad, a nagyterjedelmű
nehéz anyag megterheli a tanulók emlékezetét és a vallástaní
tás az ifjúságban nem tud kellő rokonszenvet és lelkesedést
kelteni.
Nem vonjuk kétségbe tehát a protestáns orthodoxia
irányának azt a nagy érdemét, hogy az evangélikus keresz
tyének első nemzedékét részint igehirdetésével, részint vallástanításával felnevelte és a lutheri reformáció iránti hűségében
— gyakran a legnehezebb körülmények között — megtar
totta. Másrészt azonban nem hallgathatjuk el azt sem, hogy
különösen a XVII. század vallástanítása elmaradt a Luther
től kívánt benső és gyakorlati keresztyénségnek az eszményé
től és kevés kivétellel részint az elvont szótanulásnak és gé
pies emlékezetbevésésnek, részint pedig a dogmatikus jellegű
hitvitatkozásnak hibájába esik.

41. A pietizmus hatása a vallástanításra.
A protestáns orthodoxiának az egyházi tant hangsúlyozó
dogmatizmusával szemben a XVII. század végén az evangé
likus egyházban egy új vallási mozgalom jelentkezik, melyet
pietizmusnak (kegyes életre való törekvés) neveztek el. A
pietizmus hangsúlyozza, hogy a keresztyénség elsősorban nem
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tan és tudás, hanem érzület, a szív bensosége és tevékeny
élet. A keresztyéntől ezért megtérésen alnpuló élő hitet és jó
cselekedetekben megnyilvánuló gyakorlati keresztyénségel
kíván. A pietizmus felfogását találóan fejezi ki Francié:
„Egy szemernyi élő hit többet ér, mint a tisztán históriai tudás
nak egy mázsája és egy csepp valódi szeretet többre becsü
lendő, mint az összes titkok tudásának egész tengere.“ A
pietizmus virágzásának ideje a XVIII. század első fele Később
részint az egyházi tannak kevésre becsülése, részint túltengő
kegyessége miatt (sok vallási gyakorlat, a bűnbánatnak és
megtérésnek állandó hangoztatása, az élet feladatainak lebe
csülése stb.) egyre hevesebben támadják, és ez a lényegében
komoly és értékes vallásos mozgalom lassanként erőtlenné
és hatástalanná válik.
A pietizmus vezető személyiségei: Spener Fülöp drez
dai, majd berlini lelkész (f 1707) és Francke Ágost Her
mann hallei lelkész és tanár (f 1727) voltak. Spener az
evangélikus egyházi életnek mélyebbé, bensőbbé tételével
szerzett nagy érdemeket; Frankfurtban és Drezdában felújítja
az elhanyagolt kátétanításokat, azonkívül bevezeti a biblia
órákat és meghonosítja a konfirmáció szertartását. Francke
pedig főleg a világhíres hallei árvaház megalapításával és a
pietizmus vallásos nevelésének intézményes kifejlesztésével
(1695) te tt maradandó szolgálatokat egyházának.
A pietizmusnak a keresztyénségröl vallott felfogása
hatott természetesen a vallás tanítására is. A pietizmus
tudatosan arra törekszik, hogy keresztyén jellemeket
neveljen, akik a világban Istennek retszö keresztyén
életet tudnak folytatni. Ennek a keresztyén jellem
nevelésnek pedig — az önvizsgálaton, az imádságon, az
istentiszteleteken stb. kívül — legfontosabb eszköze a vallás
tanítás. Spener a vallástanítás célját a világos vallási isme
retben és a szív valódi keresztyénségének megalapozásában
látja, hasonlóan Francke is a vallás igazságainak szívbeli
megismerését és a cselekvő keresztigénségre való ránevelést hang
súlyozza.
Mindketten a kátét tartják a vallástanítás főanyagának,
azért elsősorban a kátétanítást akarják megjavítani és új
életre kelteni. így Spener — a lutheri orthodoxia korával
ellentétben — nem a kátéigazságok beemlézésében, betanításá
ban látja a tanítás célját, hanem azok megértetésére törek
szik, csökkenti továbbá a könyvnélkül tanulandó anyagot
is. A megértetést pedig a káté anyagának kis részekre való
széttagolásával, a kérdésekben és feleletekben történő tani-
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tással akarja elérni. A fősúlyt azonban arra helyezi, hogy
hasson a tanulók érzelmeire s így előidézze a megtérést, vagyis
döntést a keresztyén «let mellett. Ezért a kátétanítás vé
gén nagy szerepet juttat az építő megjegyzéseknek, az intel
meknek. — Teljesen Spener nyomán halad Francke is kátétanítási fokozataival: 1. Bccitacio, azaz felmondás. 2. Expli
cation azaz magyarázat. 3. Application azaz alkalmazás egy
vallási igazság vagy erkölcsi szabály alakjában. A kátéigaz
ságok megértetését azonkívül a bibliai történetek bevonásá
val akarja megalapozni. (Francke: cateclnsmus historicusa.)
Azonban buzgólkodásuk ellenére sem sikerült a kátétanítás eddigi eljárását lényegesen megjavítaniok. Továbbra
is először a kátészöveger és a magyarázatot tanultatják meg,
azután következik mindkettőnek a megértetése, végül pedig
a magj'arázatnak alkalmazása. Kérdezési eljárásuk is, mert
egyrészt az anyagot nagyon kis részekre széttagolja, másrészt
pedig nem annyira a tartalomra, mint az alakra irányul, hi
básnak mondható. Ezt csak a felvilágosodás kora fogja meg
javítani. Az a törekvésük pedig, hogy az érzelmek útján
idézzék elő a keresztyén élet mellett való döntést, gyakran
csak rövid ideig tartó érzelmi hatásokat keltett és végső
célját nem mindig érte el.
A kátétanításon kívül a pietizmus nagy súlyt helyezett
a bibliai mondásokra. Ezeket a kátéigazságok bizonyítására
használják fel és gyakran önállóan is tárgyalják, tárgyalá
suk azonban nem annyira szemléletesen, mint inkább elvon
tan és alaki módon történt. Francke iskoláiba az ú. n. heti
mondásokat vezette be. A bibliai mondásokat (aranymondás)
kis könyvecskékben foglalják össze (Spruchbuch) és tudásu
kat szigorúan megkövetelik. — A pietizmus az eddiginél
sokkal nagyobb mértékben bevezeti az iskolába a rendszeres
bibliaolvasást. A tanítónak az egj^es szakaszok tartalmát rövi
den össze kellett foglalnia és a gyermekek hitére és életére
alkalmaznia.
Legnagyobb érdeme azonban a pietizmusnak, hogy a
bibliai történetek tanításának önálló helyet biztosított a val
lástanításban. Bár először Justus Gesennius foglalta össze a
bibliai történetek gyűjteményét 1658-ban, mégis Hübner
dános hamburgi rektort tekintették a bibliai történettanítás
atyjának. Hübner 1714-ben adta ki Kétszer ötvenkét váloga
tott bibliai históriáit az ifjúság számára. Könyvében először a
történet szövegét adja, azután pedig a szöveg mondataira
vonatkozó világos kérdéseket. A kérdések célja nemcsak a
bibliai-történetek megértetése és megtanulása volt, hanem a
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gyermekek erkölcsi érzületére és akaratára való hatáskeltés
is. Az alkalmazásul szolgáló kegyes gondolatot veísben adja.
Hübner könyvének nagy érdeme, hogy a bibliai történeteket
az iskolákba bevezette és az ifjúsággal megszerettette.
A pietizmus végül nagy súlyt helyezett az egyházi éne
kek tanítására, mert felismerte nagy hatásukat a kedélyéletre
Segítségére volt az a körülmény, hogy a harmincéves háború
alatt gyönyörű evangélikus egyházi énekek keletkeznek (Vi
gyázzatok, azt kiáltják. . . Jer, dicsérjük Isten t. . , Hagyjad a
jó Istenre . .. Jézus, én bizodalmám . . . stb.)
Bár tehát a pietizmus vallástanítása túlbecsüli a tanítási
módszernek erejét és jelentőségét — lehetővé tenné u. i. a tanu
lónak megtérését, azaz a hitre való eljutását, — mégis lényeges
haladást mutat az előbbi korhoz képest: 1. Követeli a katechézist, vagyis a vallástanítás anyagának kérdve kifejtő tár
gyalását. 2. Megkísérli, hogy a tanítás anyagával hasson a
gyermekek kedélyéletére és öntudatos hitéletet ébresszen.
3. A bibliai történetek tanítását bevezeti az iskolába 4. A
konfirmáció szertartásának meghonosításával lehetővé teszi
az egész ifjúságra kiterjedő vallástanítást.

42. A felvilágosodás hatása a vallástanításra.
Mintegy az orthodoxia és a pietizmus vallási irányai
nak visszahatásaként jelentkezik a XVIII. század közepén
Németországban az angol (deizmus) és francia (Rousseau,
Voltaire) szellemi hatásoktól előkészített felvilágosodás kora.
A felvilágosodás a keresztyénségnek isteni kinyilatkoztatáson
alapuló eredetét elveti és egy ész- vagy teimészeti vallást
akar belőle alkotni. A keresztyén vallás lényegét a tanban,
az ismeretben látja, de az egyházi tanból csak azoknak a
vallási igazságoknak érvényét ismeri el, melyek az emberi
értelemmel felfoghatók (racionalizmus). A keresztyénség hit
rendszerét (dogmatikáját) tehát legnagyobb részében nem
ismeri el, a keresztyénség igazi lényege szerinte erkölcstaná
ban van. A felvilágosodás vallását nagyjából a kővetkező ész
igazságok fejezik k i : 1. Van Isten, aki a világnak bölcs, min
denható teremtője és jóságos fenntartója. 2. Az ember eré
nyes életre van kötelezve. 3. Van túlvilági élet, melyben a
jók és rosszak tetteikért igazságos elbírálást nyernek. 4. Jézus
csak fennkölt erkölcstanító, akár Sokrates. A vallásosságban
tehát nem az egyházi tanoknak elismerése vagy az isten-
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tiszteleti szertartásokban való részvétel a fontos, hanem az
erkölcsös élet, mely az emberi boldogságnak legbiztosabb
eszköze.
A vallástanításban a felvilágosodás mozgalma mindenek
előtt a tananyag csökkentésére és a tanulás megkönnyítésére
törekszik. Ebben a törekvésükben azonban a vallástanítást
megfosztják lényeges és nélkülözhetetlen keresztyén igazsá
goktól is. A kátét vagy megtartják, de az új nézeteknek
megfelelően átalakítva, vagy értelmi színezetű tankönyvek
kel (hit- és erkölcstan) pótolják. Bár tehát a felvilágosodás kora a
vallástanítás tartalmi részében bizonyos károkat okozott is,
viszont nagy haladást jelent a tanítási módszer terén. A
régebbi módszer abból állott, hogy az anyagot (káté, bibliai
történet és mondás stb ) előbb megtanultatták és azután
megmagyarázták, a felhasznált kérdések is többnyire csak
emlékezeti, eldöntő vagy szétválasztó kérdések voltak A sor
rend most megváltozik : „Először a megértés, azután a meg
tanulás“ lesz most a jelszó a kátétanításban. Belátják, hogy
a meg nem értett anyag tanulása gyötrelmet okoz a tanuló
nak és ellenszenvet ébreszt a vallástanítással szemben. Az
eddigi többnyire külső kérdezési eljárás is tökéletesedik, be
vezetik a kifejtő kérdéseket. A tanítónak kérdéseivel úgy
kell irányítania a gyermek gondolkodását, hogy meglevő isme
retei vagy tapasztalatai alapján maga jöjjön rá a megtaní
tandó ismeretekre. Ezt az új tanítási eljárást szokratikának*
nevezték. Legkiválóbb képviselője Dinter G Gr. (1760—1831)
volt 13 kötetes kátétanítási vezérkönyvében. Ez a módszer
a felvilágosodás korában ugyan egyoldalúságot is mutat, mert
a tanítót gyakran arra csábította, hogy az értelem fejlesz
tésére helyezze a fősúlyt (intellektualizmus) és a kedélyre
való hatást elhanyagolja. Az új tanítási alapelv — (először
a megértetés, azután az emlékezetbe vésés) — azonban rend
kívül nagyjelentőségű haladást jelent, mert ezen épül fel a mai
tanítási módszer is.
Másik nagy érdemük a bibliai történetek tanításmódjá
nak fejlesztése. A kor szelleme magyarázza meg, hogy az
ószövetségi történetek tanítása erősen háttérbe szorul. Leg
mélyebben Salzmann Keresztély (1744—1841) fogja fel a bib
liai történettanítás szükségességét, mikor azt hangoztatja,
hogy a vallást mint érzületet úgy lehet keletkeztetni, ha azt
* „ S zo k ra lik a " Sokiates görög bölcsről (Kr. e. 469—399) elnevezve.
Sokrates szerint minden ember önmagában hordja az igazságot J tehát csak
arra van szükség, hogy ezeket az öntudatlanul szunnyadó igazságokat megfelelő
kérdésekkel felszínre hozzuk.
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példaszerű történeti személyiségekben szemlélik a gyermekek.
A bibliai történetek tanítása e korban egyébként a követ
kező módon tö rté n t: A tanító a történetet először elmondta.
A történeteknek szabadon és érdekesen való elmondását kí
vánták, azonban az egyszerű történetet gyakran szükségtele
nül feldíszítették és menetét moralista megjeg}'zéseikkel meg
szakították. A második fokozaton a gyermekek a tanító
után elmondták a történetet. A harmadik fokozat pedig a
megbeszélésből állott és többnyire vallási és erkölcsi taní
tásoknak a kifejtésére irányult.
A bibliaolvasást főleg történeti tartalmú, kiválasztott
szakaszok olvasására és magyarázatára korlátozták. A bibliai
mondások és egyházi énekek tanulása tovább tartott, de szá
mukat jelentékenyen korlátozták. Mindkettőnek magyarázata
Száraz és elméleti volt, különösen az énekek érzelmi hatását
nagyon lecsökkentette feldarabolásuk. A felvilágosodás idejé
ben nem szólhatunk tehát a vallástanítás lényegesebb vissza
eséséről. A vallástanítás számára elegendő órát állapítanak
meg, minden tanítási napot imával s énekkel kezdenek meg
és fejeznek be. Szombatonként rendszeresen tárgyalják a vasár
napi perikopát (evangélium és epistola) és a konfirmációi
szertartást továbbfejlesztik, tehát az egyházzal való kapcso
latot is fenntartják.

43. A XIX. század vallástanítási irányai
A XIX. század első negyedében az evangélikus egyház
ban a racionalizmus hatalma lassanként letűnt. Lehanyatlásá
nak okai voltak egyrészt a teljesen le nem küzdött ellentétes
egyházi irányzatoknak (pietizmus, orthodoxia, supranaturalizmus) újabb megerősödése és állandó támadásai, másrészt a
válságos történeti időkben (francia forradalom, napóleoni
háborúk) a hitélet fellendülése és az egyházi hitvallásokhoz
való visszatérés. Döntö jelentőségű volt Schleiermacher Fri
gyes fellépése, aki a protestáns teológia újjáépítője lett
azzal a kettős alapgondolatával: 1. A vallás lényegében az
Istentől való függésnek közvetlen tudata, székhelye tehát
nem az értelem vagy az akarat, hanem az érzelem. 2. A keresztyénség az a monotheista vallás, amelyben minden a Jézus
Krisztustól véghezvitt megváltásra vonatkozik.
A Schleiermacher utáni évtizedekben két irányban fej
lődik tovább az evangélikus egyházi élet. A felekezeti (kon-
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fesszionális) irány ragaszkodik a szentíráshoz és az egyház
hitvallási irataihoz. A szabad protestáns irány ellenben a keresztyénség szellemét a kor tudományosságával és egész
művelődésével iparkodik összeegyeztetni. A század utohó
negyedében a protestáns teológiában különösen a történeti
tudományok fejlődnek ki rohamosan. Ezek eredményeinek
értékesítésével lehetségessé válik a biblia helyes megítélése,
az egyes történeti korszakok (öskeresztyénség története, refor
máció kora stb.) alaposabb megismerése és mindenekelőtt
Jézus Krisztus egyedülvaló személyiségének helyes értéke
lése. Ezenkívül jelentős hitvédö (apologetikus) irodalom törek
szik az evangélikus egyház iránti felelősség ébrentartására és
a hitetlenség elleni harcban a keresztyén öntudatnak erő
sítésére.
Ezek az új eszmék és mozgalmak természetesen hatnak
a vallástanításra is. A legfontosabb tanítási anyag most is a
káté, melynek számos feldolgozásával (Löhe, Ernesti, Kurtz,
Nissen) találkozunk. Mindegyike a XVT. és XVII. század
hitrendszerének (dogmatikájának) nagy hatását és gyakran
bírálatnélküli átvételét mutatja. Az egyes kátéigazságok bizo
nyítására bibliai mondásokat használnak fel. De már szem
léleti anyagot is nyújtanak a bibliából, az egyházi és világi
történetből vett elbeszélésekkel. — A káté mellett a bibliai
történeteket is jobban értékelik és elsősorban nem a vallási
igazságok szemléltetésére akarják őket felhasználni, hanem a
népiskolai ifjúság keresztyén életének megalapozására és ki
építésére. Hasonlóképpen az egyházi énekeket is megszabadít
ják a racionalista jellegű toldásoktól és helyesebb módon
tárgyalják. Általános jellemvonása e kor vallástanításának,
hogy nem veszi eléggé figj^elembe a növendék egyéniségét
és túlságosan bízik a vallási tananyag nevelő hatásában.
A XIX. század vallástanítására mindenekelőtt döntö
hatása van Schleiermacher Frigyes berlini lelkésznek (1768—
1834) Szerinte a vallástanítás feladata nem az, hogy általá
nos vallási igazságokat fejtegessen, hanem annak lehetővé
tétele, hogy az egyes emberek részt vegyenek az egyház
istentiszteletében. Ezért a gyermekeket úgy a szentírásba, mint
az egyházi hitvallásba is be kell vezetni. Az iskolai tanítás
legyen történeti, csak a felső fok összefoglaló tanítása legyen
tanító és buzdító jellegű és nyújtsa azt a lelkész. Schleier
macher ezzel a követelésével tehát a vallástanításnak azt az
új irányát is megjelöli, mely a nagy vallástörténeti személyi
ségekkel való érintkezéstől várja a vallásos élet (érzület és
akaratélet) felébresztését és ápolását.
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A szokratikának gépies és élettelen eljárása ellen for
dult a mai pedagógia megalapozója, a legnemesebb pedagó
gus: Pestalozzi János Henrik (1746—1827) is. A vallás
lényege szerinte is az érzelemben van. A vallásos nevelésnek
súlypontját abban látja, hogy a vallásos személyiségek
példaadó cselekedeteinek szemléltetésével keltsen vallási ér
zelmeket. A gyermeknek a családhoz, különösen az anjúhoz
való viszonyában keresi a legtöbb vallási érzelem (szeretet,
tisztelet, hála, csodálat stb.) csiráját. „Az első oktatás tehát
sohase legyen az értelemnek dolga, hanem a tapasztalásé, a
szívé és adja azt az anya“. Az anya az, aki élő példájával és
a családjáért való önzetlen szeretetével egyrészt Istenben
való hitre, másrészt erkölcsi cselekedetekre nevel A vallásos
neveléssel szemben az értelmi jellegű vallástanitást kevésre
becsüli, még a bibliai történetek nevelő hatását sem értékeli
eléggé. Ez már egyoldalúság és a racionalizmus nagy hatásá
nak tulajdonítható.
Schleiermacher hatását mutatja Palmer Keresztéiy,
tübingiai tanár is 1844-ben megjelent Evangélikus katecheti
kájá-ban. A vallástanítás célja szerinte az, hogy „a tárgyilag
adott keresztyénséget közöljük a gyermek alanyi, szubjektív
életével, vagyis vallásos természetével és hajlandóságával“. A
gyermek szellemi fejlődése alapján a vallástanításnak három
fokozata van. Az első fokon elsősorban történetet kíván
adni a gyermekeknek, nem pedig .tant. A második fokon a
gyermekek kezébe adatja a szentírást, itt már megkezdődnék
a szemléletes anyag fogalmi elvonása. Csak a harmadik fo
kon történnék a káté tanítása, a keresztyén tannak összefog
laló megismerése. Kátétanításának módszere hibás, mert az
anyagot először emlékezetbe akarja vésni és csak azután meg
értetni. Könyvének értéke benső vallásosságában, gyakorlati
egyházias irányában és világos, könnyen érthető nyelvezeté
ben van.
Az előbbiekkel szemben egészen más irányt képvisel
Herbart János Frigyes (1746 —1841), a tudományos peda
gógia megalapítója. A vallásos nevelést inkább a családra
akarja bízni ; az iskola feladata a vallástanítás, mely három
fokozatban történnék. A tanító először a természet jelenségei
ben mutassa be Isten nagyságát és bölcseségét, azután bibliai
történeteket kell adni a gyermekeknek. A harmadik fokozat
feladata a felekezeti különbségek megértetésére a kátétanítás.
A vallástanítás módjáról az a felfogása, hogyha világos, ha
tározott vallási fogalmakat keletkeztetünk a gyermekekben,
azok egyúttal érzelmi és akarati életére is hatni fognak. Her-
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bárt tehát a vallástanításnak értelmi jellegét (intellektualizmus) hangsúlyozza. Herbart pedagógiai rendszerét és módszerelméletét azután kiváló követői (Ziller, Dörpfeld, Rein stb.)
méginkább kiépítették és tökéletesítették.

44. A XX. század vallástanításának
főbb irányai.
A XIX. század utolsó harmadától kezdve a vallástaní
tás újabb leformtörekvéseket mutat, melyek főleg lélektani
és pedagógiai természetűek.
A vallástanítás a történeti teológia kiterjedt kutatásai
folytán bőven kap új tanítási anyagokat (Izrael története,
Jézus élete, a reformáció kora stb.). A dogmatizálásra való
hajlam csökken és jobban hangsúlyozzák a valláserkölcsi élet
nek gyakorlati érdekű kérdéseit. Egyre jobban nyomul elő
térbe a gyermeki lélek természetét figyelembe vevő módszer
nek a problémája is. A vallástanítás oktató jellegén kívül
hangsúlyozzák azt a feladatát is, hogy hasson a tanulók ér
zelem- és kedélyvilágára is. A terjedelmes emlékezeti anya
got korlátozzák, így elmarad pl. a vasárnapi ptrikopák anya
gának megtanulása. Különösen a kátétanítást akarják von
zóbbá és szemléletesebbé tenni.
A vallástanítási módszer kérdésével kapcsolatban főleg
három pedagógiai irányt kell kiemelnünk :
1.
A Herbart—Ziller-féle tudományos pedagógia uralkodó
szerepét a XIX. század végéig megtartotta, századunk eleje
óta azonban nagy befolyását — főleg a lélektan elöhaladása
és a gyermektanulmány kifejlődése következtében — elve
szítette. Nagyszámú valláspedagógusai (Dörpfeld, Staude R.
stb.) közül különösen Thrändorf Ernőt kell megemlítenünk,
aki a vallástanításról írt módszertanán kívül vallástanítási
tervezeteiben úgyszólván az egész vallástanítási anyagot fel
dolgozta. Bármilyen elismeréssel is legyünk azonban a herbarti
pedagógiának értékei iránt (komoly erkölcsi célkitűzés, lo
gikai rendszerezésre és módszeres tanításra való törekvés),
meg kell állapítanunk, hogy nem tud szabadulni az intellektualizmusnak béklyóitól. Az öt módszeres fokozat (előkészí
tés, anyagközlés, kapcsolás, összefoglalás, alkamazás) főleg csak
a tanulók vallásos gondolkoztatásával foglalkozik, de az érzü
letre és akaratra való hatás mostoha szerepet kap és alig
történik kísérlet a vallástanításnak gyakorlati érvényesítésére

160

is. Azért ennek az iránynak újabb valláspedagógusai, (Reukauf
és Heyn, Spanuth preparációs munkái) már meglehetősen
nagy önállóságot mutatnak az eredeti herbarti pedagógia
módszerelméletével szemben.
2. A művészi nevelés iránya a tanítás élmény szerűségét
követeli. A tanító egyrészt művészi tanításával és előadókészségével, másrészt a gyermeki képz-let felhasználásával és
hatásos szemléltetéssel nyújtson valóságszerű tapasztalatokat,
vallási élményeket a tanulók számára. I tt azonban az a veszély
fenyegeti a vallástanítást, hogy a művészi hatás és a gyermeki
érdeklődés felkeltésének a kedvéért túlságosan modernizálnak,
megváltoztatják az eredeti történeteket és vétenek a bibliával
szemben kötelező hűség és kegyelet ellen. Legjellegzetesebbek
e téren Zurhellen 0. és E. bibliai történetei.* Sok tanul
ságot nyújtanak a vallástanítók számára, de minden értékűk
(költői erő, tárgyszerű elbeszélés, érdekes meseszövés stb.) el
lenére sem tekinthetők utánzásra és követésre méltóknak Egy
szerűbbek, de szemléletesek és biblikusak Frankhauser Frigyes
bibliai elbeszélései.** Az érzelem-lélektani vallástanításnak
egyik legkiválóbb képviselője Kabisch Richárd is nagyhírű
vallásmódszertani könyvével.***
3. Legnagyobb hatást azonban az u. n. munkaiskola
iránya gyakorolja a vallástanítás módszerére. A munkaiskola
a gyermekek önálló tevékenységét akarja kifejleszteni, ezért
a gyermekeknek kell a tanítás célját és menetét megállapítaniok, beszélgetniük, kérdéseket tenniök stb. így tehát alap
jában megváltoztatná az iskolai tanítás módját és a tanítónak,
illetve a tanulóknak szerepét. — A vallástanításnak a mun
kaiskola szellemében való átalakítását és új feladatait legala
posabban Eherhardt Ottó tárgyalja különböző munkáiban.****
A vallástanítás számára a munkaiskola kettős feladatot tűz
k i: 1. A vallástanítás teremtsen szoros és erős kapcsolatot a
vallásórán elhangzott erkölcsi követelmények és a mindennapi
élet tényleges cselekedetei között. 2. A vallásóra ne legyen
csak vallástanítás, hanem a vallás gyakorlása is. Tehát az
iskolai életet úgy kell átalakítani, hogy az — mint munkaés életközösség — alkalmat adjon a tanulóknak úgy az er
kölcsi, mint a vallási cselekedetek gyakorlására. Bár ennek
* Zurhellen E. és G. .' W ie erzählen wir den Kindern die biblischen
Geschichten? 1912. 3. k.
** Frankhauser Frigyes! Christus der Retter. 1914.
*** Kabisch T ő g el: W ie lehren wir Religion? 7 . k. 1931.
**** Eberhardt O. ! Arbeitsschule u. Religionsunterricht 1921. Neuzeitli
cher Religionsunterricht 2. k. 1928.
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a valláspedagógiai iránynak is hátrányai vannak, jövőjét az a
tulajdonsága biztosítja, hogy a keresztyén vallás tettjellegének
megfelelő tanításmódot kíván.
*
*•

*

A világháború utáni válságok idejében alakul ki az
evangélikus hittudománynak új iránya, az ú. n. újreformátori
teológia.
Ez az irány éles ellentétben áll ez előbbi idők szubjek
tív történeti vallásosságával és kultúrprotestantizmusával s
a keresztyén hitnek valóságát, ténylegességét hangsúlyozza.
Jellemző a Lutherhez való újbóli visszatérés és a hit által
való megigazulás tanának újabb, mélyebb értelmezése. Ez az
irány szinte újból felfedezi a szentírást és azt kívánja, hogy
a keresztyének Istennek bibliai üzenetét komolyan vegyék.
Nincsen szó már a vallásról, hanem újból hangsúlyozzuk a
bibliának üdvigazságait és Jézus Krisztus istenemberi, meg
váltói személyének a jelentőségét. Az egyházat, mint Isten
igéjének a hirdetőjét és munkaterét ismét fontosnak és nél
külözhetetlennek tartjuk.
Mindennek hatása természetesen a vallástanításban is
jelentkezik. A vallástanításban is komolyan akarjuk venni
Isten valóságát és Szentleikének erejét; a vallástanításbau
is az ifjúságnak szóló igehirdetést látunk és az egyháznak
jelentőségét hangsúlyozzuk.
Ami pedig különösebben a vallástanítás módszertanát
illeti, itt különösen két törekvésre kell rámutatnunk. 1.
Az egyik az a követelés, hogy „az evangélikus vallástanítás
módszerét szigorúan az anyag (evangélium) követelménye
szerint kell átalakítani és nem az anyagot más követelmények
alapján“ (Heckel). Ez a követelés jogosult annyiban, hogy
úgy a tanítási eljárásnak, mint a módszeres eszközölnek alalmazkodniok kell a vallástanítás anyagához. (Pl. egy magá
ban helyes célkitűzést vagy módszeres eljárást — pl. a kép
szerű ábrázolást az — anyag (evangélium) elutasíthat.) Nem
jelentheti azonban ez a követelés azt, hogy a vallástanítási
módszernek levezetése, a módszeres formák (fokozatok) kita
lálása stb. csakis az anyagból (az evangéliumból) történhetik.
A keresztyén vallástanítás éppen úgy, mint a teológia, fel
használja más tudományoknak a gondolkodási és írási for
máit és más tárgyakkal, különösen pedig a szomszédos sza
kokkal (történelem, olvasmány tárgyalás stb.) együtt alkalmazza
a módszeres fokozatokat és eszközöket. Nem lehet tehát az
evangéliumból levezetett tanítási fokozatokról beszélni.
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2.
A legtöbb valláspedagógus megegyezik abbap, hog
a sima, az egyszerű megoldások ideje lejárt, mert nincsen
olyan általános érvényű tanítási módszer, melyet minden
anyagra és minden tanulóra egyformán alkalmazni lehetne.
Ezért a tanítónak küzdenie kell a sablon (gépies, lélektelen
eljárás) egyformasága ellen és tanításait lehetőleg válto
zatosakká, különböző természetűekké kell tenni. (Egyszer
inkább tanítás, emlékezetbe vésés stb., máskor inkább igehir
detés ;. egyszer inkább a tanító előadása,, elbeszélése, máskor
inkább a tanulók öntevékenysége stb.) Általában az elmélet
könnyebben tudja megmondani, hogy mit ne tegyen a tanító,
mint azt, hogy mit tegyen. Továbbra is az lesz tehát a tanító
feladata, hogy állandóan keressen, kutasson, tanulmányozzon
es minden egyes tanításánál fontolja meg a tanulók szívéhez
és lelkiismeretéhez vezető alkalmas utat. A vallástanítás
módszertanára is vonatkozik tehát a biblia szava : „Mindent
megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok.“ (I. Thessz. 5r
21 v.)

A FELHASZNÁLT FORRÁSMUNKÁK JEGYZÉKE :
A német evangélikus valláspedagógiai irodalomból:
Berndt János : Methodik des Unterrichts in der evan
gelischen Religion. 1909. — D. Baumgarten O ttó : Neue
Bahnen. 2. k. 1909. — Zurhellen E. és 0. : Wie erzählen
wir den Kindern die biblischen Geschichten. 3. k. 1912. —
Dr. Reukauf A. : Didaktik und Methodik des evang. Reli
gionsunterrichts. 1914. és 1927. — Fankhauser Frigyes: Die
biblische Geschichte in Sonntagsschule und Religionsstunde.
3. k. 1915. — Dr. Eger K ároly: Evangelische Jugendlehre
3. k. 1922. — Eberhard Ottó : Der Katechismus als päda
gogisches Problem im Lichte des Arbeitschulgedankens. 1923.
— Niebergall Frigyes : Lehre vom Religionsunterricht. 2. k.
1926. — Eberhard Ottó : Neuzeitlicher Religionsunterricht.
2. k. 1926 — Pfennigsdorf E m il: Wie lehren wir Evan
gelium ? 3. k. 1930 — D. Steinbeck János : Evangelische
Religionspädagogik. 2. k. 1930. — Kabisch Richárd : Wie
lehren wir Religion ? 7. k. 1931. Tögel H. átdolgozásában. —
D. Thiele Vilmos: Vom Dienst am Wort. 2. k. 1931. —
Niebergall Frigyes: Jesus im Unterricht. 5. k. 1932. — Köberle Károly : Rechtfertigung und Heiligung. 1932. — Wieszmann Ervin : Katechismusunterricht. 1932. — Heckei Theodor:
Zur Methodik des evang. Religionsunterrichtes. 3. k. 1933. —
Dr. Doerne M árton: Bildungslehre der evang. Theologie.
1933. — Fendt L. : Katechetik. 1935. — Schlieszke O ttó :
Der werdende Mensch und die religiöse Erziehung. 1935.
— Werdermann Hermann : Religionspädagogische Schulungs
briefe. 1936. — Bohne Gerhard : Evangelische Religion.
2 k. 1936. — Cramer K. stb. : Evangelischer Religionsunter
richt in der Gegenwart. 1937. — Schmidt Gerhard : Hand
werkliches zum kirchlichen Unterricht. 2. k. 1937. — Schieder Gyula: Katechismusunterricht. 4. k. 1937. — Loy
Frigyes : Die Christuswar heit. 2. k. 1938. — Werdermann
Hermann: Luther als Erzieher. 2. k. 1938. - - Dr. Rang
Márton : Handbuch für den biblischen Unterricht. I—II. k.
1939.
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A magyar vallástanítási irodalomból:
Höíík József: Katechetika. 1879. — D..Raffay Sán
dor : Az evang. népiskolai vallástanítás módszertana. 1910.
— Bancsó A n tal: Utasítás a keresztyén vallástan tanításá
hoz a népiskolában. 1911. — D. Pröhle Károly : Dogmati
kája. — Dr. Szelényi Ödön : A neveléstan alapvonalai. 1922.
— Dr. Gaudy László : A bibliai történetek tanításának val
láspedagógiai módszertana. 1928. — Szele Miklós: A népis
kolai keresztyén vallástanítás módszertana. 1925. — Dr. Kiss
Tihamér László : A kátétanítás módszereinek történeti ismer
tetése. 1938. — Evangélikus egyházegyetem : Népiskolai
vallástanítási tanterv és utasítás. 1937. — Végül a Protes
táns Tanügyi Szemle és a Keresztyén Igazság egyes vallás
pedagógiai tanulmányai.
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Sajtóhibák javítása.
A 2, 4, 5; 14, 15, 23j 27. lapokon előforduló ige szó helyett
ige Írandó.
A 11. lapon felülről a 22. sorban előáll helyett előállhat írandó.
A ,15. „
„
„ 21.
„ keresztyének helyett keresz
tyénnek írandó.
A 22. lapon alulról a 3. sorban az Iránta helyett iránta írandó.
Aj 26.
„ jelűről „ 10. „ T. kor 3. 11 v helyett T. Kor.
3, 11 v írandó.
A 35. lapon felülről a 14. sorban az életére után következő
vessző a 15. sor köteleznek szava után teendő.
A 38. lapon felülről a 19. sorban az ostályban helyett osz
tályban írandó.
A 43. lapon felülről az 1. sorban a követelése helyett köve
tése írandó.
A 61. lapon alulról a 8. sorban a s helyett is írandó.
A 65. „
„
„ 13. „ az ö
„ 0 (Isten) írandó.
A 71. „ felülről „ 15. „ az indokokolatlan helyett in
dokolatlan írandó.
A 75. lapon alulról a 14. sorban az azt utáni a elhagyandó.
A 105. „ felülről „ 7.
„
a karesztyénségnek helyett
keresztyénségnek írandó.
A 121. lapon felülről a 4. sorban az áttérhetünk után hiány
zik az annak szócska.
A 122. lapon felülről az 1. sorban az ünnepnap előtt hiány
zik a bevezető zárójel.
A 125. lapon alulról a 14. sorban az annyag helyett anyag
írandó.
A 126. lapon alulról a 17. sorban a világába helyett világába
írandó.
A 128. lapon alulról a 7. sorban az énekek helyett éneknek
írandó.
A 128. lapon alulról a 4. sor elején a zárójel elmarad.
A 130. r
,, „ 12. sorban a gyermeket helyett gyer
mekeket írandó.
A 132. lapon alulról a 19. sorban keresztyénüldözések helyett
keresztyén üldözések írandó.
A 141. lapon felülről a 18. sorban hallgató helyett hallgatók
írandó.
A 141. lapon felülről a 21. sorban a lililomait helyett lilio
mait írandó.
A 152. lapon alulról a 19. sorban a vallás tanítása helyett
vallástanítása írandó.

