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Csikesz Sándor valláspedagógiai látása 
 
 Csikesz Sándor (1886-1940) a 20. század elsı felében a reformá-
tus egyházi életnek egyik kulcsszerepet betöltı és meghatározó szemé-
lyisége volt, akinek leginkább igehirdetıi és egyházszervezıi munkássá-
ga ismert szélesebb körben. Pedig a homiletika mellett a gyakorlati 
teológia másik nagy területének a valláspedagógiának is jeles ismerıje, 
mővelıje, lelkes harcosa. Talán már származása is arra determinálja, 
hogy késıbb a pedagógiai, illetve katechetikai munka ne csupán szak-
mája, hanem hivatása, sıt mi több, életeleme legyen, hiszen felmenıi 
között egy évszázadon keresztül tanítókat találunk.1 Mint 
kiscsányoszrói lelkipásztor (1911-1924), épp úgy az egyházi élet egyik 
legkiemeltebb ügyének tekinti a katechetikát, mint késıbb Debrecen-
ben a valláspedagógia professzoraként (1921-1940), s beszédeiben, elı-
adásaiban, írásaiban szinte az ırületig ragadtatja el magát az ügy iránti 
lelkesedésében. „Egy mártír nemzet, mártír eklézsiájának a feladata vár 
ránk, mártír pedagógusokra!”2 – mondja egy elıadásában. Ebben a ma 
már kicsit túlzónak tőnı, sarkos megállapításban sőrítve fedezhetjük fel 
Csikesznek a valláspedagógiai munka iránti elkötelezettségét, lelkesedé-
sét. Lelkesedése értelemszerően több, mint a lelkes amatırök lelkese-
dése, hiszen lelkipásztori naplója, jegyzetei árulkodnak arról, hogy már 
falusi lelkipásztor korában komoly elméleti megalapozottsággal, a kor-
nak megfelelı, legmodernebb ismeretekkel felvértezve, és mindig újabb 
és újabb szakmai ismeretekkel felruházva igyekszik végezni a 
katechetikai munkát.  
 Az elkövetkezıkben, a teljesség igénye nélkül szeretném bemu-
tatni Csikesz valláspedagógiáját. Természetesen úgy, hogy ábrázolom 
azt a hátteret, amelybıl fakad, és úgy, amint az beágyazódik a 20. szá-
zad elsı felének pedagógiai, valláspedagógiai és teológiai trendjeibe. 
Emellett szeretném felvázolni Csikesz valláspedagógiai elképzeléseinek 
sarokpontjait, néhány gondolatban hangsúlyozva azoknak mai aktuali-
tását is.  
 Csikesz valláspedagógiai elképzeléseinek a bemutatása során 
csupán kéziratban fennmaradt jegyzeteire, cikkeire, és nyomtatásban is 
megjelent elıadásaira hagyatkozhatunk. Csikesz e témában (másban 
sem) önálló, összefoglaló könyvet nem írt, ebben talán korai halála 
akadályozza meg, illetve az állandó idıhiány, ami érthetı is sokoldalú 
lelkipásztori, egyházszervezıi tevékenységébıl.  Sajnos egyetemi jegy-

                                                 
1  Csikesz Sándor: A valláspedagogia válságának küszöbén. In: Csikesz Sándor 
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zetet sem adott ki, mert azon a nézeten volt, hogy minden hallgatójá-
nak saját jegyzete legyen, s ne a mások fáradtsága által létrejött kom-
pendiumot használja „konzervként”.3 A fennmaradt írások, hozzászó-
lások alapján nehéz rekonstruálni Csikesz valláspedagógiai nézeteit. 
Hozzászólásait rendszerbe foglalni szinte lehetetlen, hisz részletes, ki-
dolgozott, lezárt rendszert maga sem alkotott. Mégis, talán a töredé-
kekbıl összeállítható egy váz, amely sok mindenre rávilágít, sıt máig 
tartóan üzen.  
 
 Történeti helyzetkép 
  
 Kezdjük azzal, hogy egy általános történeti helyzetképet adunk 
annak a kornak pedagógiai, teológiai, valláspedagógiai viszonyiról, 
melybe Csikesz munkássága beleágyazódik. Ez a kor, a 20. század elsı 
fele, olyan idıszak, melyben még erısen érzıdnek mindhárom terület 
vonatkozásában a múlt hatásai (felvilágosodás, romantika, racionaliz-
mus), de már egészen új, friss impulzusokkal gazdagodik mindhárom 
terület. Tekintsük át most ezt részletesebben. 
 A pedagógia történetének egyik legjelentısebb állomása annak 
a pedagógiai rendszernek a megalkotása, melyet Johann Friedrick Herbart 
dolgoz ki a 19. század elsı felében, s amely még egy évszázaddal ké-
sıbb is elementáris módon meghatározza a pedagógiai gyakorlatot. 
Herbart klasszikus pedagógiai rendszere egy szilárd filozófiai alapvetés-
sel rendelkezı, zárt, szigorú, koherens rendszer, mely szerint a nevelés 
célja az erkölcsös magatartás kialakítása, az erkölcsi eszmék megvalósí-
tása. Ezek az erkölcsi eszmék minden gyermekben kialakíthatóak ak-
kor, ha ıket célszerő, szervezett, tervszerő nevelı hatások érik. Ezek a 
nevelı hatások három szakaszban érkeznek a gyermekhez, így a kor-
mányzás, az oktatás és a vezetés szakaszában. A kormányzás szakasza 
megtöri a gyermek akaratosságát és felkészít a tulajdonképpeni nevelés-
re. Az oktatás szakaszának feladata a képzetállomány gyarapítása, az 
ismeretmennyiség növelése, a tudás gazdagítása, mely egyben már a 
gyermek akaratát, jellemét, erkölcsét is fejleszti. Az oktatás olyan tan-
tárgyi rendszerben folyik, mely a gyermek érdeklıdésének két körére 
épít („megismerés köre” – „részvét köre”), s melyben a hittan ott sze-
repel a tárgyak között úgy, mint a vallási érdeklıdés betöltésére szolgá-
ló tárgy. Az oktatás folyamatát Herbart a formális fokozatok elméleté-
ben bontja ki, mely szerint négy fokozat (statikus elmélyedés, 
dinamikus elmélyedés, statikus eszmélkedés, dinamikus eszméltetés) 
határozza meg a neki megfelelı didaktikai lépéseket is. A vezetés sza-
kasza az oktatással együtt haladva kialakítja a gyermekben az erkölcsi 

                                                 
3  Czeglédy Sándor: Csikesz Sándor emlékezete Debreceni Tisza István Tudo-
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belátást, s kialakul az erkölcsi autonómiának az a szintje, amit Kant 
„morális én”-nek nevez.4  
 Herbart pedagógiáját Tuiskon Ziller és Wilhelm Rein, ill. a köréjük 
csoportosuló herbartiánus kör próbálja a legapróbb részletességgel ki-
dolgozni és továbbfejleszteni. Ziller a herbarti formális fokozatok elmé-
letét továbbfejleszti, és az ahhoz kapcsolódó fogalmakat (világosság, 
asszociáció, rendszer, módszer) a pedagógiai gyakorlat didaktikai szint-
jén újrafogalmazza, s azt az általános oktatási technológia alapjává is 
teszi.5 
 A 20. század érkeztével sokan érzik egyre szőkebbnek Herbart 
zárt rendszerét, és egymás után jelennek meg a különbözı reformpe-
dagógiai irányzatok, melyek szinte kivétel nélkül a herbarti rendszer 
valamely elemének tagadásában találják meg önmagukat, illetve a 
herbarti negatívumok helyét töltik fel a maguk pozitívumával. Így tesz 
többek között Ellen Key, aki a herbarti rendszer túlzott intellektuális, 
historikus jellegét próbálja ellensúlyozni individuális-naturalista peda-
gógiájával. Key radikális neveléskritikájával sürgeti az „új emberek”, „új 
iskolában” való nevelését, mely figyelembe veszi a gyermek életkori 
sajátosságait, és melyben a nevelı nem a felnıttség távlatából tekint a 
gyermekre, hanem hagyja azt békességben növekedni, de ugyanakkor 
megteremti azt a szép világot, amelyben ez a fejlıdés megtörténhet. 
Hasonlóképpen cselekszik, s a hagyományos herbarti iskola egyoldalú 
intellektualizmusát bírálja az úgynevezett mővészetpedagógiai irány. 
Maria Montessori a gyermeki aktivitás és szabadság fogalmának beveze-
tésével alkot újat, és indul a herbartitól egészen más irányba. Rudolf 
Steiner antropozófiája alkotja a szintén ekkortájt megjelenı Waldorf is-
kolák pedagógiájának alapjait, melyekben nemcsak a szabadság új kon-
cepciója egyedi, hanem az a belsıséges, családias légkör is, mely ellen-
pólusa a közösség gondolatát kissé elhanyagoló herbarti rendszernek. 
Szintén ebbıl a herbarti hiányosságból növi ki magát a Paul Natorp által 
képviselt szociális-közösségépítı irány, mely a pedagógiát társadalmi 
pedagógiaként értelmezi, és kimondja, hogy annak távlati feladata a tár-
sadalmi viszonyok gyökeres átalakítása, és ez által az állami és gazdasági 
élet újjászervezése is. Ebben lényeges szerep hárul a családra, úgy is, 
mint a társadalmi élet legkisebb sejtjére, de úgy is, mint a nevelés elsıd-
leges helyére. Úgyszintén újat hoz a pszichológiát már olyan alkalma-
zott tudománynak látó irány, mely szerint a lélektannak központi sze-
repe van a nevelés, oktatás szempontjainak meghatározásában. Ez az 
irányzat abban is új a herbarti iskola sablonos metodizmusa után, hogy 

                                                 
4  Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Neveléstörténet Osiris 
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mind a pedagógus, mind a gyermek személyiségének lényeges szerepet 
tulajdonít. 6  
 A teológia Csikesz munkásságának az idején is hordozza még 
Schleiermacher örökségét, s konzekvensen igyekszik igazolni azt, 
„hogy nem elavult dogmák magyarázata, hanem olyan tudomány, 
amely a többi tudományok között meg tudja állni a helyét. Tárgyául a 
vallásos embert, vagy modernebb megfogalmazásban a keresztyén 
személyiséget választotta, módszeréül a vallástörténetet és valláslélek-
tant, feladatául azt, hogy igazolja a vallás jelentıségét a mai ember és 
társadalom élete számára.”7 De sem Ritschl ethizálása, sem Troeltsch 
historizálása nem jelent kiutat ekkortájt a racionális teológia zsákutcá-
jából, hanem egyre jobban mélyíti annak válságát. Sıt mind a historiz-
mus, mind a moralizmus célt tévesztetté teszi a valláspedagógiát is, hi-
szen annak legfıbb megvalósítandó eszménye a kultúr-keresztyén lesz. 
A 20. század húszas éveitıl kezdıdıen a barthi teológia állítja majd 
mindennel együtt a valláspedagógiát is az Ige fényébe. 
 A valláspedagógia vonatkozásában már említettük, hogy 
Herbart ill. tanítványai a vallástanítást beutalják a tantárgyak rendszeré-
be, s ez azzal is együtt jár, hogy a valláspedagógia esetében ugyanazok a 
módszerek, eljárások látszanak alkalmazandónak, mint a többi tárgyak 
esetében, de ezzel a vallásoktatás lába alól egyre inkább kicsúszni lát-
szik a teológiai talaj. Legtöbb esetben ugyanez a helyzet a különbözı 
reformpedagógiákat integrálni próbáló valláspedagógiai megközelíté-
sekkel is. Az említett, Key nevével fémjelzett, individualista-naturalista 
irányzat a vallástanítással szemben elutasító álláspontot képvisel. A 
Notorp féle szociális gondolatot érvényesítı irány, bár megállapítja, 
hogy a vallás magánügy, mégsem zárja azt ki a nevelésbıl. Mivel az a 
közösségben történik, erısíti a gyermek közösségbe való bekapcsoló-
dását, de lényegtelennek tartja a transzcendens vonásokat a vallásokta-
tásban. A fentebb említett, a személyiség pszichológiájára és pedagógiá-
jára igen sokat adó újabb irány viseltetik ebben az idıben 
legmegértıbben a valláspedagógia viszonylatában. Ennek az iránynak, a 
valláspedagógia területén fı képviselıje Richard Kabisch, aki szerint a 
vallás közvetlenül nem tanítható, de közvetve igen, hiszen „a fantázia 
lehetıvé teszi a vallásteremtı személyiségek vallásteremtı élményeinek 
és hatásainak újból való átélését”.8 Ezen irányzat hazai képviselıi közül 
Scheller István a legjelesebb, aki „a vallásos nevelést nélkülözhetetlen fel-
adatnak tekinti, nemcsak az egyház körébe utalja, hanem az egész neve-
lés alapjába építi bele, módszerét a keresztény személyiség eszményé-

                                                 
6  Uo. 186. kk.  
7  Imre Lajos: Katechetika Budapest, 1942. 110. 
8  Farkas Ignác: Katechetikai alapvetés. A bibliai antropológia valláspedagógiai 

jelentısége. In: Csikesz Sándor emlékkönyvek, IV. szerkesztette: Módis Lász-
ló, Debrecen, 1942. 65. 



CSIKESZ SÁNDOR VALLÁSPEDAGÓGIAI LÁTÁSA 
 

 27 

nek, a Krisztus személyiségének megismerésében, utána élésében, a 
nevelı személyiségén keresztül sugároztatásában látja”.9 Feltétlenül 
említésre érdemes Friderich Niebergall, ill. tanítványainak munkássága. 
İk tulajdonképpen a vallásos nevelés egész módszertanát dolgozzák 
ki, továbbá ekkléziológiai szemléletet visznek a valláspedagógiába, és 
felhívják a figyelmet a gyermek és katechéta kapcsolatára, ill. hangsú-
lyozzák a gyermek aktív részvételét a vallástanításban.10 Összességében 
elmondható, hogy a schleiermacheri alapokon álló, herbarti gyökerek-
kel bíró, s a reformpedagógiák által felfrissített századforduló környéki 
valláspedagógiáknak nagy érdeme, hogy tekintetbe veszik a gyermek 
szociális és pszichológiai helyzetét, s ehhez próbálnak módszertani te-
kintetben is alkalmazkodni, több-kevesebb sikerrel, illetve próbálják az 
új pedagógiai felismeréseket integrálni. Ugyanakkor végzetes hiba 
ezekben katechetikákban, hogy hátterükben nem a bibliai emberfoga-
lom, hanem egyfajta idealisztikus filozófiai antropológia áll, mely hamis 
pedagógiai optimizmushoz vezet. De legalább ekkora probléma a kije-
lentés relativizálódás, perifériára szorulása, a Szentlélek munkájának 
kiszorítása, a bőn komolyan nem vétele, az egyháziatlanság, továbbá a 
keresztyén vallás abszolút jellegének tagadása. S ami a leginkább szem-
betőnı: az evangélium hiánya! S így lesz majd egy évszázadon keresztül 
a katechetika negatív értelembe vett valláspedagógiává, ami tulajdon-
képpen „egy kocsi az általános emberi nevelés vasúti kocsisorában; ta-
lán a legértékesebb javakkal megrakott kocsi, talán maga a lokomotív, 
de lényegileg éppen olyan, mint a többi”.11 Igazán új impulzusokat 
majd, a barthi teológia hoz a valláspedagógia világába. A dialektika teo-
lógia alapjain felépülni látszó valláspedagógia a vallásos nevelés célját 
az igehirdetésben látja. Ez az irány a gyermeket és a katechétát, mint az 
egyház tagjait szemléli, s a vallásoktatást ez által mintegy gyülekezeti 
ügyként kezeli. Ezzel együtt ebben az irányzatban tőnik el a módszer 
mindenhatóságába vetett hit, és marad a módszer csupán eszköz, mely 
az Ige útját készítgeti a lélekben. Sıt Imre Lajos szép megfogalmazása 
szerint a barthi teológiával „a vallástanítás megszabadul egy hamis biz-
tonságérzettıl és egy gyötrı kérdéstıl. Attól a hamis biztonságtól, hogy 
a gyermek sorsát, Istennel való kapcsolatát az általa végzett munka, s 
átadott anyag megszabja és biztosítja, s attól a gyötrı kétségtıl, amit a 
tapasztalat mutat neki, hogy munkája sokszor hiábavaló.”12 

 
 

  

                                                 
9  Imre, i.m. 114. 
10  Uo. 115. kk.. 
11  Farkas, i.m. 79. 
12  Imre, i.m. 119. 
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Csikesz Sándor valláspedagógiai látásának sarokpontjai 
 
 Az elızıekben ismertetett trendek, szinte kivétel nélkül, vissza-
köszönnek Csikesz valláspedagógiával kapcsolatos hozzászólásaiban. 
Bár nehezen, de a rendelkezésünkre álló források alapján valamelyest 
rekonstruálható Csikesz valláspedagógiájának váza, illetve felismerhe-
tıek annak leglényegesebb elemei. Tekintsük át most ezeket. 
 Csikesz Sándor a valláspedagógiával kapcsolatos hozzászólásai-
nak java részét azzal kezdi, hogy a valláspedagógia válságáról beszél. 
Ez a válság szerinte összefüggésbe hozható a magyar református egy-
házi élet általános válságával, hiszen, amint mondja, a válság egyik oka 
magának a reformátusságnak a válsága. 13  
 Az általános válság pedig az elsı világháborút követı években 
számos külsı tényezıvel hozható összefüggésbe, melyek általában is 
fenyegetik az egyházi életet, de a valláspedagógiai munkára is negatív 
hatással vannak. Ilyen negatív tényezı Csikesz szerint az úgynevezett 
„szürke internacionálé”, azaz a szabad gondolkodást a szabadossággal 
összekeverı korszellem, a magát felvilágosodásnak nevezı istenség 
gyönyör és élvhajhász szelleme. Ugyanakkor ilyen külsı negatív ténye-
zı, melynek pusztítását csak rövid ideig élhette meg az egyház, de 
melynek veszélye nem múlt el, a „vörös internacionálé”, a diktatúra, a 
politikai terror. 14  
 Ezeknél, a külsı tényezıknél sokkal fájóbb azoknak a belsı 
egyházi tényezıknek a jelenléte, amelyek szinte lehetetlenné teszik egy-
házunkban a korrekt vallásoktatást. Ezekrıl Csikesz kendızetlenül 
szól, anélkül, hogy eldöntené, tünetei, vagy okai ezek a jelenségek a val-
láspedagógia válságának. Ilyen belsı negatívumként jelenik meg a gépi-
es konfirmációk, lelketlen ceremóniák tömege,15 vagy az, hogy gyere-
kek nem vesznek részt az egyházi élet eseményeiben, nincsenek ott a 
temetéseken, elmaradnak a hétköznapi könyörgésekrıl, és nincsenek 
ott a vasárnapi  istentiszteleten. Így, hiába a vallási kézikönyvek, a ki-
osztott, de nem használt konfirmációi Bibliák, a szaporodó káték tö-
mege, ha az eleven vallásos élet helyét a gépiesség foglalja el.16  
 Csikesz szerint a valláspedagógia válsága nem református sajá-
tosság, hanem minden felekezet problémája. Azonban minden feleke-
zet a küszködésen túl, tesz is valamit az ügy megoldása érdekében. „A 
római katholicizmus csak nemrég kívánta megállapítani a Representati 
pápai köriratban a paedagogia perennist. Az ágostai evangélikus hitval-
lású egyház nemrég a lutheránus világkonventen tett bizonyságot amel-
lett, hogy nem akar eltérni a régi formától és a Kis káté örök útmutatá-

                                                 
13  Csikesz i.m. 5. 
14  Uo. 6. 
15  Uo. 
16  Uo. 11. 
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sát továbbra is ott akarja ragyogtatni az evangélikus életben”17 – mond-
ja Csikesz, nem rejtve véka alá azt a véleményét, hogy csak mi nem va-
gyunk képesek a valláspedagógia kérdéskörében stabil identitástudatról 
árulkodó, hitvallásos döntést hozni, s ezzel is elırébb lépni. Pedig 
nemcsak ez lenne égetıen fontos feladat, hanem a valláspedagógia 
tárgykörének tudományos feltérképezése is.  Csikesz „A magyar refor-
mátus teológiai irodalom helyzetképe és legközelebbi teendıi” címő 
tanulmánykötetben ír a magyar református gyakorlati teológia helyzeté-
rıl 1934-ben, és ezen belül szól a valláspedagógiáról, melyrıl elmondja 
azt a lesújtó kritikát, hogy ez az a tudományág, mely a legnagyobb el-
maradásban van a többihez képest. Hiszen „igen sok termékünk 
Herbartig sem jutott el”.18 
 Csikesz a valláspedagógia mély válságának az okát abban is látja, 
hogy a racionalizmus következtében az egyház életében az istentisztelet 
helyét elfoglalta a vallásóra, illetve elveszett a katechetikai munka isten-
tiszteleti jellege. Joggal állítja, hogy: „Ma csak hivatalosan megállapított 
óra van a lélektanilag elıkészített istentisztelet helyett.”19  
 Sıt, a vallásóra csupán egy lett a többi tantárgya között a 
herbarti rendszernek megfelelıen. Csikesz sarkos megfogalmazásában: 
„A legveszedelmesebb emberi találmányok egyike az, amikor érvénye-
sült, hogy a vallás is tantárgy, tehát ugyanolyan elbánásban kell részesí-
teni, mint a többi tantárgyat, egy veszedelmesebb syllogizmus van csak, 
amelyik az igehirdetést a szónoklatban látja, ti. hogy a lelkész a retorika 
törvényei szerint  hirdesse az Igét.”20 Bár elismeri Csikesz a herbarti 
rendszer pozitívumait, mégis kemény kritika tárgyává teszi a vallás ta-
níthatóságáról vallott, mind teológiailag, mind pedig antropológiailag is 
igencsak megkérdıjelezhetı állításait. Eszerint: „Munkája, didaktikája 
csodálatos, de a logikai falsum ott volt, hogy a vallást is besorozta a 
tantárgyak közé, úgy gondolkodva, hogy mivel a vallás is – a korabeli 
racionalizmus tanítása szerint – értelmi szövıdmény és organizmus, 
tehát tanítható ... Ez a megállapítás végzetessé vált a valláspedagógiára! 
Elsı tantárgy lett a vallás az egyenlı tárgyak között, hogy majd késıbb 
lassan utolsó legyen a különbek után.”21 
 Mindebbıl értelemszerően következik, hogy Csikesz alapvetıen 
elhibázottnak látja a herbarti gyökerekkel és alapokkal bíró valláspeda-
gógiai munka célját, módját és eszközét is. A cél tekintetében tudniillik 
nincs rendben, hogy az nem több mint „intellektuális, alapos elıkészí-

                                                 
17  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága. In: Csikesz Sándor emlék-

könyvek, 3. sajtó alá rendezte Módis László, Debrecen, 1941. 14. kk. 
18  A magyar református teológiai irodalom helyzetképe és legközelebbi teendıi 

Különlenyomat a Theológiai Szemle X. évfolyamából, Debrecen, 1934. 24. 
19  Csikesz Sándor: A valláspedagogia válságának küszöbén, i.m. 11. 
20  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, i.m. 21. 
21  Csikesz Sándor: A valláspedagogia válságának küszöbén, i.m. 10. 
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tés, imádkozó és kegyes életre elméleti vezetés”22, azaz az erkölcsös 
magatartás kialakítása. Sajnos nem számol ez a fajta célmeghatározás 
azzal az egyértelmő ténnyel, hogy „csak a vallásos élmény perifériás 
elemeit taníthatom: évszámokat, neveket, családfákat… De a vallásos 
élmény legbelsıbb magva, az ez által kiváltott életérzés kibeszélhetet-
len, elmondhatatlan, leírhatatlan, tehát nem tanítható! De élhetı!”23  
 A módszer is igen nagy kívánnivalót hagy maga után, hisz az a 
tanterv és a végrehajtási utasításnak megfelelıen történı, meglehetısen 
sablonos, mechanikus, poroszos jellegő tanórát eredményez, elıterjesz-
tı magyarázattal, rávezetı kérdésekkel, ismétlésekkel, vizsgákkal…24  
 Hasonlóképpen problémásnak látja Csikesz a valláspedagógia 
eszközeit is, melyek: „a személytelen tankönyv, órabeosztás, a mérsé-
kelten személyes közremőködése a valláspedagógusnak, a majdnem 
személytelen szemléltetési és elıterjesztési forma, itt-ott még ráhatás s 
némely adhortáció”.25 Nem véletlen, hogy téves úton jár tehát ez a fajta 
valláspedagógia, hiszen nem veszi tudomásul, hogy a vallás nem tanít-
ható, nem nevelhetı, hanem csak élhetı. Nem értelem, nem érzelem, 
hanem mindkettıbıl valami, ami még mélyebbre utal.26 
  

Csikesz a valláspedagógia alapjainak keresésénél elsıként 
visszanyúl a forráshoz, és komoly következetességgel vallja, hogy a re-
formátus keresztyén valláspedagógia eszményének keresésénél elen-
gedhetetlen Jézus, illetve az apostolok korának vizsgálata.27  Má-
sodszor, a valláspedagógia alapjainak keresésénél tüzetes történeti 
vizsgálatot végez, és joggal állapítja meg, hogy nemcsak az ıskeresztyén 
korban bírt a katechetika istentiszteleti jelleggel,28 hanem „a katekizáció 
a XVI. század közepétıl kezdve minden kanonikus könyvtıl installálva 
istentiszteleti forma a protestáns egyházakban”.29 
  Harmadszor, a valláspedagógia Csikesz szerint nem az ember 
munkája, hanem csupán az emberen, mint eszközön keresztül annak a 
kibontakozása és megvalósulása, hogy „Jézus Krisztus a saját szenve-
dése és vére, áldozatos halála által a Szentlélek ösztönzésével és mun-
kájával a mennyei Atya gyermekeivé, újszülött gyermekeivé akar tenni 
mindnyájunkat.”30 Ez lehet a valláspedagógia legmélyebb alapja, s en-
nek okán válhat realitássá majd a valláspedagógia végsı célja is: „Jézus 

                                                 
22  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, i.m. 16. 
23  Csikesz Sándor: A valláspedagogia válságának küszöbén, i.m. 10. 
24  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, i.m. 16. 
25  Uo. 
26  Csikesz Sándor: A valláspedagogia válságának küszöbén, i.m. 10. 
27  Uo. 7. 
28  Uo. 9. kk. 
29  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, i.m. 15. 
30  Csikesz Sándor: A valláspedagogia válságának küszöbén, i.m. 7. 
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által, a Szentlélek útján kell az Atyával egyesülni”.31 Nem véletlen tehát, 
hogy Csikesz valláspedagógiáról szóló elıadásaiban szinte kivétel nél-
kül elhangzik egy  ige, melyben Csikesz sőrítve látja megfogalmazódni a 
valláspedagógia értelmét, alapját, célját. Ez az ige így hangzik: „Krisz-
tussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem 
Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten 
Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta ér-
tem.”32  
 
 A valláspedagógia célját Csikesz egyszerre több dologban is 
megpróbálja meghatározni. 
 Elsısorban látja azt, hogy a valláspedagógiának van egyfajta 
missziói célja, hiszen mint mondja: „Minden keresztyén egyház a val-
láspedagógia útján rekrutálja a maga híveit, az új generációt. Amióta 
megszőnt a keresztyénség missziói egyház lenni, ez a missziói lelkülete 
elsısorban a valláspedagógia életében nyilvánul meg.”33 
 Másodsorban a valláspedagógiát olyan, kimondottan az egyház 
keretei között elképzelhetı tevékenységnek tartja, melynek hatása van 
az egyház és gyülekezet életére, és amely az egyházért történik. Ezért: 
„A valláspedagógia célja az eleven élet, egy felfrissített keresztény gyü-
lekezet, az Isten Országa.”34  
 Harmadsorban az egyéni, individuális szemszög figyelembevéte-
lével is beszél Csikesz a valláspedagógia céljáról. Ezt a célt az ember és 
Isten találkozásában látja. „A valláspedagógia célja lesz tehát Istennel 
egyesülı életre szentelés. Istennel közösségre kell lépnünk!”35 A vallás-
oktatás alkalma olyan istentisztelet, ahol találkozik az Isten és ember. 
Ez a találkozás Istennek és az emberi léleknek az egymás felé gravitálá-
sából fakad. Az ember lelkébıl kiindul úgy, mint imádság, az Isten Lel-
kébıl kiindul úgy, mint kijelentés. 36 Ennél a gondolatnál maradva kell 
megjegyezni, hogy Csikesz jól látja, hogy a vallás több mint érzelem, 
több mint értelem, több mint akarat, s ezzel elszakad a 19. század 
örökségérıl, de nem lesz abszolút barthiánussá, hanem Isten és ember 
viszonyát inkább a brunneri személyes korrespondencia felıl szemléli. 
 Negyedsorban, megállapítható, hogy Csikesz a vallásoktatást 
igehirdetésnek tekinti, és célját abban is meghatározza. Ebben Barth 
nyomába lép. Egy 1937-ben írt tanulmányában a következıt írja: „A 
vallásoktatás az igehirdetésnek egy különleges módja. Több mint más-
fél évtizede hirdetem már ezt a megállapítást, s örülök, hogy ennek a 

                                                 
31  Uo. 
32  Galata 2:20 
33  Csikesz Sándor: A valláspedagogia válságának küszöbén, i.m. 6. 
34  Uo. 12. 
35  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, i.m. 17. 
36  Csikesz Sándor: A valláspedagógia válságának küszöbén, i.m. 8. 
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kimondásához külföldön is eljutottak”.37 Csikesz ezzel a szemlélettel 
mintegy megelızi korát. 
 Végül, pedig ez elıbbiekbıl szinte már magától értetıdıen kö-
vetkezik, hogy a valláspedagógia igazi célja Csikesz szerint az istentisz-
telet, de nem csupán az alkalmi, hanem az állandó, azaz az Isten dicsı-
ségére való élet, melyben a református ember élete Isten dicsıségének 
szolgálata lesz. 38 Ugyanez fogalmazódik meg másként akkor, mikor a 
valláspedagógia végsı céljáról beszélve tulajdonképpen summázza a 
valláspedagógia céljának lényegét, és azt mondja, hogy az nem más, 
mint „kereszytén személyiséget alakítani, megteremteni az újjászületés 
által, aki folyton maga körül érzi az élı Isten jelenlétét, aki az örökkéva-
ló szemsugara tekintete alatt él, dolgozik, cselekszik, örül és szenved, és 
akinek a segítsége mindig kész, mert nem kívülrıl jı, hanem a benne 
lakozó Lélek készteti az Úr Jézus Krisztus érdemeiért való hálás élet-
re”.39 
 
 A valláspedagógia módja tekintetében Csikesz hosszú utat jár 
be fiatalkorának még merıben herbartiánus szemlélető módszertanától 
kiindulva addig, hogy majd végül az igehirdetés egy sajátos formájának 
tartja a vallásoktatást. Részben ezért, részben pedig fellelhetı hozzá-
szólásainak rövidsége miatt is igen nehéz rekonstruálni azt, amit a val-
lásoktatás módjáról, módszerérıl elmond. Néhány sarokpont azonban 
jól kivehetı.  
 Szinte teljes biztonsággal állítható, hogy Csikesz nagyon jól is-
meri korának módszertanait, s valószínőleg ki is próbálja azokat a gya-
korlatban. Feljegyzései között találunk egy Herbart-Ziller módszer sze-
rint kidolgozott órát (elıkészítés, odatárás, elmélyülés, alkalmazás) 
melynek a témája a Márk 8:22-26. De minden bizonnyal a kipróbálja a 
gyakorlatban Pfenningsdorf élménypedagógiai ihletettségő módszerét 
is, melynek módszertani fokozatai: elıkészítés, odatárás, értékelés, lel-
kiismerethez alkalmazottan elmélyülés, és felhívás tettre.40 Ugyanakkor 
szinte bizton állítható, hogy nem válik rabjává egyik külföldi módszer-
nek sem, hanem mindent megismerve integrálja valláspedagógiai mun-
kájába az azokban használható elemeket. Mivel a magyar református 
falusi gyermekek világa egészen más, mint nyugati társaiké ezért leh-

                                                 
37 Csikesz Sándor: Bíráló jegyzetek a Káté-tanítás újabb módszertanához, Külön-

nyomat a Theologiai Szemle 1939. évi 4. számából, Debrecen, 1937. 1.o. 
38  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, 17.o. 
39  Csikesz Sándor: Hogyan fegyelmezzen a valláspedaagógus? In: Csikesz Sándor 

emlékkönyvek 3. sajtó alá rendezte Módis László, Debrecen, 1941. 34.o. 
40  Csikesz Sándor: Bíráló jegyzetek a Káté-tanítás újabb módszertanához, 3.o. 
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tetlen akár az angol, a német, vagy az amerikai módszerek szolgai átvé-
tele, állítja egy elıadásában. 41 
 Csikesz azért nem válik soha módszerfüggıvé, mert úgy gon-
dolja, hogy „a vallás legértékesebb lényege nem tanítható, szavakba 
nem foglalható”.42 Ebben a tekintetben álláspontja újreformátori. 
Csikesz vallja, hogy nem az a valláspedagógus a legkiválóbb, aki a töké-
letes módszer segítségével a lehetı legtöbb elméleti részt megtanítja, 
hanem „aki gyermeki lélekkel az istentiszteletbeli részvételt és az abban 
való örvendezést, az élı Isten színe elé járulást meg tudja kedveltet-
ni”.43 
 A kérdés már csak az, hogy hogyan? Csikesz ennek a kérdésnek 
a megválaszolásánál is a bibliai paradigmát keresi, s elmondja, hogy Jé-
zus módszere az imádkozó lelkület felébresztése és élı Igével való táp-
lálása volt.44 Természetesen azért a hogyan kérdésének körüljárásánál 
Csikesz tovább is megy ennek az alapvetı, de meglehetısen leegysze-
rősített válasznak a megtalálásánál, és néhány erre vonatkozó dolgot 
még elmond. 
 Így, beszél a vallásoktatás gyülekezetszerőségének fontosságáról, 
illetve arról, amit ma kontextualitásnak neveznénk. Egyik gyermek-
istentiszteletrıl szóló tanulmányában összehasonlítja a nyugat európai 
és a magyar falusi gyermekek életkörülményeit, szellemi környezetét, 
lelkivilágát, és szól azok különbségeirıl. Majd végkövetkeztetésként 
kimondja: ahogy a külföldi gyermekistentiszteletek alkalmazkodnak az 
indusztriál – merkantil - proletár városi színezető gyermekek világához, 
nekünk is úgy kell alkalmazkodni a mi agrár – konzervatív - falusi né-
pünk gyermekeinek lelkéhez.45 Ez a megállapítás igaz az egész vallás-
pedagógia vonatkozásában. Az a jó módszer tehát, mely figyel a gyer-
mek környezetére és személyiségére is. Itt köszön vissza Csikesznél a 
lélektanra is komolyan odafigyelı, fentebb már említett pedagógiai 
trend. 
 Szintén a gyermekistentiszteletek vonatkozásában sorol fel 
Csikesz egy sereg alkalmazható módszert, melyeket a vallásoktatás egé-
szére nézve lényegesnek tart. Ezek közül a módszerek közül azonban 
kiemeli az elbeszélést, a történetmondást. „A gyermek istentisztelet lét-
joga abban van, hogy a vallásos élet értékeit a fantázia erejével fúrom a 
gyermek lelkivilága közepébe … Nagy segítség tehát a hang,  melódia, 
ének, dallam ütemes változatossága mellett a gesztus, együttes felvonu-
lás, csoportos elhelyezkedés, ezek váltakozása, fölállás, leülés együttes 

                                                 
41  Csikesz Sándor: Pár szó a falusi gyermekistentiszteletekrıl. In: Csikesz Sándor 

emlékkönyvek 5. sajtó alá rendezte Módis László, Debrecen, 1943. 97. 
42  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, i.m. 18. 
43  Uo. 
44  Csikesz Sándor: A valláspedagógia válságának küszöbén, i.m. 8. 
45   Csikesz Sándor: Pár szó a falusi gyermekistentiszteletekrıl, i.m. 99. 
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imádkozás, úrasztalához vonulás, kettınként, vagy tizenként való kü-
lön-külön megáldás, katonás rendben kivonulás… De a legfontosabb 
tényezı a fantázia felkeltésében mindig az életteljes elmesélés marad.”46  
Ebben ismét visszaköszön a kor trendje, mely a gyermeket már nem 
tárgynak tekinti, hanem cselekvı alanynak, aki aktívan bekapcsolódik 
az oktatás, nevelés folyamatába. 
 Csikesz igehirdetıi karaktere legtöbbek elıtt szemléletességérıl 
híres. Ezt azonban a vallásoktatásban is komolyan veszi, s mint haté-
kony módszert említi, hozzákapcsolva a szimbólumokról alkotott fel-
fogásához. „Ha a tékozló fiút egy ismert züllött csavargóhoz, ha a naini 
ifjú halottas menetét a falubeli menethez, a kánai menyegzıt az itteni 
lakodalomhoz, a Jákob kútját a határban lévı jó viző kúthoz, a Jordánt 
a közeli patakhoz stb. hasonlítjuk. Ilyenkor ezek az ismert dolgok vagy 
események szimbolikus jelentıségőekké lesznek elıtte s késıbb is, 
bármikor megindítják a fantázia értékteremtı folyamatát. S ez az igazi 
vallásos világkép kezdete, mert a vallásos ember elıtt a dolgok és ese-
mények külsı arca mögött létezik egy belsı, az isteni gondviselésre 
mutató igazi mag is, vagyis a (gyermek) vallásos világképe épületének 
igazi cyklop-kövei ezek a szimbólumok lesznek.”47  Ezen túl, érdemes a 
szemléletesség már-már klasszikusnak tekinthetı példájaként megemlí-
teni Csikesz egyik gyermekbibliaóra bevezetését, mellyel a Máté 6:1-4 
magyarázatát kezdi: „Egy munkáért egy fizetés jár. Tanító úr elküld 
Sellyére ezzel: Hozd ezt és azt, s ha megjössz, kapsz két hatost. Megjöt-
tél. Véletlenül a tanítónéasszonnyal találkoztál. Átadod a holmit. Meg-
kapod a két hatost. Kérheted még a tanító úrtól is? Nem!! Egy munká-
ért egy fizetés jár!”48  
 Talán közhelyszerő, de Csikesz korában forradalminak is tőnhe-
tett, az a ma is aktualitással bíró megállapítás, hogy a valláspedagógiai 
munka egyik legfontosabb módszere a könyörgés. Különösen a gyer-
mekekért való könyörgés. „Elfelejtjük, és nem ezen kezdjük, hogy 
imádkozzunk a mi gyermek hallgatóságunkért, és hordozzuk ıket az 
élı Isten felé, sokszor még nem is ezen végezzük.”49 Pedig, a könyör-
gésnek, imádságnak többszörös áldása van, mert hozadéka annak a val-
láspedagógiai munkában az is, hogy ha a tekintélyeket látja a gyermek 
az élı Isten elıtt leborulni, maga is leborul.50 
 Csikesz szerint a valláspedagógia egyik legalapvetıbb módszere 
a példaadás lehet. „Egy reménység azonban mégis van, ha a vallás a 
legesleglényegében nem tanítható és nem nevelhetı az, hogy mégis a 

                                                 
46  Uo. 100. 
47  Uo. 100. kk. 
48  Csikesz Sándor: Jézusban van menedékünk, Kálvin Kiadó, Budapest, 1995. 

93. 
49  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, i.m. 20. 
50  Uo. 
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gyermek elıtt élhetı.”51 – mondja egy helyen. Mert „a gyermeket nem 
vallásos igazságokra kell megtanítani, hanem az élı Isten igaz tiszteleté-
re kell a katechéta életpéldájában rávezetni”.52 Ennek a példaadásnak, 
melyben a vallásoktató a személyes igeéletén és imaéletén keresztül is 
Isten jelenlétére mutat, meg kell teremteni a kereteit. Ezért fontos vallja 
Csikesz, hogy a valláspedagógus és a kicsiny sereg hivatalos formákon 
kívül is találkozzék, például kirándulások és egyéb alkalmak kereté-
ben.53 A herbarti rendszer közösséget elhanyagoló jellegét ellensúlyozni 
kívánó szociális-közösségi trend köszön itt vissza.  
 Csikesz emlékezetében élénken él az a személyesen átélt ese-
mény, mikor kisdiák korában az igazgatója elküldte egyik tanárához, 
akit nagy katasztrófa ért, s azt ágyára borulva, zokogva találta. Így be-
szél errıl: „Sohasem felejtem el, hogy ez a férfias összeomlás és mégis 
nagy felébredés micsoda óriási erıvel ébresztette fel bennem is az Isten 
elıtti megalázkodást az egyesülés és a benne való megvigasztalódás 
erejével”.54 Ebben is a felnıtt személyes példájából történı okulás szó-
lal meg. Ezért vallja Csikesz teljes meggyızıdéssel, hogy „a református 
valláspedagógia igazi eszköze a valláspedagógus, az Isten Lelke által 
kézbevett ember”.55 Ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg sarkosab-
ban, mikor azt mondja, hogy a „valláspedagógia azért szükséges a re-
formátus egyházban, mert nincsenek igazi református atyák, olyanok, 
akik vezethetik a gyermekeiket a Biblia és az imádság útján a Krisztus-
hoz. Minden valláspedagógia voltaképpen pótléka ennek a hiányzó 
atyai szeretnek… Annyiban tudsz valláspedagógusa lenni a gyermek-
nek, amennyiben ezt a hiányzó atyai kötelességet pótolni tudod.”56  
 Az elıbbiekbıl mintegy értelemszerően következik, hogy 
Csikesz nagy jelentıséget tulajdonít a valláspedagógus személyének. 
Ennek a hátterében is ott látjuk a kor már említett reformpedagógiai és 
valláspedagógiai trendjeit.  
 Csikesz talán a legfontosabb dolognak a valláspedagógus Krisz-
tusban elrejtett életét tartja. „Újjá nem született valláspedagógus: fo-
galmi ellentét és fogalmi abszurdum!”57 – mondja. Igazából minden 
további ebbıl következik. Így például a valláspedagógusnak a felelıs-
ségérzete, mely nem engedi, hogy egy is elvesszen a rábízottak közül.58 
De a valláspedagógus személyes hitébıl következik az a habitus, illetve 

                                                 
51  Uo. 18. 
52  A magyar református teológiai irodalom helyzetképe és legközelebbi teendıi, 

Különlenyomat a Theológiai Szemle X. évfolyamából, Debrecen, 1934. 30. 
53  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, i.m. 19. 
54  Csikesz Sándor: A valláspedagogia válságának küszöbén, i.m. 10. 
55  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, i.m. 21. 
56  Uo.  
57  Uo. 22. 
58  Uo. 21. kk. 
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azok az attitődök, melyek nélkül semmit sem ér a katechetikai munka, 
hiszen „akit Isten nem fegyelmez, az ı Szentlelkével nem igazgat, an-
nak nincs joga fegyelmezni, de nincs joga valláspedagógiai munkásként 
beállni.”59  
 Egy helyen, egészen gyakorlati módon, részletekbe menıen be-
szél Csikesz arról, hogy a valláspedagógus csak magát fegyelmezı, ön-
megtartóztató ember lehet. Ennek az érdekében pedig le kell szoknia 
bizonyos dolgokról, és rá kell szoknia bizonyos dolgokra. Le kell szok-
nia a káromkodásról, a pletykáról, a rágalmazásról, a kényelemrıl, a 
lustaságról, a gıgrıl, és az önön dicsıség keresésérıl. Rá kell szoknia a 
magatartás és megjelenés mértékletességére a ruházkodásban, az egész-
ség tekintetében, a sportban, de a szórakozásban is.60 Nyilván Csikeszt 
korának legkirívóbb negatív példái ösztönzik erre a konkrétságra.  
 A valláspedagógus személyérıl szóló summás vallomása pedig 
máig tartóan  irányadó lehet: „Az evangéliumi valláspedagógusnak az 
ifjúságot, a gyermekeket elıször úgy kell tekinteni, és úgy kell velük 
bánni, hogy gyermekeivé váljanak a katechétának, aztán tanítványaivá, 
és végül barátaivá.”61 
 Egyik elıadásában Csikesz részletesen beszél a fegyelmezésrıl 
is. 62 Érdemes röviden megismernünk véleményét ebben a máig kriti-
kus témakörben is. Elsıként a fegyelmezés okairól, szükségességérıl 
beszél, majd summázva elmondja, hogy a fegyelmezés nem más, mint 
figyelmezés ill. hozzáigazodás az élet Urához. Ezután következik elı-
adásának lényegi része, melyben részletesen, példákkal illusztrálva be-
szél a fegyelmezésben megengedhetı és meg nem engedhetı eszkö-
zökrıl. Ha csak felsorolásszerően is, de had ismertessem álláspontját. 
A fegyelmezésben meg nem engedhetı eszközök szerinte: 

• Az elijesztés, a megrémítés, és az elborzasztás. 
• A kigúnyolás, a nevetségessé tétel, a kifigurázás, a kipel-

lengérezés, és a csúfnévvel felruházás. 
• A kínzás, a fárasztás, és az örökös ostorozás. 
• Az alsóbbrendőség érzetébe való beletaszítás. 
• A szabadságvesztésre ítélés. 
• A büntetı feladatok. 
• A testi fenyíték. 
• Az állandó megbélyegzés. 
• A szülık elıtti bevádolás és eláztatás. 

A fegyelmezés megengedett eszközei pedig: 

                                                 
59  Csikesz Sándor: Hogyan fegyelmezzen a valláspedaagógus? In: Csikesz Sándor 

emlékkönyvek 3. sajtó alá rendezte Módis László, Debrecen, 1941. 25. 
60  Uo. 26. kk. 
61  Uo. 34. 
62  Uo. 24. kk. 
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• Az utánzási vágy felkeltése a gyermekben a saját pél-
dánk által. 

• A hangulatnak és a cselekvésnek az egységes irányítása 
és vezetése. 

• Az osztály tagolása kisebb közösségek létesítése által. 
• A fegyelmezetlen hirtelen, ad hominem foglalkoztatása. 
• A fegyelmezetlen megkülönböztetése a többiektıl. 
• A fegyelmezetlennek a közösségbıl való, rövid idıre 

történı kirekesztése. 
• A szeretı ragaszkodás érzésének felkeltése. 
• A figyelem felkeltése. 
• A fantázia felébresztése. 
• A dramatizálás. 
• A cselekvı tanítás. 
• A jutalmazás. 
• A gyermek Jézus elé vitele. Imádság érte, vele együtt. 

 Arról már szóltunk, hogy Csikesz a valláspedagógiai munka 
egyik leglényegesebb elemének tekinti a példaadást. Ennek, pedig úgy, 
mint az egész valláspedagógiai munkának ideális esetben három színté-
ren kell érvényesülnie: az iskolában, a családban, és a gyülekezetben. 
Máig aktuális látása, mely szerint teljes sikerre a valláspedagógiában 
„három tényezı, a felnıtt keresztyének, az egyház szervei, és az iskola 
együttmunkálkodása vezethet”.63 A valláspedagógiai munka színte-
rének meghatározásánál abból indul ki, hogy az „együttes istentisztelet 
felnıttekkel és gyermekekkel együtt elıbb házi istentisztelet, aztán gyü-
lekezeti, ez volt az ıskeresztyénk valláspedagógiája”.64 Majd kissé le-
egyszerősítve jegyzi meg, hogy a vallásoktatásnak „egyetlen legfıbb 
módja van: az igazi református kegyes családi élet”.65  
 Ugyanakkor gyülekezeti ügynek is tekinti a vallásoktatást. Ebben 
a vonatkozásban mondja, hogy „imádságos lelkülető, Igével élı vallá-
sos vezetıkre van szükségünk, ilyen családokra és ilyen gyülekezetekre. 
Ezeken belül megoldódik a valláspedagógia válsága”.66  Sıt, a gyüleke-
zetek ez irányú szerepének betöltése nem történhet akármilyen úton, 
hisz ha egy gyülekezetben „csak a gyermekeket és nıket nyerem meg, 
ott elveszítem a férfit, de ahol a férfit nyerem meg, ott önként igazodik 
hozzá a gyermek is, a nı is… Apostoli lelkülető férfiakra, tanult nıkre, 

                                                 
63  Csikesz Sándor: Pár szó a falusi gyermekistentiszteletekrıl, i.m. 97. 
64  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, i.m. 20. 
65  Uo. 18. 
66  Csikesz Sándor: A valláspedagogia válságának küszöbén. In: Csikesz Sándor 
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a martyromságot is vállaló lelkekre van szükség, s ha ilyenek vannak, 
akkor miénk a gyermeksereg.”67  
  De ezen túl nem hagyható ki az iskola sem, hiszen „a családba 
tömörült felnıtt keresztyének, az egyház és iskola hibásak abban, ha a 
gyermek elveszíti Isten országát, melynek tulajdonjogát pedig szent ho-
zományként kapta a Teremtı atya kezeibıl”.68  
  A valláspedagógiai munka szintereivel összefüggésben utal 
Csikesz a katechetikai felelısséget hordozó hivatalos tisztségviselık 
egymás közti kapcsolatára is. Nyilván kora áldatlan állapotait látva 
mondja, hogy a lelkészek és tanítók egymás felé közeledése elengedhe-
tetlen.69 Mert csak az a gyülekezet lehet boldog, ahol a szolgatársak 
egymásra találnak. 70 
 Csikesz a valláspedagógia kérdéskörét nem csupán a gyakorlati 
teológia egy fejezeteként, és nem csupán az egyházban folyó munka 
egy lényeges elemeként szemléli, hanem azt, az egyik leglényegesebb 
közegyházi kérdésnek tartja. Fájdalmasan panaszolja fel, hogy „anya-
gi kérdés függvénye lett a valláspedagógia, ahol van állami, vagy más 
közületi segítség, ott van, - ahol pedig nincs ilyen segítség, ott nincs 
semmi erı, ami életre hívja”.71 
  Az egyháznak a kérdéshez való korabeli közönyös hozzáállását 
tükrözi, hogy Csikesz állandóan sürgeti az újabb önálló vallástanári ál-
lások létrehozását.72  
 Nem véletlen az aggodalom sem, mellyel Csikesz a valláspeda-
gógia reformját sürgeti. Így beszél egy helyen: „A másik sürgetı szük-
ség a valláspedagógia reformjánál az a politikai körülmény, hogy az ál-
lamok egész sora oldja fel a vallásoktatási kényszer törvényét. Olyan 
valláspedagógiára van tehát szükség, mely kényszerítés nélkül is oda 
tudja vonzani az Istenhez a gyermeki lelkek százezreit.”73 Csikesz elı-
relátóan gondolkodott, bár intı szavát csak kevesen hallották meg. 
Egyházunk történetének, illetve gyülekezeteink életének pedig tragédiá-
jává lett, hogy nem csupán a vallásoktatási kényszert oldotta fel a 
kommunista diktatúra, hanem a vallásoktatás egészét tette lehetetlenné. 

                                                 
67  Uo. 12. 
68  Csikesz Sándor: Pár szó a falusi gyermekistentiszteletekrıl, i.m. 97. 
69  Csikesz Sándor: A valláspedagogia válságának küszöbén, i.m. 12. 
70 Csikesz Sándor: A 400 éves kollégium. In: Csikesz Sándor emlékkönyvek 3. 

sajtó alá rendezte Módis László, Debrecen, 1941. 40. 
71  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, i.m. 15.o. 
72 Csikesz Sándor: A magyar református Theologiai Intézetek Ifjúságának 

együttmőködésére miért és milyen területeken van szükség? In: Csikesz Sán-
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 A vallásoktatásnak speciális színterérıl is szól Csikesz, ami nem 
más, mint a református iskola. Fájdalmasan panaszolja fel, hogy már 
„a református iskoláknál is egyre kevesebb térre szorul a vallásoktatás, 
ma már a középfokú tanintézetekben a torna messze felülhaladja a lé-
lek képzésére szánt idıt”.74 Ijesztınek tartja azt, hogy még „a reformá-
tus iskolákban sem jut megfelelı kerethez és méltányoláshoz a vallás-
pedagógia. Szó sincs arról, hogy a vallásórán kívül a többi tantárgyak is 
a Krisztusra nézzenek, hogy egységes világszemléletet adjon az ifjúság-
nak…”75  
 Ezzel az utóbbi megjegyzésével a tantárgyi integráció kérdéskö-
rét feszegeti. Hogy ez szerinte mit jelent, arról gyakorlati részletességgel 
is beszél abban a munkájában, mely név nélkül jelenik meg ugyan, de 
vitathatatlanul Csikesz programja.76 Ebben fejti ki tantárgyakra bontva, 
példákkal magyarázva, hogy „a református valláserkölcsi nevelésnek 
minden tárgy körében teret kell nyújtani”.77 Hadd álljon itt ebbıl a 
programból egy rövid részlet: „ Magyar nyelv és olvasókönyv emelje ki 
a legkiválóbb protestáns elmék mőveit… A történelem emelje ki, hogy 
a kálvinizmus érdeke mindig egy volt a magyar nemzet érdekeivel és 
viszont… Természettan és rokontudományai tárgyalásánál úgy mutas-
suk fel a tüneményeket, mint Isten csodálatos bölcsességének, hatal-
mának, szeretetének beszédes bizonyságait…”78 
 Az egyházi iskolákról szólva annak a véleményének is hangot 
ad, hogy „csak akkor éri meg az iskola azt az óriási áldozatot, amibe 
kerül, hogyha rajta keresztül az egyház eleven tagokat tud rekrutálni 
istentisztelete számára”.79 
 Ugyanakkor egyik elıadásában keményen és elítélıen szól arról, 
hogy a Magyar Református Egyház 400 éves iskoláit akarják némelyek 
bezárni, pedig azok fenntartása szent kötelessége egyházunknak.80  
 
  

                                                 
74  Csikesz Sándor: A valláspedagógia igazi válsága, i.m. 15. 
75  Uo. 15. 
76  Szabó Imre: Dr. Csikesz Sándor lelkipásztori és professzori eszményei. In: 

Csikesz Sándor emlékkönyvek 4. szerkesztette Módis László, Debrecen, 1942. 
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77  Egységes politikai, kulturális, szociális és gazdasági program a magyar kálvi-
nizmus részére, Debrecen, ORLE, 1925. 6. 

78  Uo. 6. kk. 
79  Csikesz Sándor: A valláspedagogia válságának küszöbén,  89. 
80  Csikesz Sándor: A magyar református egyház sajgó sebei és kívánságai. In: 
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Csikesz Sándor valláspedagógiai látásának néhány mai aktualitá-
sa 
 
 Csikesz Sándor valláspedagógiával kapcsolatos hozzászólásainak 
megismerése talán nem haszontalan, hiszen közhellyé vált már a régi 
bölcsesség, hogy a múlt ismerete nélkül lehetetlen a jövı felé indulni. 
Sıt, Csikesz ez irányú munkásságának megismerése talán félreteteti ve-
lünk azt a görbe tükröt, mellyen keresztül gyakran katechetikai, vallás-
pedagógiai munkásságunkat szemléljük, s óhatatlanul felhívja a figyel-
münket néhány mai akut problémára, de talán egyházi életünk és 
szolgálatunk jó néhány neuralgikus pontjára is. Ezért, a teljesség igénye 
nélkül, gondolatébresztésként, hadd verjek hidat Csikesz látása és mai 
helyzetünk közé, és véleményének gazdag tárházából csak néhányhoz 
hadd főzzek kommentárt. 
 Nem feladata ennek a dolgozatnak azt megítélni, hogy válság-
ban van-e egyházunk katechetikai szolgálata, s ha igen akkor miért. Két 
dolog azonban biztos. Egyfelıl az, hogy Csikesz korának számos jel-
lemzıje ma is valóság. Gondoljunk csak a szürke internacionáléról 
mondottakra, vagy a népegyházi struktúrából örökölt, gyülekezeteket 
megnyomorító viszonyokra, melyek akadályai lehetnek a katechetikai 
munkának. Másfelıl pedig az, hogy az egyházunk által több mint más-
fél évtizede nagy lendülettel elkezdett katechetikai munka nem látszik 
beváltani a hozzá főzött reményeket. Hiszen annak ellenére, hogy az 
óta már szinte egy egész generáció ült ott hittanórákon, mégis hiányo-
zik gyülekezeteink javarészébıl a fiatalok és fiatal felnıttek általunk 
már katechézisben részesített csoportja. 
 Éppen ezért lehet inspiráló, továbbgondolkodásra késztetı, 
esetleg új impulzusokat is adó Csikesz számos elképzelése a hittanokta-
tás céljáról és módjáról. A cél tekintetében mai viszonyaink között újra 
aktuálissá válhat az a szemlélet, mely missziói jelleget kölcsönöz a hit-
tanoktatásnak. Természetesen úgy, hogy szem elıtt tartja annak gyüle-
kezetépítı, gyülekezetbe integráló jellegét. Hiszen – bár a hittanórák 
többsége ma iskolákban folyik – a hittanoktatás egyházi, gyülekezeti 
ügy. A módszer tekintetében szinte kivétel nélkül egyetérthetünk 
Csikesz gondolataival, abban az esetben, ha vele együtt az igehirdetés 
egy speciális alkalmának, lehetıségének látjuk a hittanórát, ahol minden 
részleten keresztül az ige üzenete szólal meg.  Így lenne elkerülhetı hit-
tanóráink régi történetek elmesélgetésévé, moralizáló elıadássá, vagy 
éppen rajzszínezı szakkörré silányulása. 
 A hittanoktató személyérıl, habitusáról, attitődjérıl mondottak 
aktualitására csak nagy bátorsággal hívhatja fel az ember a figyelmet egy 
olyan korban, mikor a magánélet szentségérıl és sérthetetlenségérıl 
alkotott elképzelések úgy eresztenek gyökeret egyházunkban is, hogy 
már a legbotrányosabb dolgok felett is csak csodálkozunk. Arról pedig, 
hogy a hitoktató és lelkipásztor egymásrátalálása mennyire fontos, tel-
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jesen felesleges beszélni, mert legtöbb esetben ez a két feladatkör egy 
személyben koncentrálódik. Nem véletlen ez, hiszen a gyülekezeteink 
anyagi erıtlensége, illetve a lelkipásztorok anyagi ellenérdekeltsége mi-
att alig vannak képzett hittanoktatók gyülekezeteinkben. 
 A vallásoktatás színtere ma is a család, a gyülekezet, és az iskola. 
Ugyanakkor azonban mivel az iskolák javarésze már állami fenntartású, 
a hittanoktatás gyülekezeti irányba történı elmozdítása lenne talán a 
célszerőbb. 
 Abban is nagy igazság van, amit Csikesz a református iskolákról 
mond. Sajnos táblacserés iskoláink gyakorta köpönyegcserés pedagógu-
saitól alig várható el, hogy a tantárgyi integráció gondolatával áthatva, 
hitvalló módon tanítsák az egyes tantárgyakat. Az a gondolat pedig, 
hogy az iskolák fenntartása szent feladata lenne az egyháznak, különös 
aktualitással bír napjaink eseményeinek tükrében.    
 
 Csikesz Sándor valláspedagógiai látásának összegzı jellemzése 
 
 Az elıbbiek ismeretében érdemes röviden, néhány gondolatban 
összegezni Csikesz valláspedagógiájának jellemzıit. 
 Mindenek elıtt óriási elkötelezettség tükrözıdik azokból a hoz-
zászólásaiból, melyek a valláspedagógia tárgykörét érintik. Ugyanez lát-
szik lelkipásztori naplójából is, melyben számtalan rövid gondolat, óra-
vázlat van felvázolva. 
 Elkötelezettsége mellett felkészültsége is szembetőnı, hiszen 
kiváló ismerıje a gyakorlati teológiának és azon belül a valláspedagógi-
ának, illetve azok segéd és rokon tudományainak. 
 Csikesz ízig-vérig korának gyermeke. Így valláspedagógiai szem-
léletét is csak abból a korból és abban a korban lehet megérteni, mely-
ben az megszületik és kibomlik.  Mégis figyelemre méltó az a kiegyen-
súlyozottság, mellyel korának teológiai, valláspedagógiai, és pedagógiai 
áramlatait kezeli. A új, a modern eszmék nem válnak isteneivé, hanem 
a múlt örökségének értékeit elismerve integrálja valláspedagógiájába az 
új kutatások, felfedezések elemeit. Egyfajta integráló szemlélettel, több 
forrásból merítve, a Szentírás mércéjén megmérve, és a hétköznapi 
gyakorlat szőrıjén átengedve emeli valláspedagógiájába mindazt, ami 
hasznos és alkalmazható. Bár fiatalkorában a liberális vallástudomány 
emlıin nevelkedett, ezt ellensúlyozta benne az egyszerő falusi kegyes-
ség már a szülıi házban való megismerése, illetve a századelı ébredési 
mozgalmaival való megismerkedés. Sıt, a historizmus, pszichologiz-
mus, moralizmus esetleges vadhajtásait visszametszi munkásságában a 
dialektika teológia értékeinek szinte kortársait megelızı módon való 
felismerése. 
 Mindemellett szembetőnı Csikesz valláspedagógiájának mar-
kánsan református, bizonyos tekintetben kálvinista jellege, hisz gon-
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dolkodása origójában az Isten dicsıségének gondolata és az életnek, 
mint istentiszteletnek a megélése áll.  
 Végül arról sem szabad elfeledkezni, hogy Csikesz valláspeda-
gógiai hozzászólásai nem légüres térben képzelik el a valláspedagógiai 
munkát, hanem a sajátosan magyar nemzeti keretetek között. Így val-
láspedagógiai hozzászólásait is át meg átszövi a magyar múlt intı örök-
ségének komolyan vétele, a magyar jelen égetı problémáinak ismerete, 
és a magyar jövı iránti felelısségteljes aggodalma. 

 
 
 
 




