
A konfirmációról. 

Korunknak az a sajátságos szelleme, mely a kritikus 
vizsgálódás és a reformtörekvések olvasztókemencéjében a leg-
szilárdabb intézményekből, legmegcsontosodottabb fogalmakból is 
egy folyékony tömeget csinál s mindent kérdésessé, mindent 
problematikussá tesz, az egyházi élet terén a konfirmációt is 
befolyása körébe vonta, úgy hogy ezidőszerint sok száz meg száz 
égető és nem égető kérdés között nem utolsó helyen a konfirmáció 
is mint ilyen szerepel, nevezetesen a németországi egyházi élet 
terén és hívja ki a legkülönbözőbb körök érdeklődését s egy-
mással sokszor homlokegyenest ellenkező állásfoglalását. Vannak, 
akik a kérdést a limine elutasítják s a konfirmációi intézményt 
mint egyházi életünk egy idő-szentelte áldásos szokását „ne nyúlj 
hozzámnak" tekintik; de vannak olyanok is. kik egyházi életünk 
súlyos bajaiért egyenesen a meglevő konfirmációi gyakorlatot 
teszik felelőssé és sürgős reformokat követelnek; vannak, akik 
komolyan fontolóra veszik a konfirmációi intézmény eltörlését és 
vannak végül, akik az u. n. „konfirmációi kérdéssel" közönyösen 
állnak szemben. Ma már e kérdés körül is egy egész irodalom 
keletkezett, mely nemcsak sok komoly munkáról és törekvésről, 
hanem sajnos, egyházi életünk ziláltságáról, az elvi felfogások 
terén uralkodó bábeli zavarról is tanúskodik. 

Mi, ez esetben talán mondhatom: hála Istennek, ezen 
harcoktól egy kissé távolabb állunk s nekem semmi szándékom, 
e helyen a konfirmációból kérdést csinálni. De minthogy ezen a 
téren nálunk is elég nagy a fogalomzavar és sokan a népszerű 
konfirmációi vezérfonalakban található többé-kevésbbé hibás meg-
határozásokat vakon követik a nélkül, hogy azoknak helyességéről 
maguknak számot adnának, szükségesnek tartom, hogy — a 
helyes gyakorlat érdekében is — egyszer elvi szempontból vessük 
fel és világítsuk meg azt a kérdést: mi a konfirmáció? 

Mielőtt azonban az elvi tárgyalásra áttérnénk, bizonyára nem 
lesz felesleges ezzel a kérdéssel a konfirmáció történetéhez 
fordulnunk. Egy a történet folyamán kifejlődött és többé-kevésbbé 
határozott alakot nyert intézményről avagy szokásról lévén szó, 
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annak mibenlétére első sorban a történet van hivatva világot 
deríteni. Természetes azonban, hogy a konfirmáció történetét itt 
nem tárgyalhatjuk teljes részletességgel; ehhez a feladathoz a 
szükséges tudományos eszközök sem állanak teljesen rendel-
kezésünkre. De a bennünket itt foglalkoztató kérdés szempont-
jából különben sem szükséges a konfirmáció történetének részletes 
tárgyalása. Elég, ha a megbízható másodkézből* vett adatok alapján 
a konfirmáció történetének legalább főmozzanatait rövid pontokban 
foglaljuk össze. 

1. A mai értelemben vett konfirmációi cselekvényt sem az 
új testamentom, sem az apostoli kor egyháza nem ismeri. 

2. A régi egyházban a keresztelés cselekvényéhez tartozott 
a kézrátétel (χεφοθϊσία) és a kenet („clirisma"). Ε két cselekvénynek 
később mind nagyobb jelentőséget kezdtek tulajdonítani s félre-
értett szentírásbeli helyek (Ap. csel. 8, 17; 19, 6; zsid. 6, 2.) 
nyomán úgy értelmezték, hogy e cselekvények által közöltetik a 
Szentlélek, mint az új életnek az elve. A kézrátétel a kenettel 
kapcsolatban mint önálló cselekvény először az eretnekektől meg-
kereszteltek felvételénél jelenik meg, majd általánosabbá válik, 
Cyprianus óta püspöki előjoggá lesz s Tertullianus és Augustinus 
behatása folytán szentségi jelleget nyer. Ebből fejlődött a római 
„confirmatio" („bérmálás") szentsége, melynek jelentősége itt az, 
hogy míg a keresztség pusztán az eredendő bűn eltörlését eszközli, 
addig a püspöki bérmálás cselekvénye által „datur Spiritus sanctus 
ad robur, sicut datus est apostolis in die pentecostes, ut videlicet 
christianus andacter Christi confiteatur nomen." (Florenzi és 
tridenti zsinat.) A jelleg, amelyet ad, eltörölhetetlen, épúgy mint 
a keresztségnél és a papszeutelésnél. 

A görögkeleti egyházban a ehrisma ma is a kereszteléssel 
van összekötve. 

3. A középkori „eretnek" felekezetek többnyire helytelení-
tették a bérmálás katholikus szentségét; a cseh-morva testvérek 
pedig a 15: században igyekeztek az egész cselekvényt a kézrá-
tétel megtartásával evangeliomibb szellemben átalakítani. (A 
testvéri közösségbe való felvétel.) 

4. A „confirmatio" római szentségét, mint a szentírással 
meg nem egyező hierarchikus intézményt a reformátorok teljes 
egyértelműséggel elvetették s Luther maga ennek helyébe semmi 
újat vagy hasonlót behozni nem igyekezett, hanem főgondja az 

* V. ö. főkép: W . Cafpari, Die evangelische Konfirmation. 1890. 
(A konfirmáció történetére vonatkozólag elég bő történeti anyagot és 
forrásidézeteket tartalmaz.) — Ugyanattól a „Konfirmation" c. cikket a 
Hauck-ié\e Eealencylopaediában. — M. lieylaender·. Die Beurteilung der 
Konfirmation vom prinzipiellen Standorte aus 1902. (Szintén tartalmaz ide-
vágó történeti okmányokat is.) — 0 . Graetz: Die Konfirmation nach ihrer 
bibi. Begründung, Geschichte u. Zukunft . 1901. stb. 
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volt. hogy az egyháznak úgy kiskorú, mint felnőtt tagjai a 
keresztyén hit igazságaiban kellő oktatást nyerjenek („catechismus"). 
Az Ur szent vacsorájában való részvételt az először résztvevő 
kiskorúakra nézve sem kötötte más feltételhez, mint a felnőtteknél, 
t. i. hogy a Káté útmutatása szerint a szükséges hitismeretek 
meggyőződésszerű birtokában legyenek s erről az időnkint tartott 
egyházlátogatási vizsgálatok s a gyónásnál szokásos kihallgatás 
alkalmával számot tudjanak adni (Visitationsexamen, Beichtverhör). 
A kiskorúak ily módon lassanként nevelődnek bele a gyülekezeti 
és egyházi életbe. 

Ez a gyakorlat az evangelikus egyház hitelvi követel-
ményeinek teljesen eleget tett. 

5. Hogy mind a mellett az egyértelműleg elvetett római 
szentségnek neve alatt az evangélikus egyházban egy új egyházi 
cselekvény fejlődött ki, erre különféle történeti és gyakorlati 
(tehát nem hitelvi) indító okok és körülmények hatottak közre: 
különösen a rajongók harcai a gyermek-keresztség ellen, a rómaiak-
kal ismételten megkisérlett béketárgyalások (a konfirmációra 
nézve e tekintetben legfontosabb a regensburgi értekezlet 1541-ben), 
s egyszersmind a római propaganda elleni védekezés érdeke, to-
vábbá az a szükségérzet, hogy az egyházi vallásoktatás, melyben 
az ó-egyházi katechumenatus felelevenítését látták, legalább bizo-
nyos viszonylagos és ünnepies befejezést nyerjen. A fentebb érin-
tett u. η. hitvizsga vagy katechismus-vizsga (Glaubensexamen, 
Katechismus-Examen) és a gyónásnál szokásos kihallgatás tekint-
hetők az evangélikus egyházban a konfirmáció első elemeinek. 
Az a fontosság, melyet az ifjúság vallási oktatásának és nevelé-
sének mindenütt tulajdonítottak, az egyház serdülő tagjaira vonat-
kozólag megokolttá tette ezen elemek összefoglalását, önállósí-
tását s az egyházi rendbe való beillesztését. Eddigi történeti isme-
reteink szerint ezt a lépést Butzer János strassburgi reformátor-
lelkész tette meg, kire valószínűleg befolyással volt a cseh-morva 
testvérek hasonló szokásainak ismerete. Első történetileg biztos 
nyoma az evang. konfirmációi gyakorlatnak mégis nem Strass-
burgban. hanem Hessenben és Kasselben található fel 1539-ben; 
bizonysága ennek az úgynevezett ziegenhaini egyházi rendszabály 
(Kirchenordnung), mely Butzer befolyása mellett jött létre s mely-
ben a konfirmáció („Firmung und Händeauflegung") a „sacra-
mentliche Zeremonien" között fordúl elő. Lényeges részei: vizs-
gálat a káté főpontjairól, e közben a gyermekek hitvallástétele és 
fogadalma, mely utóbbi különösen az egyházi fegyelem engedelmes 
elismerésére vonatkozik, kézrátétel, mint, a Szentlélek közlését 
symbolikusan kifejező cselekvény, imádság. 

Azon német tartományok, illetőleg városok között, melyekméga 
reformáció századában behozták a konfirmációt, nevezetesebbek Hes-
senen kivül: Strassburg, Brandenburg, Liegnitz, Pomerania stb. 
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6. Ezeket a törekvéseket és kezdeményezéseket Luther nem 
helytelenítette, de határozottan nem is helyeselte. Aláirt ugyan 
olyan tartományi egyházi rendtartásokat is, melyek a konfirmá-
cióra nézve is rendelkeztek, de erre azért nem helyezhetünk súlyt, 
mert Luther nem érezte szükségét annak, hogy azon egyházré-
szekben, melyekre közvetlen befolyása kiterjedt, a konfirmációt 
behozza. Közelebb állott ezen törekvésekhez Melanchlhon, ki a 
Loci 1535-iki kiadásában a bérmálást birálva azt mondja: „con-
firmatio magnopere probanda esset, si usurparetur ad hoc, ut 
examinaretur juvcntus et fidem propriam profiteretur." 

Midőn az augsburgi, majd a lipcsei interim (1548) a kon-
firmációt római és evangélikus elemekből kevert értelemben köte-
lezővé akarta tenni, ez a törekvés a lutheránusok, különösen 
Flacius és hívei részéről a leghevesebb ellenzésre talált s az 
interim kísérlete és az ellene folytatott harc az evang. egyház 
több részében felkeltette és hosszabb időre megerősítette a kon-
firmáció iránti bizalmatlanságot és ellenszenvet, különösen a szász 
választófejedelemségben, hol a konfirmációt csak az 1773 —77 
közti években fogadták el. 

A 17. század elején s különösen a harmincéves háború ide-
jében, mely az egyházi életet is mélyen sújtotta, a konfirmáció 
nagyobbrészt kiment a szokásból s egyes ezen korból származó 
egyházi rendszabályzatok egyenesen ellene foglalnak állást. Meg 
kell azonban jegyezni azt is, hogy ebben az időben a 4. pontban 
vázolt gyakorlat is nagyrészt merő formalismusba tévedt s ezért 
nem hozta meg többé a kívánt gyümölcsöket. 

7. Új lendületet adott a konfirmációnak a pietizmus, mely-
nekszellemében Grossgebauer, rostocki diakónus („Wächterstimme" 
c. műve megjelent 1661-ben), majd utána különösen Spener, 
karolják fel újra s alakítják át a konfirmációt. A pietismus 
egész szellemi irányának megfelelően a konfirmáció és az azt 
megelőző oktatás eszközül és alkalmúl szolgál a lelkek megtérí-
tésére s mint ilyen, többé-kevésbbé meghatározott helyet nyer az 
üdvösség rendjében (ordo salutis). Ily módon a konfirmáció az 
egyéni vallásos élet fejlődésében mélyreható s elhatározó jelentő-
séget nyer, és pedig határozottan a keresztség rovására, melynek 
subjektiv kiegészítéseként jelenik meg. A kettőt, a keresztséget 
és a konfirmációt, a szövetség képzete a legszorosabb egységbe 
fűzi oly módon, hogy a konfirmáció a keresztségbeli szövetségnek 
megerősítése, megiíjítása, sőt — a pietismus gondolatkörében ez 
a felfogás is jogosult — megismétlése. A konfirmációi cselekvény-
ben ennek megfelelően nagy fontosságot nyer a gyermekek önálló 
hitvallása (melyet nem egy helyen írásban kellett benyújtaniok), 
s még inkább fogadalma, melynek tárgya a Megváltó iránti hű-
ség és kegyes élet. 

Az a nagy buzgalom, mellyel a pietismus — amennyire út-
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törőinek szelleméhez hű maradt — az ifjúság vallásos-erkölcsi 
nevelését ismét felkarolta, kiváltképen nyilvánult a konfirmáció 
és a konfirmációi oktatás terén s ébresztő és példaadó hatása 
épen ebben az irányban kétségkívül messze túlterjedt névszerinti 
híveinek körén. Hogy a konfirmáció a 17. század második felében 
szintén rohamosan hódított s azóta mind általánosabban elterjedt 
az evang. egyház ama részeiben is, melyek korábban ellene vol-
tak, az főkép a pietisták s elsősorban Spener hatásának tulajdo-
nítható. Hazai evang. egyházunkban is a pietisták voltak azok, 
kik a konfirmációt a 18. század első felében szokásba vették. L. 
Payr Sándor: Magyar pietisták a XVIII . században. 34. sk. 1. 

8. Midőn a nagy vallásháborúk lezajlása után a katholikus 
egyház „békés" úton igyekezett hódítani és sokszor sikeres térít-
getési kísérleteivel különösen a főrangú és fejedelmi személyeket 
hálózta körül, hogy azután a „cujus regio ejus religio" elvét al-
kalmazhassa: ez ellen evangélikus részről ugyancsak a konfirmá-
ciót is ajánlották hathatós orvosszeriil, mint amely legalkalmasabb 
arra, hogy a híveket az egyházhoz való hűségökben erősítse. Ezen 
szempont alá esik az a konfirmáció történetében szintén sajátos 
jelenség, hogy egyes fejedelmi családokhoz tartozó személyek a 
nagy nyilvánosság előtt tették le tinnepies konfirmációi hitvallá-
sukat. 

9. A fejlődés további folyamában a rationalismus is reá 
nyomta bélyegét a konfirmációra. Hatása ebben az irányhan kü-
lönösen abban nyilvánul, hogy a konfirmációt míg egyrészt tartal-
milag megüresíti, addig külsőleg minél iínnepiesebbé tenni igyek-
szik. A positiv alapok eltűnnek. A keresztség csak jelképezi a 
keresztyének társaságába való felvételt; a tulajdonképeni felvétel 
a konfirmáció által történik, mely nem egyéb, mint a józan ész 
híveinek ünnepélyes felavatása az erény hű szolgálatára — ke-
resztyén formák között. Ezen gondolatkörben még nagyobb jelen-
tőséget nyer a konfirmációi fogadalom, mely formális eskütétellé 
válik („Bibelschwur"). A „józan ész" gyakran érzelgősséggel 
párosul s akkor a szemekben a köny nélkülözhetetlen kellék. A 
tartalmi szegénységet pótolni és palástolni van hivatva a nagyobb 
külső dísz is, mely a konfirmáció helyét s a konfirmandusokat 
ékesíti. Ugyancsak a rationalismus korában került összeköttetésbe 
a konfirmáció sok hozzá nem tartozó dologgal, különösen az isko-
lából való elbocsátással, s nyert ezen a réven bizonyos polgári 
jelentőséget is: aki nem volt konfirmálva, az nem mehetett szol-
gálatba vagy inasnak stb. Egyébként tény az, hogy a rationalis-
mus szintén hozzájárult a konfirmáció népszerűvé tételéhez, a 
mi az előbbiekből is magyarázható. 

10. Az a vallási és egyházi megújhodás, mely a mult század 
első felében a rationalismus uralmának véget vetett, a konfir-
mációnak is újra becsesebb tartalmat adott s ennek folytán a 

2 
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konfirmáció az evang. egyház egész területén a vallásos-egyházi 
életnek egy kiválóan fontos tényezőjévé lett. anélkül, hogy tulaj-
donképeni jelentőségére nézve megegyezés jött volna létre. 

A konfirmációnak ezen legújabbkori történetében figyelemre 
legméltóbb az a reformmozgalom, mely Hofmann, Höfling, Har-
nack Theodosius, Zezschwitz és Wichern egyes idevágó reform-
eszméinek hatása alatt indult meg s különösen a német szabad 
egyházi sociális értekezletnek Stöcker által felállított 1900-iki 
„erfurti tételeiben" jutott kifejezésre. Ε reformtörekvések célja: 
megszüntetni a jelenlegi konfirmációi gyakorlathoz tapadó visszás-
ságokat, melyek e mozgalom vezetői szerint főkép abban állanak, 
hogy a jelenlegi gyakorlat egy főfontosságú hitvallást és fogadal-
mat kiván olyanoktól, kik nagyobbrészt a kellő értelmi és erkölcsi 
érettség hijjávai vannak, őket bizonyos erkölcsi és társadalmi 
kényszer alatt az Ur asztalához vonja, sőt egyházilag nagykorúak-
nak nyilvánítja, úgy hogy később a gyülekezeti és egyházi 
ügyekre — esetleg döntő — befolyást gyakorolhatnak, anélkül, 
hogy az erre szükséges belső arravalósággal bírnának. Ε visszás-
ságokat oly módon kellene megszüntetni, hogy a konfirmáció oly 
egyházi-paedagogiai ünnepéllyé volna átalakítandó, melynél az 
eddigi hitvallás és fogadalom helyébe a hithűségre és Istennek 
tetsző élet folytatására intő ünnepies buzdítás lépne, míg a szent-
lélekért való imádság, a kézrátétel és az áldás továbbra is meg-
maradna; az Ur szent vacsorájának első vétele a konfirmációtól 
külön választott szabad cselekedete volna azoknak, k ik a szentsé-
get önként óhajt ják; a felnőtt egyháztagok „alkotmányos jogai" 
a konfirmációtól teljesen függetlenek; e jogokat csak azok gya-
korolhatják, akik erre a konfirmáció után is érdemeseknek bizo-
nyítják magukat s a tevékeny gyülekezetbe való belépés („Eintritt 
in die tätige Gemeinde") alkalmával külön hitvallást és fogadal-
mat teszuek. — Ε reformkövetelések széles körben hozták moz-
gásba a kedélyeket s alkalmat adtak a „konfirmációi kérdés" 
minden oldalú megvitatására, tényleges gyakorlati eredményre 
azonban ez ideig nem vezettek s alig is vezetnek; a porosz fő-
egyház tanács intésére a szabad egyházi sociális értekezlet is, mely 
pedig annakidején kiáltó betűkkel irta zászlójára a konfirmáció 
reformját, most már jóformán levette ezt a kérdést a napirendről. 

Éppen ez a legújabb reformmozgalom tette a legfeltűnőbb 
módon nyilvánvalóvá, mily nagy egyházunkban a nézetek eltérése, 
sőt mondhatni: a fogalmi zavar a konfirmációra vonatkozólag. 
Ügy szólván betű szerint reáillik az a mondat: Quot capita, tot 
sensus. (L. Hefte der freien kirchl.-sozialen Konferenz Nro. 11/12 
és 15/16: — 61-f-42 Gutachten zu den Erfurter Thesen.) Úgy 
látszik tehát, miután a konfirmáció eddigi története tárgyi felfogás 
tekintetében egységes eredményre nem vezetett, ide hiába fordul-
tunk feleletért arra kérdésre: „mi a konfirmáció?" De talán 
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mégis közelebb jutunk a célhoz, ha ezen történeti áttekintés 
világában s evang. egyházunk genuin szellemében vizsgálat és 
bírálat alá vesszük — a kevésbbé lényegesek figyelmen kívül 
hagyásával — azokat a legfőbb eltérő nézeteket, melyek a 
konfirmáció lényegére vonatkozólag egyházunk különböző köreiben 
ezidőszerint uralkodnak. Szerény véleményem szerint négy ily 
jellegzetes felfogásmódot különböztethetünk meg, melyekre az itt 
figyelmen kívül hagyottak is rövidebb-hosszabb úton visszavezet-
hetők. 

a) A legtöbben a keresztség szentségével hozzák kapcsolatba 
a konfirmációt s értelmét és jelentőségét ebből igyekeznek 
levezetni oly módon, hogy a gyermekkeresztséget, legalább a 
viszony subjectiv oldaláról, mint valami be nem fejezettet állítják 
oda s a konfirmációt úgy tüntetik fel, mint amely által a 
gyermekkeresztségben objective létrejött vallási viszony subjectiv 
oldalról is teljessé lesz. Ezen felfogás körében a legjellemzőbb 
meghatározás úgy hangzik, hogy: a konfirmáció a keresztségbeli 
szövetségnek megújítása, vagy megerősítése vagy kiegészítése. 
Lásd fentebb 7. pont. továbbá: Schleier macher: Der christl. 
Glaube 138. § 2. ρ. 

b) Mások a konfirmációt inkább az Ur vacsorájával hozzák 
elválaszthatatlan kapcsolatba oly megokolás alapján, hogy az Űr 
szent vacsorájában mint Krisztus hívei legszentebb és legmagasabb 
rendű jogának élvezetében csak azok vehetnek részt, kik előbb 
bizonyságot tettek arról, hogy e szent jognak élvezetére s a vele 
járó kötelességek teljesítésére érettek és képesek. Ennek a képes-
ségnek s érettségnek kimutatása s ennek alapján az Ur szent 
vacsorájában való részvétel jogának ünnepélyes megadása történik a 
konfirmáció alkalmával. (Cremer: „Die Konfirmation ist n i c h t s . . . 
wenn sie nicht erste Feier, erster Empfang des heiligen Abend-
mahls ist". A fentebb említett 15 16. sz. füzet 23. 1.) Erre a fel-
fogásra utal az a szokás, mely szerint a konfirmációi oktatást — 
több helyütt különösen a nép körében — a gyónásra való elő-
készületnek tekintik, a konfirmandus-kátét „gyónó káténak", a 
konfirmandusokat „gyónók"-nak nevezik. L. fentebb 4. és 5. pont. 

c) Vannak továbbá, k ik a konfirmációt tisztán egyházi 
paedagogiai szempontból tekintik s oly ünnepies cselekvénynek 
tartják, mely által az egyház a kiskorúakon végzett vallásos-
erkölcsi nevelői munkáját bizonyos érettségi fok elérése után 
viszonylag befejezi s az illetőket egyházi ill. vallási tekintetben 
nagykorúaknak nyilvánítja, „felveszi az egyház felnőtt tagjai közé". 
Az Ür szent vacsorájában való részvételnek joga ezzel vagy 
implicite meg van adva, vagy pedig — amint ez a szabad egyházi 
sociális konferencia törekvéseiben is kifejezésre jutott — ezen 
jog élvezését külön később megszerzendő feltételekhez kívánják 
kötni. (V. ö. fentebb 10. p.) 

2 * 
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d) Végül megemlítendő az a némileg egyházjogi színezetű 
felfogás, melyszerint míg a keresztség csak általában a keresztyén 
egyházba, addig a konfirmáció az illető történetileg sajátlagosan 
fejlődött és alakult egyházfelelcezetbe való fölvételt jelenti. Ezen 
álláspont szerint a konfimációi oktatásnál különös súlyt kell 
helyezni a különböző egyházakat egymástól elválasztó u. n. 
„váltanok" megismertetésére s a konfirmáció is az egyházhoz 
mint felekezethez való hűség fogadására és megerősítésére szolgál. 
L. 8. p. (Néhány év előtt arról volt szó, hogy ilyen értelemben 
kívánja behozni a „konfirmáció" szokását a budapesti zsidó hit-
község is, hogy ez által a zsidók hitehagyásának gátat vessen. 
Arról, hogy ez a szokás tényleg moghonosult-e a zsidóknál, nincs 
tudomásom.) 

A gyakorlati életben ezek a különböző felfogások természe-
tesen nem szoktak egészen tisztán jelentkezni, hanem sokféleképen 
társulnak és szövetkeznek egymással, ami tagadhatatlanul sok 
zavarnak okozója. Mit szóljunk ezekhez a különböző felfogás-
módokhoz ? Részemről a leghelyesebbnek ítélem, ha a bennük 
rejlő igazsági momentumokat felkeresni s egyesíteni igyekszünk. 
Ε tekintetben azonban óvakodnunk kell attól a kritikátlan, 
felületes eklekticismustól, mely az elvi elhatározásra szükséges 
értelmi vagy erkölcsi erő hiányában megelégszik, ha sikerül a 
különböző felfogások egyes jellemző kifejezéseit valamely mester-
kélt meghatározásban összekötni. Hogy eredményre jussunk, 
szükséges ama különféle felfogásmódokat — mint fentebb mondot-
tuk — egyházunk genuin szellemében bírálat alá venni s az 
ezzel össze nem férő elemeket a kellő határozottsággal eltávolítani. 

Ami az a) alatt jellemzett felfogást illeti, ebben igazsági 
momentumként el kell ismernünk azt, hogy a konfirmációt a 
keresztséggel összeköttetésbe hozza és súlyt helyez a konfirman-
dusoknak az Istenhez való személyes viszonyára. Azonban tévesnek 
tartjuk azt a módot, ahogyan ezt teszi, nevezetesen hibáztatjuk 
azt a felfogást, mely a konfirmációt a gyermekkeresztséggel 
összeköttetésben a szövetség képzete alapján magyarázza. „A kon-
firmáció a keresztségbeli szövetségnek megújítása vagy megerősí-
tése". Tudom, hogy ezt a meghatározást különösen nálunk a köz-
kedveltség s a tekintélyeknek egy egész sora támogatja, minda-
mellett helytelennek tartom, egyrészt mivel a keresztségnek téves 
felfogásán alapszik, másrészt mivel a keresztségnek ezen téves 
felfogása alapján a konfirmációnak jelentőségét a keresztség 
rovására túlcsigázza, olyannyira, hogy, ha a kifejezéseket stricte 
vesszük, a konfirmáció ebben az értelemben a gyermekkeresztség 
tökéletlensége miatt elkerülhetetlenül szükségesnek látszik. A 
tévedés alapja abban van, hogy a keresztségre a szövetség képzetét 
alkalmazza. Ha a szövetség képzetét csak némikép is komolyan 
vesszük, világos, hogy szövetségről csak ott lehet szó, a hol két 
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quasi szerződő fél öntudatos akarattal lép egymással bizonyos 
kölcsönösségi viszonyba. Ily szövetségről lehet szó Isten és Izrael 
népe között, de lehet-e szó Isten s a csesemő gyermek között ? 
A nehézséget azzal vélik eloszlatni, hogy a keresztszülőket a 
szövetségkötésnél a gyermek helyetteseinek minősítik. Ezáltal 
az egész viszony még bonyolultabbá válik s ez esetben természe-
tesen feltétlenül szükséges, hogy a csecsemő korában megkeresztelt 
gyermek felnőve a maga nevében megújítsa és megerősítse ezt a 
szövetséget s öntudatos fogadalommal vegye át az ezzel összefüggő 
kötelezettségeket. S ez történik, mint mondják, éppen a konfirmáció 
alkalmával. így nyer a konfirmáció, különösen a konfirmációi 
hitvallás és fogadalom ezen subjektivistikus gondolkodás körében 
bizonyos kizárólagos, az egész életre, sőt az örökkévalóságra 
kiható jelentőséget és hogy ne, mikor csak ez a hitvallás és 
fogadalom, adja meg Istenhez való személyes viszonyunknak a 
teljes minősítést és realitást! Aki a konfirmációt így magyarázza 
a gyakorlatban, nem vette még észre az ebben rejlő nagy nehéz-
ségeket a gyermek megértésére ? Nem tartott még attól, hogy 
valamelyik élénkebb felfogású gyermek meg találja kérdezni: ha 
a keresztségben szövetséget kötünk Istennel, miért nem vártak a 
keresztséggel legalább mostanáig? így nem volna szükség meg-
újításra s a szövetségkötés sokkal életteljesebb volna?*) Ha úgy 
a keresztségre, mint a konfirmációra a szövetségkötés képzetét 
alkalmazzzuk, ez az ellenvetés teljesen jogosult s a következetes 
gondolkodás ezen az úton a gyermekkeresztelés elvetésére és az 
anabaptismusra vezet. Azt hiszem, ezen az úton mi nem akarunk 
végigmenni; de akkor jobb, ha rá sem lépünk. 

De már hallani vélem az ellenvetést, hogy hiszen a szövet 
ség képzete írásszerű s talán a Szentírással jutunk ellentétbe, 
midőn ezt a képzetet a keresztség és konfirmáció fogalomköréből 
elimináljuk? Ismeretes, hogy a szentírásnak idevágó kifejezései 
az ószövetségben az újszövetségben „διαθήκη". Messze 

vezetne, ha e két szónak értelmét nyelvtörténeti és biblia-theologiai 
alapon akarnám itt fejtegetni. Ε végett legyen szabad Cremer 
újszövetségi szótárára utalnom, melyben a „τίθημι — διαθήκη" 
cím szó alatt a szükségesek össze vannak állítva. Csak azt 
jegyzem meg. hogy a szentírásban a szövetség képzete üdvtörténeti 
értelmében csak Istennek Izrael népéhez való viszonyára nyer 
alkalmazást. Az új testamentomban a „διαθήκη" alapértelme nem 
a szövetség, foedus, hanem az örökhagyás, az örökösi viszony 

*) Nem alkalmas a nehézség eloszlatására az a magyarázat sem, hogy 
a keresztség alkalmával a keresztszülők nein a gyermek helyett, hanem 
annak érdekében kötnek szövetséget. Hol marad akkor a gyermeknek 
magának Istennel kötendő szövetsége ? Ezt akkor egészen a konfirmációra 
kellene szorítani, ami még helytelenebb volna. 
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tételezése, testamentum. Az idők teljességében a szövetségi viszony 
helyébe a fiiísági viszony lép. Bengel finoman és helyesen jegyzi 
meg Mt. 25, 28-hoz: ipsa vocabula et „διαθήκη4 differunt 
eamque liabent differentiam, quae rei ipsi mirabiliter respondet; 
nam magis eongruit oeconomiae veteri, quae habet formám 
foederis, „διαθήκη" oeconomiae novae, quae habet formám testamenti. 
Foederis autem ratio non ita congruit plena filiatione. quae est 
in novo Testamente. Az új testamentómban nincs is szó arról, 
hogy Isten az egyes emberrel szövetséget köt. Az egyetlen látszólag 
helyes ellenvetést 1. Pét. 3, 21 alapján lehetne tenni, de csak 
a Luther-féle fordítás alapján. V. ü. a görög és a magyar szöveget, 
(„έπερώτημα" — kérdés, kérdezés, megkérdezés, vagyis oly meg-
szólítás, mely bizonyos várakozással van összekötve; csak a 
későbbi bizánci jogászok nyelvén jelenti közelebbről azt a kérdést, 
mely két fél között a szerződéskötést bevezeti: „spondesne?" — 
felelet: „spondeo" — azután a szerződést magát. Ebben az 
értelemben azonban az új szövetségben egyebütt nem találjuk; s 
különben is a „szerződés" fogalmától még egy lépéssel előbbre 
kell mennünk, hogy a „szövetség" fogalmára jussunk. Hogy 
„έπερώτημα" az idézett helyen ebben az értelemben áll, legfeljebb 
lehetséges, de nem valószínű.) — Azt hiszem, ennyi is elegendő 
arra, hogy a szövetség képzetének a szóbanforgó viszonyra való 
alkalmazást hibáztassuk s helyette mást, megfelelőbbet keresni 
igyekezzünk. 

Ami a konfirmációra vonatkozó többi három felfogásmódot 
illeti, ezek közül a másodikra (b) csak azt jegyezzük meg, hogy 
a konfirmációnak az Űr szentvacsorájával való összeköttetését 
okvetlenül fentartani kívánjuk, de a konfirmáció jelentőségét 
nem szorítjuk kizárólag erre az összeköttetésre. A c) pont alatt 
jellemzett felfogásra nézve, mely a konfirmáció lényegét az egy-
ház által a kiskorúakon végzett vallásos erkölcsi paedagogiai 
tevékenység viszonylagos befejezésében keresi, kiemeljük, hogy a 
„viszonylagos" jelzőre súlyt kívánunk helyezni, minthogy felfogá-
sunk szerint az egyház munkája ezzel befejezve nincs, csak 
formát cserél. A negyedik helyen (d) jelzett felfogás, mely a 
konfirmációt különösen az egyházhoz mint felekezethez való 
hűségre vonatkoztatja, nagyon külsőleges s nem elég tartalmas. 
Nem tekintve azt, hogy az ilyen fogadalomnak már magában 
véve sem tulajdoníthatunk nagy erkölcsi értéket, nem tar t juk 
helyesnek, hogy az egyik keresztyén egyházfelekezet a másikkal 
szemben ilyen eszközzel kötözze magához híveit. Ez csak az 
„egyedül üdvözítő" egyházban volna helyén. Mi kívánatosnak 
tartjuk, hogy ágostai hitvallású evangelikus egyházunk oekome-
nikus jellegét azzal is dokumentálja, hogy ilyen tisztán feleke-
zeti értelemben vett hííségfogadalmat híveitől nem kiván, hanem 
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inkább az evangéliomi igazságnak és a teljes értékű szentsé-
geknek belső vonzó erejével igyekezzék hatni híveire. Ε pontnál 
nem szabad elfelednünk azt sem, hogy evangéliomi értelemben 
nem létezhetik olyan egyházi cselekvény, mely az embernek az 
Istenhez való személyes viszonyát- figyelmen kivül hagyná; tehát 
a felekezeti értelemben vett konfirmációnak is ebben az irányban 
kellene mélyebb tartalmat adni. 

Főbb vonásaiban áttekintettük a konfirmáció történetét s 
megbíráltuk a konfirmációra vonatkozó főbb felfogásokat. Mi 
tehát a konfirmáció ? Az eddigiekben már benne rejlik az utalás 
arra a legáltalánosabb szempontra, melyből a meghatározásnál 
kiindulhatunk. A konfirmáció kétségtelenül a vallási viszonyra 
vonatkozik és pedig a keresztyén vallási viszonyra. A konfirmáció 
meghatározása tehát attól függ, hogyan határozzuk meg a keresz-
tyénség lényegét. Megjegyzem, hogy ezen az úton nem akarom 
talán a konfirmációt mint a keresztyénség lényegéből folyó s 
ennélfogva hitelvi szempontból szükséges egyházi cselekvényt 
levezetni, hanem pusztán a konfirmációnak mint tényleg létező 
egyházi cselekvénynek fogalmi magyarázatát törekszem adni s 
ebben a keresztyén vallás lényegének meghatározását csak útba-
igazítóul, kánonul, használom. Mi a keresztyén vallás lényege? 
Közönségesen be szoktuk érni azzal a meghatározással, hogy a 
keresztyén vallás az embernek az Istennel való legbensőbb élet-
közössége a Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Ezt a meghatá-
rozást elfogadjuk, de hozzá kell tennünk, hogy a keresztyén val-
lásnak ez a lényege az újszövetség értelmében s egyházunk genuin 
felfogása szerint csak a hívők közösségében valósúl meg és j u t 
teljességre. Ez a mozzanat a keresztyén vallás lényegében külön 
kiemelendő, aminthogy általában minden vallásnak az objektiv 
isteni tényező (kijelentés) és a subjektiv emberi tényező (hit) 
mellett lényeges alkotó eleme ez a harmadik, u. n. socialis vagy 
közösségi tényező, és azért hibáztatnunk kell minden olyan akár 
vallástudományi elméletet, akár vallási gyakorlatot, mely ezt a 
közösségi tényezőt figyelmen kívül hagyja. Ezzel tehát fentebbi 
meghatározásunkat ki kell egészítenünk és azt mondanunk: a 
keresztyén vallás az embernek a háromságos egy Istennel való 
legbensőbb életközösségé, mely a hívők közösségében valósúl meg 
és ju t teljességre. Keresztyén felfogás szerint a hívőknek ez a 
közössége a keresztyén anyaszentegyház. Keresztyén értelemben 
tehát a vallási viszony magában foglalja egyrészt az embernek 
Istenhez való személyes viszonyát, másrészt az embernek az anya-
szentegyházhoz való viszonyát. A konfirmáció pedig ennek alapján 
általánosságban véve nem egyéb, mint az embernek ezen kettős 
viszonyában, az Istennel és a keresztyén anyaszentegyházzal való 
közösségében történő megerősítése. Ezzel a meghatározással immár 
elkerültük annak a felfogásnak a hibáját, mely a szövetség kép-
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zetéből indul ki és amely szerint a konfirmáció úgy jelenik meg, 
mint amely által abban a vallási viszonyban legalább subjektiv 
oldalról minőségileg új mozzanat áll be, amennyiben ezen felfogás 
szerint, ha a kifejezéseket komolyan vesszük, a vallási viszonya 
csak a konfirmáció által lesz teljessé. A konfirmáció azonban — 
ha ezt a szót eredeti értelmében vesszük s a cselekvénynek 
szentségi jelentőséget tulajdonítani nem akarunk: a vallási viszony-
ban nem jelenthet qualitativ, hanem pusztán quantitativ változást. 
Megerősíteni csak azt lehet, ami lényegileg már megvan és fen-
áll. Egyházunknak az újszövetség alapján álló felfogása szerint 
ez a vallási viszonya a fentebb jelzett kettős értelemben objektive 
létre jön a szent keresztség által. A keresztség jelentősége éppen 
abban áll. hogy ezáltal felvétetünk az Istennel és a keresztyén 
anyaszentegyházzal való üdvközösségbe. Objektive ez megtörténik 
a gyermekkeresztség által is,*) melynél — hogy egy fentebb 
tett nyilatkozatomat positive is kiegészítsem — a keresztszülők 
egyrrészt a keresztyén anyaszentegyház képviselői és tanúi, más-
részt személyes viszony szerint inkább a szülőknek, mint a gyer-
meknek helyettesei. A hívők közösségének, melyben a Szentlélek 
a kegyelem eszközei által munkálkodik, további feladata éppen 
abban áll. hogy ezt a keresztség által objektive létrejött, vallási 
viszonyt a gyermekben subjektive is kifejlessze. Erre a feladatra 
utal éppen a keresztséggel kapcsolatban a Megváltónak az a 
szava: „Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, meg-
keresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek 
nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazokat, amelyeket 
én mondottam néktek." Mt. 28, 19, 20. A keresztyén anyaszent-
egyháznak e szerint nem csupán extensiv missziói, hanem egy-
szersmind intensiv névelői feladata van. Ez a feladat elsősorban 
a keresztyén szülőket illeti, kikre Isten a gyermeket bízta. 
Ugyanez a feladata van azután a keresztyén iskolának, különösen 
a keresztyén lelkipásztornak, mint az anyaszentegyház hivatalos 
szolgájának, kire az Úr az ő báránykáinak legeltetését b íz ta ; de 
ebből a feladatból kell. hogyr kivegye részét minden keresztyén 
abban a körben, melybe Isten őt helyezte. Ha a keresztyén küzös-

*) Az Istenhez való viszony szerint a keresztség a fiúsági viszony 
létesítését jelenti, mely Istennek kegyelmi ténye. Subjektiv oldalról ez ép-
oly kevéssé tételezi fel az ember öntudatosságát, mint annak a természetes 
viszonynak létrejövetele, melyben a gyermek szülőihez és a családhoz áll. 
Ennyiben — s más jelentősége a keresztségnek különben sincs — a gyer-
mekkeresztség teljes és tökéletes és semminemű kiegészítésre vagy meg-
újításra nem szorul. 

A mi a gyermek keresztel esnél tökéletlen, az nem a keresztség mint 
ilyen, hanem a gyermek maga. Ennek kell az Isten üdvakarata szerint 
fejlődnie, hogy a keresztségben elvileg tételezett viszony életteljes való-
sággá legyen. Ezzé válik a hit által, melyet a gyermekben felébreszteni, 
ápolni, a keresztyén nevelés van hivatva. L. fent. 
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ség ezt a kötelességét az Ür akaratához híven teljesíti, úgy a 
keresztségben objeetive létrejött vallási viszony minden gyermek-
nél természetes úton-módon, mintegy magától jelentkezik a maga 
subjectiv valóságában is, mert nincs gyermek, ki Istennek kegyel-
mét ön vétke folytán eljátszotta s a megátalkodás ítélete alá 
volna rekesztve. Hogy a keresztyénség közepette vannak és pedig 
sokan, gyermekek, kik Istennek ismerete nélkül hitetlenül növe-
kednek fel, ez a legborzasztóbb vád a keresztyén közösség ellen 
s ez egykor sokaknak Ítélete lészen. De normális viszonyok 
között — nem az átlagos, hanem az elvi követelményeknek meg-
felelő viszonyokat értve — a vallási viszony, mint mondottuk, 
természetes módon megvalósul subjective is. Hogy ez a gyer-
meknek első kis dadogó imájától kezdve az egyéni vallásos élet 
fejlődésének különböző fokain, a bűn ellenhatását is számba véve, 
hogyan jelentkezik, azt itt most részletesebben nem írhatjuk le ; 
elég az hozzá, hogy ezen fejlődés folyamán el kell következnie 
egy bizonyos időnek, amidőn a keresztyén vallási közösség a 
maga nevelői munkáját viszonylag befejezettnek tekintheti. Mikor 
következik ez be ? A nevelés általános fogalmát véve alapúi: 
akkor, ha az ember képessé válik arra, hogy a nevelés eszközeit 
önállóan használja és a nevelés vezetése mellett megkezdett irány-
ban öntudatos akarattal haladjon tovább; közelebbről a vallási 
viszonyra alkalmazva : akkor, ha az ember Istennel és a keresz-
tyén anyaszentegyházzal való közösségének boldogító, üdvözítő 
voltát felismerte s kész ebben a viszonyban a kegyelmi eszközök 
önkéntes használatával, öntudatos akarattal megmaradni. A nálunk 
mainap uralkodó felfogás és gyakorlat szerint ez az idő körül-
belül a 12—14 éves korban következik be. Feltéve, hogy ez 
ideig a keresztyén közösség a maga nevelői feladatának sikercsen 
eleget tett s a gyermekben a vallási viszony bármily tökéletlenül 
is, de lényegileg, tehát subjective is megvalósult, ez időt a konfir-
máció normális idejének elfogadhatjuk. Ahol ez a feltétel nincs 
meg. például vallási és erkölcsi tekintetben elhanyagolt és ennek 
következtében elzüllött gyermekeknél, ott konfirmálni nem lehet, 
mert nincs mit·, ott előbb ezt a feltételt kell megvalósítani, a 
vallási nevelői feladatot sikerrel teljesíteni, s csak azután lehet 
konfirmálni. A konfirmációban ugyanis egyrészt a keresztyén 
vallásban nevelt gyermekek bizonyságot tesznek arról, hogy az 
Istennel és a keresztyén anyaszentegyházzal való közösségüknek 
boldogító és üdvözítő voltát felismerték (ez a konfirmációi hit-
vallás) és hogy ebben a viszonyban a kegyelmi eszközök önkén-
tes használatával, öntudatos akarattal megmaradni készek (ez a 
konfirmációi fogadalom tartalma); másrészt a keresztyén anya-
szentegyház erről meggyőződve a gyermekeket ezen viszonyukban 
megerősíti, és pedig azáltal, hogy érettük buzgón imádkozik, a 
meghallgatott imádságból folyó áldást az Úr nevében reájuk adja 
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(ennek liturgiái formája a kézrátétel) és őket az Úr szent vacso-
rájához bocsátja, melyben hivő részvétel mellett úgy az Istennel, 
mint a keresztyén anyaszentegyházzal való közösségünk teljességre 
jut . Ez utóbbi, az Ur szent vacsorájának első vétele, a konfir-
máció koronája. Kiegészítésül még megjegyzendő, hogy a konfir-
mációi hitvallás és fogadalom is erősítő hatással van vallási viszo-
nyunkra, azon lélektani ténynél fogva, hogy a lelkünkben rejlő 
tartalomnak szavakban való kifejezése ama tartalomnak határozott 
alakot ad, azt bensőnkben mintegy megrögzíti („fixirozza") s így 
állandó sajátunkká teszi. Különösen áll ez az őszinte indulattal, 
ünnepies alkalommal kifejezett konfirmációi hitvallásra és foga-
dalomra. A konfirmációnak ezen két elemére vonatkozólag még 
csak arra legyen szabad figyelmeztetnem, hogy ezeket stricte a 
fentebb kifejezett értelemben kívánom venni s nevezetesen a 
konfirmációi fogadalomtól távol kell tartani azt a (római) tévedést, 
mintha ezen fogadalom által olyasmire köteleznők magunkat, 
amire különben nem volnánk kötelezve. A konfirmációi fogada-
lom egyszerűen kifejezi a vallási viszonynak mint boldogító tény-
nek fentartására irányuló őszinte óhajt és törekvést s elismerését 
azoknak a kötelességeknek, melyek ezen viszony erkölcsi termé-
szetéből folynak. A fogadalomnál különben is sokkal fontosabb a 
hitvallás. 

Fzzel — amennyire a keret szűk volta megengedte — ki-
fejtettem a konfirmációra vonatkozó felfogásomat s azt hiszem, 
hogy ily módon lehetséges a fentebb ismertetett különböző felfo-
gásokban rejlő lényeges igazsági momentumokat egyesíteni. A 
nyert meghatározást röviden talán így foglalhatjuk össze: a kon-
firmáció a keresztyén vallásban bizonyos fokig önállóságra nevelt 
gyermekeknek vallási közösségükben való megerősítése egyrészt saját 
hitvallásuk és fogadalmuk által, másrészt a keresztyén gyülekezet 
imádsága és áldása s végül az Ur szent vacsorájának a hivők 
közösségében először történő élvezése által. Röviden: a konfirmáció 
a keresztyén vallásban bizonyos fokig önállóságra nevelt gyerme-
keknek megerősítése a háromságos egy Istennel s a keresztyén 
anyaszentegyházzal való közösségükben. 

Ha a konfirmációnak itt kifejtett elvi felfogásából a 
konfirmációi gyakorlatra következtetéseket akarunk vonni, akkor 
mindenekelőtt azt a magától értetődő feltételt kell kiemel-
nünk, hogy a konfirmátor maga álljon biztosan, szilárdúl az 
Istennel és az anyaszentegyházzal való közösségben. Ennek a 
közösségnek a lelke — a szentlélek — hassa át egész lényét s 
nyilvánuljon úgy szavaiban mint cselekedeteiben. Erezze azt a 
nagy felelősséget, amellyel a gondjaira bizott gyermekekért tar-
tozik. Viseltessék őszinte szeretettel növendékei iránt s hordozza 
igazán szivén boldogulásukat, üdvözülésüket. Csak így találja meg 
az útat konfinnandusai szivéhez. 
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Maga a konfirmációi cselekvény legyen egyszerű, komoly és 
ünnepies jellegű s külsőleg is ennek megfelelő; a fősúlyt itt is 
ne a külső diszre, hanem a belső tarialomra helyezzük, anélkül, 
hogy a külsőt elhanyagolnánk. Az egész cselekvénynek ne csak 
külső menetében, de tartalmi emelkedésében is jusson kifejezésre 
az, hogy a konfirmációi cselekvény az Úr vacsorájában éri el a 
maga betetőző kifejletét, célját, koronáját. Magát a konfirmációt 
ne tegyük a gyermekek előtt mysterium tremendummá; a konfir-
mációi hitvallás és fogadalom jelenjék meg előttük úgy, mint 
természetes, önkéntes kifejezése annak, ami szivüket eltölti. A 
konfirmációi hitvallás és nevezetesen a fogadalom ne viselje az 
eskü jellegét, hanem egyszerű, világos alakban feleljen meg annak, 
amit erre nézve fentebb kifejtettünk. 

A konfirmációi oktatás legyen tartalmilag koncentrált, lelki-
pásztori és ünnepiesebb jellegű, mint a közönséges iskolai vallás-
oktatás. A konfirmációi oktatásnak nem lehet a feladata, hogy az 
egész népiskolai vallástanítás anyagát — akárcsak kivonatosan — 
ismételje. Ahol e tekintetben nagyobb hiányok vannak, ott ezeket 
ínég a tulajdonképeni konfirmációi oktatás előtt kell vaJaini módon 
pótolni; különben a konfirmációi oktatás nagyon is íkolaszerűvé 
válik és ezzel csak veszt a hatásából. Amint nem helyes, ha a 
konfirmációi oktatás tartalmilag terjengős, szétfolyó, egységtelen. 
úgy az sem kívánatos, hogy idői tekintetben túlságosan hosszúra 
nyúljék. A belső, tartalmi koncentrációnak feleljen meg a külső, 
idői koncentráció is. Meggyőződésem szerint ez a konfirmációi 
oktatásnak csak javára válik, feltéve, hogy a rendes vallásoktatás 
kellő alapot vetett; de természetes, hogy az idői koncentráció 
mellett sem szabad a konfirmációi oktatásnak lázas sietéssé fajulnia. 
Ez ismét a munka intenzitásának rovására esnék. A konfirmációi 
oktatás lelkipásztori jellege viszont azt kiváuja meg, hogy az 
egyidőben egy helyen oktatott konfirmandusok száma ne legyen 
túlságosan nagy. Nagyobb, különösen városi gyülekezetekben 
sokszor épen a konfirmandusok nagy száma teszi a konfirmációi 
oktatást sok növendékre nézve jóformán eredménytelenné. Az ebből 
származó bajokon okvetetlen segíteni kell és egy kis jó akarattal 
lehet is segíteni könnyen, akár úgy, hogy csakugyan minden 
lelkész minden évben végez konfirmációi oktatást, ahol többen 
vannak; akár úgv, hogy két konfirmációi időt hozunk be, a szokásos 
tavaszi mellett egy őszi vagy ádventi konfirmációt is, ahol ez 
lehetséges; akár egyszerűen párhuzamos csoportok berendezésével. 
Az mindenesetre szörnyen visszás dolog, de nagy létszám mellett 
nem csoda, ha a lelkész konfirmandusainak egy részét úgy szólván 
csak látásból ismeri. A lelkipásztor és hivei között megkívánt 
személyes viszonynak mindenesetre már a konfirmációi oktatás 
alkalmával kell kezdődnie, ami nagy létszám mellett lehe-
tetlen. 
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Már a konfirmációi oktatásban és magában a konfirmációi 
cselekvényben is jusson határozott kifejezésre az, hogy a konfir-
máció nem csupán valaminek vége, befejezése, hanem még inkább 
kezdet, kezdete a fiatal keresztyén önkéntes részvételének a gyüle-
kezet vallásos életében és szeretet-munkásságában. Ebből a szem-
pontból tekintve nagyon helytelen dolog, ha a konfirmációi beszéd, 
amint az nem ritkán történik, a búcsúvétel érzelgős hangulatában 
folyik le. Nem, nem búcsuvételről van itt szó, hanem a vallási 
öntudatosságra jutott fiatal keresztyéneknek a gyülekezetbe mint 
tevékeny vallásos közösségbe való bevezetéséről. Azért a keresztyén 
hit és élet alapigazságai mellett és azokkal együtt már a konfir-
mációi oktatásban súlyt kell helyezni azokra a mozzanatokra is, 
amelyekben a keresztyén vallásnak közösségi jellege nyilvánul, 
vagyis a gyülekezethez és általában az anyaszentegyházhoz való 
viszonyra. A lelkész mint konfirmátor mutassa fel ennek áldásos 
voltát; ismertesse meg a keresztyén szeretet munkáit, amelyek 
mindnyájunkat valami módon közreműködésre szólítanak; igye-
kezzék konfirmandusaival megértetni, hogy ennek a visszonynak 
a konfirmáció által és azután nemcsak hogy lazúlnia nem szabad, 
sőt inkább erősebbé és bensőbbé kell válnia. 

Mindennek azonban értelme csak úgy van, ha visszont a 
keresztyén közösségnek, az egyháznak, a gyülekezetnek, első 
sorban magának a lelkipásztornak különös gondja van a már 
konfirmált ifjúságra. Ennek a gondnak elmulasztása egyik főoka 
annak, hogy az elemi vallásoktatás, hozzáértve a konfirmációi 
oktatást és a konfirmációt, a későbbi években oly sokszor ered-
ménytelennek tűnik fel. Ha az egyház a konfirmáció után nem 
törődik eléggé a serdülő ifsusággal, akkor ne csodálkozzunk azon, 
hogy épen a konfirmáció után oly sokan elidegenednek az egy-
háztól. Ezen a téren még sokkal többet kell tennünk. Annak 
idején mint gyakorló lelkész azt tapasztaltam, hogy épen ez, t. i. 
a konfirmált ifjúság gondozása, igen „hálás" munkatér. De gyakor-
lati irányban nem akarok további részletekbe bocsátkozni. Elég 
az hozzá, hogy a konfirmáció, amit csak hálával említhetünk meg, 
még ma is egyike a legnépszerűbb és a legáldásosabb egyházi 
intézményeinknek s azért igen sok okunk van arra, hogy reá 
különös gondot fordítsunk. 

Pröhle Károly. 


