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A múltkori lapszámban megjelent egy puritánokról 
szóló írás, melyhez kapcsolódik ez a mostani, pie
tizmust bemutató cikk.1 Természetesen terjedelmi 
korlátai miatt sem vállalkozhat egyik írás sem a 
teljesség igényével fellépni, mégis néhány fontos 
szempontot, az utókor számára is megfontolandó, 
követendő példát igyekszik a következőkben bemu-
tatni. Történelmi, lelkiségi és teológiai területeken 
próbálunk tehát érintőlegesen rávilágítani a folyta-
tásban a pietista kegyesség néhány sajátosságára. 

1. „A puritánok a belső életre figyeltek, egyfajta pietiz-
mus jellemezte őket...” (Szabados Ádám: Kálvinizmus 
vagy kálvinizmusok?, https://divinity.szabadosadam.
hu/?p=2841, 1. o.)

A pietizmusnak az értelmező szótárban található fo-
galmát vizsgálva2 17. századi német területeken, főleg 
a lutheránus egyháztestben megjelenő – de hatásában 
azon túlmutató –lelkiségi mozgalomra gondolhatunk, 
melynek sajátossága a személyes kegyesség, istenimá-
dat vallási formalitások és ortodoxia3 feletti hang-
súlyozása volt. A pietista jelző tágabb kontextusban 
értelmezve és a közbeszédben elterjed konnotációit 

2. ’Pietism’ in Liberal dictionary, https://www.liberal-
dictionary.com/pietism/ (letöltés: 2020. május 2.).
3. Az ortodoxia kifejezésre alapvetően nem negatív 
fogalomként gondolunk. A pietizmus képviselőinek 
nagy része sem volt hagyományellenes. Itt inkább az 
elméleti dogmatizmuson túli gyakorlati igazhitűségen 
van a hangsúly. 

Tóth Krisztián

Pietista örökség
A pietizmus története és hatása

A kép forrása: www.liberaldictionary.com/pietism
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„A pietizmust nem sajátította ki egyetlen 
kultúra, nyelv vagy politikai környezet 
sem, mivel Európán kívülre is átterjedt, 
Észak-Amerikába, sőt azon túlra is.”

állíthatjuk, hogy ezek a megkülönböztetések teljesen 
élesek lettek volna, mivel a mozgalom legtöbb ága kö-
zött határozott kapcsolat volt. 

A pietizmus fő képviselőinek megemlítése során 
Taffin és Udemans8 mellett biztosan találkozunk két 
névvel: Johann Arndt (1555–1621), Philip Jacob Spener 
(1635–1705). Ez utóbbi két személy a lutheránus pietista 
vonal talán legismertebb karakterei.9 Történészek által 
a pietizmus valódi atyjának tekintett Arndtra hatott 
Kempis Tamás is, és központi gondolata a hitben és az 
erényes életben való növekedés volt, egészen akár addig, 
amíg el nem éri valaki a „tökéletes ember Krisztusban” 
képet.10 Ez persze kissé utópisztikusnak hat, de a pietis-
ta ethoszra11 olykor jellemző egyfajta eszményi világkép. 
Spener testesítette meg a pietista mozgalom szellemét 
és életerejét, valamint ő volt, aki bevezette az egyesek 
által vitatott vallásos összejöveteleit (collegia pietatis), 
melyek hívő iratok (írásmagyarázatok) olvasásával, 
imádsággal és előre meghatározott témákról való be-
szélgetéssel teltek.12 Lehetséges, hogy Spener lerakta az 
alapjait annak, amit ma így ismerünk: házi csoport. 

Összegezve, ha a két főbb irányzat eltérő karakte-
risztikáját vizsgáljuk, míg a reformált vagy reformáto-
ri pietista vonal sajátja a prédikáció kiemelése, a lelki-
pásztori munka hangsúlyossága, az ifjúság kateketikai 
nevelése és társadalmi reformok, az evangélikus ág a 
bibliateológiát helyezi előtérbe, az egyén Isten előtti 

8. Míg tehát Taffin volt a reformátori pietizmus (refor-
med Pietism) őse, Udemans mellett a következő nagy 
alakjait tartják számon ennek az irányzatnak: William 
Brakel (1635–1711), Jean Labadie (1610–1674), Joachim 
Neander William A. Saldems (1627–1694).
9. A lutheránus pietizmus (Lutheran Pietism) nagy 
alakjai közt említhető még: John Tarnow (1586–1629), 
Auguste H. Francke (1663–1727), Joachim Lutkemann 
(1608–1655) és Christian Scriver (1629–1693).
10. „Pietism: The gallery – Thumbnail sketches of im-
portant leaders in the Pietist movement”, https://www.
christianitytoday.com.
11. roger E. Olson, Christian T. Collins Winn: Rec-
laiming pietism – Retrieving an evangelical tradition 
(Grand rapids, Eerdmans, 2015), 10. o.
12. Gazdag Zsuzsanna: Az evangelizáció története és ér-
tékelése a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Szak-
dolgozat, 1998, 19. o.

figyelembe véve – joggal vagy jogtalanul – jámborko-
dó, kegyeskedő jelentést is magában hordoz. A vallásos, 
szebben fogalmazva valódi kegyességet tükröző oda-
adás vagy érzés intenzitására, olykor túlzó vagy mo-
doros érzületre is előfordul a kifejezés alkalmazása. A 
továbbiakban ugyanakkor a kezdeteket és a „virágkort” 
vizsgálva alapvetően pozitív értelemben gondolunk 
cikkünk tárgyára, természetesen nem elhallgatva a fel-
lelhető és kiugró kritikai elemeit. 

Gyökerei és későbbi hajtásai kapcsán láthatjuk, hogy 
a kereszténység történetének más nagy mozgalmaival 
ellentétben a pietizmust nehéz szekvenciális módon 
szemléltetni.4 Folyamatos, egy vonalon haladó sorren-
diség felállítása helyett jobb megértést ad, ha észrevesz-
szük változatos gyökereit, melyek magukban foglalták 
a reformációt, a puritanizmust, a miszticizmust és a 
precizionizmust.5 Ez utóbbi fogalom kapcsán megem-
líthetjük, hogy míg például Jean de Taffin (1529–1602) 
kegyességében a reformátori pietizmus kezdeti jelei 
dominálnak (bensőségesség, imádság, érzelmi lelkese-
dés), addig egy fiatalabb kortársa, Gottfried Cornelius 
Udemans (1580–1649) számára a kegyesség gyakorlata 
inkább Istennek a Szentírásban kinyilatkoztatott tör-
vényének pontos megtartására fókuszált.6 Ez az irány-
zat vált később ismertté hitbéli „precizitásra” való tö-
rekvéséről. A pietizmust nem sajátította ki egyetlen 
kultúra, nyelv vagy politikai környezet sem, mivel Eu-
rópán kívülre is átterjedt, észak-Amerikába, sőt azon 
túlra is. A főbb pietista gondolkodók, szerzők között 
megtalálhatók voltak lutheránus, kálvinista, anabap-
tista és egyéb radikális csoportok tagjai, valamint egy 
érdekesség, hogy a mozgalom túlnőtt a protestantiz-
mus keretein, hiszen nyomai megjelentek a katolikus 
oldalon (pl. janzenista katolikusok között), sőt más 
formában a zsidó haszid mozgalomban is.7 Időtartama 
során, mely nagyjából másfél évszázadot jelentett, nem 

4. „The roots and branches of pietism”, https://www.
christianitytoday.com/history/issues/issue-10/mo-
ving-on-many-fronts.html.
5. Fred Ernest Stoeffer: The rise of evangelical pietism 
(Brill Archive, 1971), 125. o. (Angol nyelvű szakiroda-
lomban: „precicianism”.)
6. Uo., 124. o. 
7. Johannes Wallmann: A pietizmus (Budapest: Kálvin, 
2000), Bevezetés.
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„Jeles példákat is találunk az 
egyháztörténelemből arra, hogyan nyilvánult 
meg áldott módon a pietista szellemiség.”

rábban házi kocsisként dolgozva jellemző volt rá a 
népegyházi vallásosság, a liberális gondolkodás. Mint 
kiderült, ezekben a csoportokban élő hitű emberek ol-
vasták és tanulmányozták a Szentírást, Jézus Krisztus-
ról bizonyságot téve. Ezek a házi „bibliás” közösségek 
pietista jellegű csoportok voltak. Kornyát hitre jutása 
után Novák Antal baptista bibliaárus segítette szintén 
egy ilyen csoportban a hitvalló keresztség igei fontos-
ságának felismerésére, aminek nyomán később Meyer 
Henrik bemerítette.16 A nagyszalontai parasztpróféta 
szerteágazó hatása kétségtelen. hogyan kerültek pi-
etisták Erdélybe? A válasz a cseh-morva testvérekig 
vezet vissza minket: az erdélyi szászok között már a 
18. század második felében megjelentek herrnhuti szel-
lemű prédikátorok, akik később eltűntek – de mint lát-
juk, nem nyomtalanul.17

Megint a következő évszázadba lépve John Stott 
(1921–2011) 1938-as megtérése kapcsán is felfedezhetjük 
a pietizmus hatását. Középiskolás évei alatt hatott rá 
a fiúkkal foglalkozó, nekik tábort szervező Eric Nash, 

16. Kovács Géza: „Kornya élete, plántáló és evangeli-
zációs szolgálata, és napjainkra vonatkozó tanulságai”. 
Szolgatárs, 2017/2.
17. ’herrnhutiak’ in Magyar katolikus lexikon, http://
lexikon.katolikus.hu/h/herrnhutiak.html.

fontosságát emeli ki, etikai dimenziót hoz létre, és op-
timista kilátásokkal rendelkezik a történelemről.13 

A pietizmus alapelveit és gyakorlatait szemügyre 
véve mondhatjuk, hogy alapvetően a vallásos élet ér-
zelmi vonatkozásainak fontosságát hirdette. A pietiz-
mus a reformáció „reformációja” kívánt lenni, olyan 
újraébresztők voltak, akik felismerték, hogy ha Jézus 
életszentséget vár a keresztényektől – márpedig az ige 
szerint mindenképp –, akkor amit megértettek az igé-
ből, megcselekedték! Kompromisszummentességük 
pont nem maradiságból vagy óhitűségből fakadt. A 
Mikeás 6,8 jeligéjük is lehetne: „Ember, megmondta 
neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak 
azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy 
alázatos Isteneddel szemben.” 

Jeles példákat is találunk az egyháztörténelemből 
arra, hogyan nyilvánult meg áldott módon a pietista 
szellemiség. hozok most három epizódot, egyet a 18., 
majd a 19., végül a 20. századból.

A híres Zinzendorf gróf herrnhuti birtokán éltek 
befogadott, vallásüldözött pietista hívők.14 Ezeknek a 
cseh-morva testvéreknek a missziós munkája nyomán 
tért meg később John Wesley is. Ezt megelőzte egy kü-
lönleges imaalkalom 1727-ben Berthelsdorfban. Nem 
túlzás azt állítani, hogy olyan valódi szellemi ébredés 
és missziós tűz hatotta át a jelenlevőket, aminek nyo-
mán William Carey (1761–1834) működése előtt már jó 
fél évszázaddal megindult a protestáns külmisszió tör-
ténete. Ezt bizonyítja, hogy Zinzendorf 1760-as halála-
kor közel harminc missziói területen tevékenykedtek a 
cseh-morva testvérek által kiküldött misszionáriusok 
a világ szinte minden táján.15

Időben haladva száz évet, a Kárpát-medencei baptis-
ta misszió számára különösen fontos esemény történt. 
Kornya Mihály (1844–1917) 30 évesen tért meg, miután 
Tóth Mihály elhívta őt egy imádkozó csoportba. Ko-

13. „The roots and branches of pietism”, i. m.
14. „Zinzendorf gróf (2020)”, hanganyag, http://divinity.
szabadosadam.hu/?page_id=12155. A Nikolaus Ludwig 
von Zinzendorf által felkarolt cseh-morva testvérek a 
huszita mozgalomból származtak – ahonnan a 17. szá-
zadban élt híres cseh pedagógus, Comenius is –, erede-
tük nem összetévesztendő a 19. században indult ke-
resztyén testvérgyülekezetekkel (Plymouth Brethren). 
15. Wallmann, 144. o. 

Pietista evangélikus szobabelső
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„Kritikai észrevételek megfogalmazásánál nem hagyhatjuk szó 
nélkül – hozzátéve: tisztelet a kivételnek –, hogy a törvénykező 
vagy „bűnközpontú” (bűnfókuszú) gondolkodás hatásai 
olykor tetten érhetők (voltak) a pietisták gyakorlatában is.”

mondjuk például a zsoltárirodalom őszintén „panasz-
kodó”, olykor „bosszúszomjas” attitűdjétől teljesen kü-
lönböző megnyilvánulása.21 Vajon hány és hány ilyen 
pietista protestáns lelkiségben felnőtt személy életében 
jelentett komoly lelki sérülést az érzelmek elnyomása 
(vagy éppen a túlzott belső ráfókuszáltság), illetve a 
közösségi lelkigondozás hiánya? Itt érkezünk el a moz-
galom hatásainak árnyaltabb vizsgálatához. Ennek a 
lelkiségnek is minden pozitívuma ellenére megvannak 
az árnyoldalai, veszélyei. 

Kritikai észrevételek megfogalmazásánál nem hagy-
hatjuk szó nélkül – hozzátéve: tisztelet a kivételnek –, 
hogy a törvénykező vagy „bűnközpontú” (bűnfókuszú) 
gondolkodás hatásai olykor tetten érhetők (voltak) a 
pietisták gyakorlatában is. Az ilyenfajta életvezetés ve-
szélye, hogy pont az az istenközpontúság csorbul, amit 
eredetileg hivatott lett volna szolgálni a magatartás. A 
kegyesség álkegyességgé válik, mely a hívek életében 
kontraproduktív következményekkel jár(hat).

„A pietizmus egyes köreiben létezik egy olyanfajta 
bűnközpontúság, amely azt éri el, hogy az emberek ne 
csak a bűntől távolodjanak el, hanem attól is, aki e ta-
nítás szerint őket állandóan felelőssé teszi ezekért a bű-
nökért, azaz Istentől. Ezáltal az Istenbe vetett bizalmat 
ássák alá, pedig a bűnnel szembeni harcban egyedül az 
Atya jóságába és hűségébe vetett bizalom adhat erőt. A 
bűnközpontúság éppen a bűn elleni harcban tesz erőt-
lenné: az emésztő bizalmatlanság nem Istentől való, ha-
nem a sátán ellenünk fordított fegyvere.”22

Egy mozgalom értékelésénél helyesen és korrekten 
járunk el, ha különböző irányaira lehetőségek szerint 
differenciáltan tekintünk. Olykor indokolt megkülön-
böztetni egy lelkiségi csoport hitvallását, jónak gon-
dolt és vélt alapcéljait attól, amivé menet közben vált. 
Így volt ez anabaptista elődeink egyes visszásságai ese-
tében is, amiből azonban nem következik szükségsze-
rűen, hogy főbb tanításaik helyessége érvényét veszítse. 
Ami a mindennapi gyakorlatot illeti, a kérdés az, hogy 
a pietista ethoszban a fókusz hol található. Az embe-
ren magán, tehát önkegyességén, vagy Istenen, a hívő 
Urán? Amennyiben az utóbbin, akkor vannak helyén 
a dolgok. Alkalmazás szempontjából azt mondhatjuk, 

21. Lőrik Levente: Bibliatanulmány (Albertirsa, 2019. 11. 
30.), https://www.youtube.com/watch?v=d4MtBrlx7OE.
22. Kovács, 318. o. 

becenevén „Bash” hagyományos pietista, diszpenza-
cionalista lelkisége. Nyaranta „Bash” Krisztusról és a 
megtérésről beszélt nekik, és kész volt tanítványozni az 
érdeklődőket. hitélete elején tehát ilyen evangéliumi 
hatások érték Stottot, amelyek később a cambridge-i 
teológiai évek alatt is kitartottak benne. Nagy tudatos-
ság, elszántság, meg persze Isten kegyelme kellett hoz-
zá, hogy ne sodorja el őt is a korabeli „liberális” teológia 
áramlata.18 Stott nemcsak megtartotta evangéliumi hi-
tét, hanem megerősödve ment keresztül ezen a lelkileg 
sokakat megpróbáló időszakon. Egyetemi évei alatt se-
gítőként is részt vett a fent említett pietista szellemiségű, 
fiúknak szervezett nyári táborokban. Számára „Bash” 
egész életében példakép maradt, később is, mikor fel-
szentelték anglikán lelkésznek, országos vagy világra 
szóló evangéliumi folyamatokban19 használta Isten, ez 
a pietista lelkiségi alap jellemző maradt rá. 

E példák által is reménység szerint valamelyest kö-
zelebb érezhetjük magunkhoz a pietizmus lelkiségét 
gyakorló elődeinket. Összekötnek minket a pietista 
dalszerzők is, akik széles körben ismert himnuszokat 
adtak az egyháznak. Ilyen például a „Vezess, Jézusunk, 
véled indulunk”20 kezdetű közös ének, melynek máso-
dik versszakát megfigyelve („és ha terhet kell viselnünk, 
panaszt mégsem ejt a nyelvünk”) tetten érhető, érez-
hető egyfajta tipikus pietista kegyesség, annak jámbor, 

18. „John Stott (2002)”, hanganyag, http://divinity.sza-
badosadam.hu/?page_id=12155.
19. Például a Lausanne mozgalomban Billy Grahammel 
együtt. 
20. Szövegét N. L. Zinzendorf írta (ford. Vargha Gyuláné).

Pietista összegyülekezés
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„A pietizmus torzulásai erősítik a hívek emberközpontú, 
önfókuszú gondolkodását, a pietizmus helyesen 
alkalmazott formái segítik a hitben járókat 
istenközpontú módon megélni kegyességüket.”

nevelésében rejlő lehetőségeket.27

Olyan ősi út28 ez, melyen – kellő odafigyeléssel, óva-
tossággal – érdemes járni. Így tehát ahogy a puritánok 
kapcsán is láthattuk, a pietizmus fontos értékei és nagy 
alakjai is meghívnak minket, hogy figyeljünk rájuk! 

„Ne feledkezzetek meg 
vezetőitekről, akik Isten igéjét 

hirdették nektek. Figyeljetek 
életük végére, és kövessétek 

hitüket.” 

(Zsid 13,7 – kiemelés tőlem)
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hogy az egyes szerzők által szemléletesen tapasztalati 
kereszténységnek23 titulált pietizmus erőssége többek 
közt gyakorlatorientáltságában állt. Az egyén vallás-
gyakorlata, a személyes kegyesség valósága mind-mind 
az újkor, majd a modern kor sajátja, mely kevésbe volt 
hangsúlyos a bibliai időkben vagy a judeokeresztény 
kultúra korábbi időszakaiban. Az individualizmust 

– mint a történelem folyamán később megjelenő, így 
viszonylag új „produktumot” – gyakran mind a pro-
testantizmus, mind a modernitás meghatározó tétele-
ként azonosítják, és mint ilyen, kulcsfontosságú a pie-
tizmus megértéséhez is.24 Egyre erősödő módon hat a 
ma emberére is az a fajta önzés, énközpontú gondolko-
dás, mely befészkeli magát legszentebb dolgaink közé, 
igényt tart egyéni kegyességünkre is. Miközben tehát 
jó odafigyelni személyes csendességünkre, lelki növe-
kedésünkre, imaéletünkre, adakozásunkra, evangeli-
zációs „hatékonyságunkra” és érzelmi világunkra...,25 
a figyelmeztető üzenet az lehet számunkra, hogy ne 
essünk abba a csapdába, hogy túl sokat foglalkozunk 
önmagunk „istenességével”! A pietizmus torzulásai 
erősítik a hívek emberközpontú, önfókuszú gondolko-
dását, a pietizmus helyesen alkalmazott formái segítik 
a hitben járókat istenközpontú módon megélni ke-
gyességüket. éppen ezért e témánál is bölcsen tesszük, 
ha megfontoljuk az apostol szavait: „mindent vizsgálja-
tok meg: a jót tartsátok meg...” (1Thessz 5,21)

A jövő generációjára való hatásgyakorlás egyik leg-
jobb módja a helyes oktatás és nevelés.26 A pietizmus 
követői valódi módon élték meg Istenbe vetett hitüket 
a hétköznapok forgatagában, ezáltal nyomot hagyva az 
utókorban. Oktatásra gyakorolt erejük jelentős volt, és 
mint „egyházjobbító” mozgalom meglátták a fiatalok 

23. Justin A. davis: Pietism and the foundations of the 
modern world (Eugene, Or: Pickwick, 2019), 9. o. (Az 
angol szakirodalomban: experiental christianity.)
24. Uo. 
25. Kultúránkban, amikor hódít az „i” gondolkodás 
(értem ez alatt: iPhone, iPad), és erősödik az „én, én, 
én” szerepe, nem vagyunk mentesek ettől a korszel-
lemtől a kereszténységünkben sem. 
26. E biblikus megállapítást alátámasztják igeversek is, 
például a Péld 22,6.


