
egyház jellemzésére, de nem a későbbi, a mai egyházra; igenis szük-
séges, hogy a megromlott egészség helyreállítása végett olyasmi tör-
ténjék az emberrel, ami túlesik az egészséges életen. Ismerjük el, hogy 
az egészséges ember képe valóban rossz, alkalmazhatatlan az egyházra, 
de tegyük hozzá sietve, hogy alkalmazhatatlan az újtestámentomi egy-
házra is. Mert az újtestámentombeli egyház is"csak annyira volt »egész-
séges« egyház, mint amennyire egészséges az ú. n. egészséges ember. 
Teljesen egészséges ember nincs a Földön ! Csak viszonylagosan egész-
séges ember van. Ezt nekünk, keresztyéneknek kell" tudnunk nagyon jól. 
A Gonosz születésünktől fogva őrli testünket. Ugyanig)7 az egyház egész-
sége is mindenkor viszonylagos. Az előbbi képet tehát így kell helves-
bítenünk: az újtestámentombeli egyház ezt a maga viszonylagos egész-
ségét azzal óvja, ta r t ja fenn és állítja helyre, hogy 'van, hogy él az 
Űrban, szolgál az Úrban, épül a Lélek által. 

A kétféle feleletet megpróbálhatjuk egyeztetni ilyen módon : van 
fegyelem az újtestámentombeli egyházban, csakhogy az nem kívülről 
beléjevitt orvosság, nem műtét rajta, nem mankó alatta, nem egy külsQ 
életrend, valamilyen életszabályok megtartása, hanem az élő test belső, 
titokzatos, csak itt-ott s néha-néha figyelhető, csodálatos egészség-
szabályozó működése. 

Sólyom Jenő dr. 

Wichern 
Emlékezés a szervezett belmisszió születésének centenáriumán. 
A legjelentősebb Wichernről szóló mü Martin Gerhardt : Johann 

Hinrich Wichern »Ein Lebensbild« c. munkája. 1927-ben\ jelent meg. 
Hamburgban, a Rauhes Haus kiadásában. A háromkötetes mü elol-
vasása után még mindig az az érzése az embernek, hogy több szem-
pont és bő anyag maradt, amit Wichern életéről és alkotásáról meg 
lehetne írni. Általában mondhatjuk, hogy a nagy alkotók kimeríthetetlen 
források, kikből későbbi korok talán többet tudnak meríteni, mint sa já t 
kortársaik. Egy ilyen rövid cikk természesetesen nem vállalkozhatik 
arra, hogy mégcsak tájékoztatást is adjon Wichern egész jelentőségé-
ről. Pedig éppen ideje volna, hogy magyar irodalmunkban is megjelen-
jék egy Wichern egész életét és munkásságát tárgyaló mü. Most mégis-
csak arra szorítkozhatunk, hogy az 1848—49. év alkotásaiból adjunk 
némi ízelítőt. Kétségtelen azonban, hogy Wichern élete e két évben ért 
csúcspontjára és alkotása is ekkor bontakozott ki a maga teljessé-
gében, s bizonyos az is, hogy aki a csúcsot lát ja, bármennyire fá j -
lalja is a lantták és emelkedők elszalasztását, fogalmat alkothat a hegy 
nagyságáról. , 

I. W I C H E R N ÉS A FORRADALMAK. 
A francia forradalom csak első és talán a legnagyobb hullám-

verése volt a történelem folyamába dobott kőnek, de ez a hullám nem 
ült el, hanem kisebb-nagyobb karikákkal átgyűrűzte egész Európát. 
A 48-as forradalmakat és szabadságharcokat is csak úgy é r the t jük 



meg és értékelhetjük, ha az egészet belehelyezzük ebbe a forradalmuk-
tól hullámzó korba. A szervezett belmisszió 48-ban történt születését 
is csak akkor látjuk világosan, ha felfej t jük kapcsolatait a forrada-
lommal és meglátjuk a forradalomtól kapott indítékait. Söt, ha meggon-
doljuk, hogv Isten tervei megvalósítására mindig embereket hívott el 
és ki e világból, ami azt jelenti, hogy egyetlen nagy dolog sem született 
soha -atya< nélkül, meg kell kérdeznünk: milyen viszonya volt nem-
csak a miinek, hanem a mü atyjának is a forradalomhoz. Ha ebből a 
szempontból kísérjük nyomon életét, érdekes megállapításokat szűrhe-
tünk le. Wichern műve és a forradalom szinte egymásba fonódtak. 
Amiképpen a forradalom fokozatos robbanásokon keresztül jutott el 
48-ig, Wichern is e robbanásoktól indíttatva, vagy siettetve, egymásba 
kapcsolódó alkotások és állandó készülés^" során érkezett meg 
48 ig: a wittenbergi egyházi napok nagy beszédéig), s a szervezett bei-
misszió megalkotásáig. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy Wichernt 
t s alkotását a forradalom szülöttének tar t juk és a forradalomból ma-
radék nélkül megmagyarázhatónak véljük. Forradalom sok volt, de 
c/.ekböl nem mindig Wichernek születtek. A forradalomhoz való kap-* 
csolatát egészen másképpen értelmezzük. A »forradalom«, amint a 
gyönyörűen alkotott magyar szó töve mondja, »forr«-ást jelent. »Forr 
a világ.« Ahol pedig forr a világ, együtt kavarog benne arany és sa-
lak. Mit mernek ki az üst mellett állók jövő századok kincseként, s 
mit hagynak leülepedni a mélyre; ez a forradalom örök kérdése Isten 
azért ad látó szemű embereket a nagy üst mellé, hogy' kanalukkal a 
maradandó értékű kincset merjék ki a nagy forrongásból. Ezért adta 
Wichernt is. 

1 politikai helyzetet születése idején legrövidebben a megszokott 
kifejezéssel jellemezhetjük: a kontinentális zárlat ideje. Napoleon már 
régóta folytatta Németország ellen irányuló politikáját- Ezzel egybe-
kapcsolódott bizonyos egyházellenes akció is. Napoleon tudatosan töre-
kedett arra, hogv az egyházi fejedelemségek hatalmát kiküszöbölje, mert 
ezzel a esászár erejét vélte gyöngíteni, kisebb fejedelemségek szerve-
zése által pedig ú j híveket szerzett sa já t politikai tevékenysége támo-
gatására. így az egyházi fejedelemségek birtokainak világi kezekbe 
vándorlása még inkább siettette Németországban a szekularizációt, mely 
a nagy forradalom hatására egyébként is mindenütt megindult. De 
nemcsak a szekularizációt siettette, hanem a birodalmi szövetség lei-
bomlására is lökést adott. Ez a magyarázata annak is, hogy egyháziak 
i s világiak, filozófusok és theologusok, mint pl. Fichte és Schleier-
macher, egyaránt kívánták »a megalázott Németországot a francia já-
romból kiszabadítani«. A megszabadítási kísérlet kudarcba fulladt, mert 
Napoleon megszállta Poroszországot és főhadiszállását Berlinben ütötte 
fel. F.bben a/ időben született Johann Hinrich Wichern Hamburgban. 
A légkör nem volt kellemes. Háborús remegés lett úrrá az embereken, 
idegesség, fáradtság és ernyedtség. Napoleon az egész életet egysé-
gesíteni akarta, a tanítást, a sajtót , a könyveket, s jól megszervezett 
rendőrsége és despota rendörminisztere : Fouché által az emberek ma-
gánéletének apróbb berendezkedéseibe is beleavatkozott. Hamburg a 
kontinentális zárlat hatását is erősen érezte, hiszen az Angliával való 
kapcsolat halálbüntetéssel járt., s ez nempsak egy kikötővárosra, hanem 



egész Európára nézve tragikus volt. A> zárlat csaknem több kárt oko-
zott Európának, mint Angliának. Különösen Oroszország érezte nehéz-
ségeit, mert gabonája főpiacát veszítette el. Ezzel magyarázható az is, 
hogy Oroszország lett először hütelen a tilsiti államrendszerhez. Követ-
kezménye az lett, hogy az Oroszok 1812. március 18.-án elfoglalták Ham-
burgot. Igaz, hogy csak rövid időre, mert két hónap múlva a franciák 
ismét ott voltak. Wichern szülei ezek között a zavarok között éjszaka 
idején menekültek Hamburgból Kulauba. A négyéves gyermek lelké-
ben ezek a borzalmak mély nyomokat hagytak. A francia uralom nyo-
mása emlékezetében később is megmaradt. 

Szüleiről és ifjúságáról ő maga tájékoztat naplója visszatekintő 
részében: »Hamburgban születtem 1808. április 21.-én kedves és jó 
szülőktől, akik ápoltak és gondoztak, míg csak tudtak; a keresztség által 
szüleim Isten jegyzékébe a keresztyének közé (azaz a Szentlélek által 
felkentek közé) írattak. Ezért legyen nékik köszönet most itt és- ott 
örökké,' Ámen! Nem közvetlenül a születés után (3 napra), hanem né-
hány héttel később kereszteltek. Nem lett volna szebb az előbbi? Atyai 
nagyszüleim tisztes polgáremberek voltak, istenfélelemben nőttek f e l 
cs abban is éltek. Hamburgban laktak a Bab-utcában, egy pincében és 
az atya munkásemberként tar tot ta családját, mely kedves feleségéből, 
két leányból és egy fiúból állt. Az utóbbi révén lett az a jó munkás-
ember nagyatyámmá, kit sohasem ismertem, de akinek emléke mégis 
mindig le nem írható jótékony kedélyességet ébresztett bennem. Mellé-
jük mindig egy piszkos utcában levő tiszta pincét képzelek, melynek 
ablakaiból csak az elmenők lábai l á tha tók . . . Magas támlás puszpáng-
székekkel. melyeken a meghitt család vasárnap délután meleg leves mel-
lett, este pedig • a bibliánál együtt ü l t . . . 

Nagyanyámat anyám nem győzte eléggé dicsérni. Nem emlékszem 
rá, hogy ismertem volna. Anyám bizonysága szerint azonban gyakran 
árasztott el örömkönnyeivel. A jó öreg! Óh, én úgy szeretem mind-
annyiukat. Nos, ott majd ú j ra látom őket, na Isten is úgy akar ja ! 
(NB. éspedig fontos NB. — Ö js azok közé tartozott, akik egy ilyen ' 
»ha Isten is úgy akarját« nem minden értelem és meggondolás nélkül 
mondanak.) Állítólag igen jámbor és istenfélő volt. Nem tudom őt más-
ként, csak özvegyasszonyként elképzelni sokszor dicsért tisztaságával és 
fehér vasárnapi főkötőjével. Áldott legyen mindig ennek a kedvesnek 
emléke, aki nekem jó apát szült. Á m e n . . . . 

Atyámat kádárnak szánták, de egy meghűlés folytán tüdőbajt szer-
zett, melyben 1823. augusztus 14.-én reggel 6 órakor meghalt. E meg-
hűlés miatt hosszasan betegeskedett és ezalatt a szülői házban nehéz 
napokat élt át. Már ebiben az időben vonzódott a könyvek után és be-
tegsége elmultával, mely életében még ötször vagy hatszor ú j ra meg-
támadta és amibe bele is halt, különféle körülmények között élt, me-
lyekről nem tudok pontosan. Csak azt tudom, hogy fuvaros lett és bér-
fuvarosként élt, tulajdonosként-e, kocsisként-e, nem tudom biztosan. Rö-
videsen a XIX. század eleje után Bährmann jegyző, majd később Hűbbe 
irodáján lett írnok. Ezalatt az idő alatt praktikusan és theoretiku'san 
foglalkozott jegyzői ügyletekkel és 1810—11-ben újabb nyelveket ta-
nult, (beleértve a latint is) úgyhogy egy idő múlva császári jegyző és 
esküdt fordító l e t t . . . 



Nőül vette, azt hiszem jegyzői pályája megkezdése előtt, anyámat, 
született Caroline Maria Elisabeth Wittstock-ot (1784—1861), kinek 
anyja egyszerű mosórni vo l t . . . apja írnok (vagy könyvelő) Luis jegyző 
irodájában .Az anya jókedélyü asszony volt, aki f é r j e bogarait és hibáit 
türelemmel viselte. Anyámat és két bátyját hallatlan keményen és szi-
gorúan neve l t e . . . 

Én 1808. április 21.-én elsőszülött voltam, utánam három testvér 
következett, két fiú és még egy l e á n y . . . Aztán á t é l t e m a m e g -
s z á l l á s t , ami alatt atyámmal és anyámmal Kulauban (egy Stade 
mögötti majorban) voltunk. Itt tanított atyám az írás elemeire, olvasni 
már megfelelően tudtam. Amikor ismét Hamburgba jöttünk, atyám Ehler 
iskolájába k ü l d ö t t . . . Ez bizonyosan a legcsúnyább ember volt külső-
leg, — hogy f á j az ilyen bizonyítvány egy tanítványnak — sajnos, belső-
leg is, ahogyan ez későbbi életéből nyilvánvalóvá l e t t . . . Nemsokára a 
kis Beck úrnál zeneórákat kaptam, ki tanítónak igen ajánlható ember 
volt és szakmáját alaposan ismerte és nem ígért többet, mint amennyit 
meg tudott t a r t a n i . . .Ehler . . . iskolájából a Johanneumba küldtek, ahol 
Müller professzornál (akkor még Dr.) az első latin órám volt az I. 
c ivica-ban. . . egyébként már 14 nap múlva áthelyezett az V. latina-ba. 
Otthon derekasan kellett zenélnem, végtelen kedves atyám felügyelete 
mellett, ki engem mindig bátorított és biztatott, sok szép magot szórt) 
belém és így jutottam el a secunda-ba. 

Meglehetősen lusta voltam, ahogyan tanítóim mondták, ámbár ez 
kissé igazságtalan (ez nem hiúság), mert minden éjszaka bámulatos 
szorgalommal egy-két óráig tànultam és semmiféle szokásos szóra* 
kozásban nem vettem részt. De ők ezt mondták. De ha nem sok tehet-
ségem volt, ez nem az én hibám és ezért a tanítónak egyáltalán nem a 
tanulót kell okolnia. 

Itt meg kell még jegyeznem, hogy engem, mig tanítóm volt, egy sem 
értett meg és senki nem ismert; egy professzorom, Calmberg szeretet t 
és (remélem jelenben is írhatom) igen szeret. Mennyire szeretek én 
mindenkit, Te tudod. Istenem ! Atyám az egyetlen ember, aki addig, 
míg itt köztünk volt, úgy ismert meg, amilyen voltam, óh, szép, lágy" 
kedélye volt, mely égett minden szépért, nemesért, j ó é r t . . . 

Én az enyéimmel nagyon boldogan éltem és tel jes szívemből sze-
rettem mind, de nagyon hirtelenharagú voltam velük szemben, amilyen 
én e pillanatig sem tudok lenni senki mással szemben, csak legked-
vesebbjeimmel és hozzátartozóimmal szemben. Éjjel két óráig dolgoz-
tam ós mindenféle légvárakat festettem magamnak s nem ijesztett meg, 
ha negyedévröl-negyedévre egyik rossz bizonyítványt a másik után kap-
tam. Semmit sem sejtettem, 15 éves voltam és 1823. augusztus 14. én 
megtörtént az, ami leglehetetlenebbnek látszott előttem: reggel 6 óra-
kor meghalt atyám, miután hosszú ideig őrizte ágyát; régi betegségé-
ben halt meg. Ah, én Istenem, hogy szerettem, hogy szeretem őt, hogy 
szereti öt mindenki. 16 szemből gördült könny nevére, 4 éves szeretett 
gyermekétől kezdve sírig hü feleségéig. Vilmosra esett utolsó mosoly-
gása, s anélkül altatta el őt az Űr, hogy családjának egyetlen tagja is 
mellette lett volna. 

Kemény csapás, mostani szerencsémnek és mindegyik testvérem sze-
rencséjének alapköve. Uram! mily kikutathatatlanok utaid és ítéleteid, 



magasabbak az ezredik égnél. Dicsérjék őt nap, hold és csillagok és. 
hegyek és magasságok, szeráfok és emberi lelkek, hogy ilyen csoda-
tétemények vannak. Jól van így: kereszt által örömhöz. Ez bizonnyal 
mindenben igaz. Amen!« (Der junge Wichern. Jugendtagebücher Johann. 
Hinrich Wicherns. Hg. von Martin Gerhardt. Agentur des Rauhen 
Hauses. Hamburg, 1925. Továbbiakban: Tagebuch. 13. sk.) 

Wichern »szerencséje alapkövét« abban látta, hogy atyja halála 
után lépett az önálló, munkás élet mezejére. Anyja kis boltott nyitott», 
ö maga J. L.E. Pluns (szül- 1791.) iskolájában vállalt tanítói állást. Ez 
egv Pestalozzi elvei szerint alapított és vezetett iskola volt, egy gyer-
mekotthon, ahol Wiehern 1826. jan. — 1827. okt. 6.-ig tanított. Az isko-
lában való szolgálat pedagógiai tapasztalatait rendkívül elmélyítette 
és felismerte, hogy milyen óriási fontossága van a diákok együttélésé-
nek az internátus házi közösségében. Tanítás és tanulás közben renge-
teget fejlődött és alakult benne a pedagógus, akire a Rauhes Haus vára-
kozott. 1826—27. évi naplójában részletesen ír Pluns iskolájában való 
működéséről, s ú j ra , meg ú j ra felmerül benne a kívánság, hogy lelkész 
lesz. Ugyancsak Pluns iskolájában hallott Adelbert gróf gyermekmen-
tési munkájáról, ki kastélyát elhagyott gyermekek részére mintaiskolává 
rendezte be. Ez az iskola a keresztyén pedagógia számára egészen ú j 
indításokat adott. A franciák megszüntették' ugyan, de a felszabadulás 
után gyermekmenházzá alakult át, mely sok hasonló mintaképévé lett. 
Valószínűleg Wichernben is ennek nyomán merült fel először a gon-
dolat, amely később a Rauhes Haushoz vezetett. Adelbert az intézeti 
tájékoztatás részére időszaki lapot is alapított, s ezt 1825 óta »Ember-
barát« címen adták ki. Lehet, hogy ez meg a Rauhes Haus hivatalos 
lapjának, a »Fliegende Blätter«-nek volt az ősképe. A testvérintézet 
nyomát sem nehéz feltalálni az Adelbert intézete támogatására szer-
vezett baráti körben. Mindenesetre ezekre a következtetésekre már a 
napló bő emlékezései is feljogosítanak. Az pedig, hogy atyja halála 
után három évvel »szerencséje alapkövéről« beçzél, mindenképpen azt 
mutatja, hogy meglelte hivatását és rátalált az útra, mely töretlenül 
vezette élete későbbi periódusában a Rauhes Haushoz, a testvérintézet-
hez és 1848—49-ben a belmisszió megszervezéséhez. 

Őszinte kifejezését semmiképpen nem érthetjük félre, mert ha 
atyja halála életútja önálló és hivatásszerű alakulását jelentette is s 
így »kereszt által örömhöz« jutott is, a »kereszt« mégis kereszt maradt 
mindvégig számára. Ő általában a szellemi emberekkel ellentétben, kik 
anyjuk gyermekei szoktak lenni, nagy északi kortársához, Kirkegaard-
hoz hasonlóan atyja iránt érzett igen meleg és tisztelettel teljes vonzó-
dást. Ez már. eddig is kitűnt idézett naplórészletéből, de bizonyságul 
még egy kedves naplórészt idézek. 1828. március 30.-án a Templomban 
I. Kor. 15;54—57-ről prédikált a pap: »Halál! Hol a te fullánkod? 
Pokol! Hol a te diadalmad?« Az igehirdetéstől indíttatva kimegy a 
temetőbe, járkál a sírok között s végül megáll édesatyja sír ja előtt. 
Este pedig a következőket írja naplójába: »Megfordultam és egy fiatal, 
nyáron meglehetősen árnyékos fa előtt álltam, melyhez hozzá tudtam tá-
maszkodni, ha az állás nehezemre esett. Jó atyám sírját árnyékolta be, 
a megboldogultét, aki szeretett engem, aki szeretett minket és akit vi-
szontlátunk. Ki tudom-e fejezni érzéseimet? Soha! De ez sem f á j d a -



lom nem volt, sem öröm. Mindkettő kelyhéből gazdag érzések árad-
tak lelkembe. Ha nem lett volna világos nappal és nem jár tak volna a 
közelben emberek, térdemre ereszkedtem s ügy imádkoztam volna. 
Imádkoztam, a szívem sírt, ismeretlen gyönyörűség hatott át, olyan 
boldogságban úsztam, melyet csak egy olyan fiú ismer, aki atyja s í r já-
nál hallgat és tisztelettel tud gondolni szent, boldog bará t já ra és aty-
jára. — Jézus Krisztus az élet és a fel támadás! Ámen.« (Tagebuch 
1828. márc. 30. 155. 1.) ' ? • 

Szükségesnek tartottam, hogy legalább i f júsága felőli bővebb tájé-
koztatásul ennyit közöljek naplójából. Rámutatni azonban csak forra-
dalmi élményeire akarok. Ebben a naplójegyzetében csak ennyit említ: 
"átéltem a megszállást«. A napló szerint tehát látszólag ez n forrada-
I m nem hagyott mél\ebb nyomokat lelkében. Ez azonban csak látszat 
Későbbi naplójegyzetei megerősítik azt, hogy az átélés valóban átélés 
volt. Ha valakinek kedve telik olyan sematikus megállapítások olvasásá-
ban, melyekben azért a séma nem í aka r j a el az igazságot, annak ázt 
mondhatjuk: az első forradalom az alap-benyomást jelentette számára 
\ második, az 1830. évi júliusi forradalom theologiája tisztázódásához 
segítette. A forradalom hatására kezdte tisztázni a »gonosz« kérdését 
s ez kikerülhetetlenül vezette theologiája kettős pólusának, a bűn és 
kegyelem sarkpontjainak tiszta meglátására. A harmadik, az 1848-as 
forradalom \iszont a nagy-elméleti és hitbeli tisztázódás után alkalmas 
volt arra, hogy megadja a lökést a csíráiban már előtte meglévő és 
általa indított kezdeményezések után a nagy alkotás véghezvitelére. 

Az 1830. júliusi forradalom theologiai t isztánlátását segítette elő 
más egyéb tapasztalatok mellett. 1830-ban egész Európában ú j ra fel-
lángoltak a forradalmak. Ismét Franciaországból indultak ki. Lajos 
Fülöp orléansi herceg, a nagy forradalom volt tábornoka, egyaránt ked-
\es volt a padlásszobákban növekedő forradalmi i f júságnak és a pol-
í_.»ri gondolat álmodóinak is, hiszen egyik tovább akarta fejleszteni a 
forradalom vívmányait, a másik megőrizni igyekezett a »jezsuita ve-
szély -tol és a feudalizmus visszatérésétől. Mikor X. Károly király 
ívndeleteit mindkét csoport alkotmányszegésnek minősítette, júliusban 
kitört a forradalom (innét a név) és szabályszerűen úgy zajlott le a 
barrikádokon, ahogyan azt a padlásszobákban kitervezték. Lajos Fülöp 
pedig belovagolt a királyságba. Ellenségei ezért barrikádok királyának 
nevezték, hívei pedig polgárkirálynak. Az alkotmánylevélbe ú j mon-
(l.itot szúrtak. Elődje még csak »Isten kegyelméből«, ő pedig már »a 
nép akaratából« is uralkodott .Nem Franciaország, hanem a francia 
nép királyának nevezte magát. 

l.urópában már ekkor olyan puskaporos volt a levegő, hogy szinte 
természetesnek látszott : ha Franciaországban meggyújtották, egész 
Európában robbant. Igv robbant ki Németországban is. A forradalom 
nem volt egyöntetű. Egyes helyeken inkább politikai síkon folyt a küz-
delem, a sok más mellett a köztársaság követelése volt a föprobléma, 
más helyeken a hangsúly a szociális reformokra tolódott át. De mint a 
francia példa is mutatja, ahol a katholicizmust államvallás rangjáról 
•a nép többségének vallása« rangjára degradálták, a forradalom az 

egyházak ellen is irányult. Wichern ekkor már látó szemekkel figyelt. 
Mindig Isten iránti hálával gondolt arra. hogy a forradalom mélyére 



pillanthatott, mert éppen ettől indíttatva napról-napra jobban érezte, 
hogy »a történelem talányának« egyetlen megoldása »a Krisztus ke-
resztje«. 1830-ban, Hamburgba érkeztekor tört ki a forradalom, mely 
sötét elemek rendezetlen felkelése volt. Névtelen pénzadományokkal és 
égetett szesszel élesztgették. Talán azért is volt olyan különös hatással 
rá, mert nem egy elfogadható jelszavakkal induló, hanem egy, a forra-
dalom mélységeit feltáró megmozdulás volt. Az adócsökkentés mellett 
a kiadott jelszavak a zsidók és misztikusok ellen buzdítottak harcrai. 
Mindenesetre ez is meggyőz minket arról, hogy ezek a forradalmak 
Európában nem voltak olyan egységesek, mint ahogy azt utólag sokan 
bizonyítani akarják. Hiszen megtörtént, hogy a magyar forradalom sza-
badságharccá vált s a nép legjobbjai az egyházzal vállvetve küzdöttek 
a szabadságért, ugyanakkor Európa sok részén megtartotta kimon-
dottan egyházellenes jellegét, mint pl. Németországban is. A hamburgi 
forradalmat inkább lázongásnak nevezhetnők. A rend ugyan hamar helyre-
állt, de utána óriási elkeseredés maradt. A hazájukért égő szivekefe 
pedig a segítés vágya hatotta át. Egy hamburgi szenátor ezért vetette 
fel egy »menház« tervéit s a terv Wichernben megfogant. Ebből a terv-
ből indult ki az a kicsiny gyermekmenház, melynek céljaira Kari Siewe-
king a Hamburg melletti Hornban egy zsellérházat adományozott, s 
melybe először csak három gyermekkel és édesanyjával együtt költö-
zött be Wichern, de már életében »fiúk városává« fejlődött ez a ki-
csiny kezdet. A házat előző tulajdonosáról »Ruges Haus«-nak, hoch-
deutsch kiejtéssel Rauhes Haus-nak nevezték. Ez már egy hatalmas 
alkotás kezdete volt, de a nagyobb dolog, amit a forradalom Wichern-
ből kiváltott, mégsem ez volt, hanem az, hogy eljutott »a gonosz« kér-
déséhez. Ha a Rauhes Haus szempontjából nézzük a dolgot, akkor is 
csak azt mondhatjuk, hogy ennek a kérdésnek megoldása adott néki 
hozzáillő pedagógust. De egész theologiája és működése szempontjá-
ból is felmérhetetlen az eredmény, amit ennek a kérdésnek felvetődése 
és megoldása jelentett Wichernnek. Ügy érezte, hogy megtalálta »a vi-
lágtörténelem fő problémáját«. De éppen itt nélkülözte híres tanító-
mesterének, Schleiermachernek theologiájából a döntő tényeket. Akkor 
került kezébe a Rudolf Ewald Stier »Kiengeszteléstan«-a. Stier 1800— 
1862-ig orthodox bibliai theologus, akkor a Merseburg melletti Frank-
lebenben volt pap, végül pedig Eislebenben superintendens. Ismert té 
tették polyglott bibliája és Luther-textus-javító munkálatai. Kiengesz-
.teléstanát baseli missziós-lelkész korában írta .Ezzel a könyvvel való 
döntő találkozását Wichern akkor ír ja meg, mikor először prédikált 
Spandauban és a diák a tanulás mezejéről átlépett a gyakorlati szol-
gálat mezejére. »1831. április 2. Az utolsó hónapok mindennél fonto-
sabbak számomra, mivel theologiai meggyőződésemben öntudatra, sa já t 
öntudatomban világosságra jutottam. Ezt a fejlődési állomást és szel-
lemi életem fordulópontját gyógyító emlékezésként elevenen tartandó a 
következőket jegyezem meg: annak oka, hogy a »gonosz« kérdése ben-
nem újból felmerült, Schleiermachernek 1830. nyarán tartot t dogma-
tikai előadásai voltak. Mindjárt kezdetben, hogy ennek a nagyrabe-
csült embernek a bűnről szóló tanítását sa já t magától előadni hallot-
tam, ez a tanítás kétségesnek látszott előttem; de hiányzott belőlem 
ebben a felfogásban a tisztánlátás. Azon nyomban barátommal szem-



ben el kelleti ismernem, hogy a tanításban a fekete szín felcserélődött 
a szürkéve l . . . Hegel tanítása s rokon szisztémája akkor még ismeret-
len volt előttem. Hamburgban való tartózkodásom 1830. Mihály nap -
ján a kiengesztelésről szóló tanítás átütő jelentőségére tett figyel-
messé. Szülővárosom theologusai közötti feszültség vezetett erre. Ham-
burgban olvastam Stier értekezését a k iengeszte lésről . . . Az egyház-
történeti tanulmányok ú j világosságot nyertek számomra, mintha eddig 
soha nem értettem volna megg őket s mintha most először hallottajm 
volna igazán s fogalmaztam volna meg a kérdést igazi értelmében, 
(most 31 telén) : honnan jön a gonosz, mely az egész történelmen, 
átvonul? De nem csupán azt kérdeztem meg most, hogy honnan jön, 
hanem, hogy hová jut? Krisztusnak, a kiengesztelőnek kellett magára 
vennie. . . Az Úrnak a szenvedése a bűn következménye volt számomra, 
de mindig abban az értelemben, ahogyan bűnre való emlékezést okoz^ 
Ezzel, úgv éreztem, megoldottam a problémát s a megbékélést s a 
megváltást és a bűnnek eltörlését a Krisztussal való közösségben és 
közösség által találtam meg és a hitet Krisztussal való közösségként 
keres tem. . .« (Tagebuch 231. sk. 1.) 

Wiehern számára tehát ez a második forradalom felveti a gonosz 
problémáját. Felveti, de nem oldja meg, mert a forradalom csak fel-
vetheti, de a Szentírás oldja meg a problémákat. Schleiermacher elő; 
adásai »újból« felvetik a kérdést és akkor már érzi, hogy Schleier-
macher "bünfogalma nem fekete, hanem csak szürke. Már tapasztalatai 
alapján érezte, hogy a bűn sokkal sötétebb hatalom és ellenségesebb 
erő, hogysem még a legcsillogóbb hegeli logikával s még egy antithe-
sisbe állítással is az ember hatalma alá tudná gyűrni és élete szolgá-
latába tudná állítani. Csak Isten tudta megtenni, hogyha kereszten a bűnt 
is megváltó terve szolgálatába állította. 

így és ekkor értet te meg először Wichern egész e\isteneiálisan 
és teljes mélységében a bűn fogalmát. És ekkor nyert teljes jelentő-
séget nála a másik pólus is : a kegyelem. Mert »a bűnről szóló tan é s 
a megváltásról szóló tan van egymással felbonthatatlan kölcsönös vi-
szonyban. Minden hiba, melyet a bűnről való fogalmunk megalkotásában 
elkövetünk, alkalmas arra, hogv elhomályosítsa Krisztus megváltói ér-
demét és viszont, ha Krisztus megváltói személyét és művét nem ismer-
jük el annak, aminek az evangélium mondja, akkor ez megakadályozza 
a bűn valószerű, halálosan komoly megítélését.« (Pröhle: A hit világa 
187. 1.) Wiehern nemcsak a bűn teljes mélységének megismeréséig ju-
tott el, melyből azután következett a kegyelem csodálatos fényének fel -
világolása, hanem vallotta azt is, hogy minden emberi nyomorúság ere-
dendő forrása a bűn és hitte, hogy egyedül Jézus Krisztus az, aki meg-
szabadíthat egyéni, családi, egyházi és nemzeti életünk bűneitől. Ezt 
a hitét nem rej te t te véka alá és nem elégedett meg szóban és írásban 
való puszta hirdetésével, hanem megmentő cselekedetté váltotta át. így 
vált a bűnbocsánat pedagógusává és a belmisszió atvjává. 

1848 cló:mcnyei\e\ kell tisztában lennünk elsősorban, hogy meg-
ismerjük a szálakat, melyek a wittembergi egyházi napokhoz vezettek. 
Mielőtt kitört a harmadik forradalom, Wichern már jóelőre szcmügvre 
vette, hogyan kellene a sokféle területen folyó német szeretetmunkát 
a német népegyházon belül szervezetileg összefogni. A harmadik for -



radalom idején azután egészen váratlanul és más formában, mint aho-
gyan elképzelte, lehetőség nyílott tervei megvalósítására. Wiehernnek 
ekkor már jól átgondolt tervei voltak. Hogyan alakultak ezek a tervek, 
kísérjük nyomon. A »belmisszió« kifejezést már 1836-ban használta. 
Maga a kifejezés elég sok formai és tartalmi változáson ment át. Gyö-
kerei a Rautenberg által bevezetett németországi vasárnapi iskolai 
mozgalomban keresendők. Az itt működő munkatársak a nép körében 
végzett szolgálatukat »misszió«-nak nevezték. Nyomtatva e munka meg-
jelölésére a szót Rautenberg 1830. évi jelentésében használja először. 
Wiehern nem sokkal később a z x elképzelése szerint összefogott ilyen 
irányú munkát »nyilvános misszió«-nak nevezte. Valójában e szót jelszó-
nak képzelte, mely az egész keresztyén élet és munka célját jelölte volna. 
Később kényszerűségből tért át a belmisszió kifejezésre, bár félt attól, 
hogy ezt elhatárolásként, egy belső körre való visszavonulásként 
fogják értelmezni, holott ő minden ilyen szeparatista látszattól meg 
akarta őrizni ezt a munkát. Irodalmilag 1843-ban használja e kifeje-
zést először egy müvében, melynek címe: »Tudósítás a segítő intézet-
ről, mely szeminái'iumként a német protestánsok közti belmisszió cél-
já ra a Rauhes Haus-ban, a Hamburg melletti Hornban működik.« Kö-
rülbelül ugyanebben az időben használja Lücke professzor is a szót, 
mégpedig abban az értelemben, melytől Wichern félt. A munka címe : 
»A kétféle, bel- és külmisszió az evangélikus egyházban, annak hasonló 
szükségessége és szükséges összekapcsolása.« Mégis bekövetkezett az, 
amitől Wichern óvakodott : a belmisszió fogalma megszűkült. Ö még 
írott munkájában kiemelve hangsúlyozza, hogy a belmissziónak hatalmas 
fronttá kell válnia a világnézeti csata vezetésére. Munkája célja és ered-
ménye pedig az élő Krisztus-hit ismét igazi hatalommá való növelése a 
nyilvános életben az evangélium hirdetése által. Lücke már a kül-
misszióval állítja ellentétpárba és ezzel szinte természetszerűen szűkült 
és koi'látozódott az értelme. Azóta is sokakban megvan a hajlandóság, 
hogv ebben az értelemben használják, nem pedig a Wichern-féle eredeti 
értelmezésben. 

Mind ,több és több lett az irodalmi megnyilvánulás, mely a ta la j t 
a megvalósuláshoz előkészítette. Wiehernnek 1844-ben jelent meg ismét 
egy müve: »A protestáns egyház szükségállapota és a belmisszió« címen. 
Ebben az akkori egyházi praxist veszi kritika alá : »a fődolog — mosta-
nában — csak azokat szolgálni, akik a hivatalt felkeresik és megkíván-
ják, csak azoknak prédikálni, akik a templomokba jönnek, ez majdnem 
általánossá lett és a következmény szemünk előtt áll : ezrek ige, 
világosság és élet nélkül maradnak. Jézus Krisztusunk ezt a mon-
datot megfordította: szeretetét éppen abban nyilvánította, hogy az elve-
szetteket keresi, míg meg nem találja. Efezel az elvvel az egyház nem 
állhat meg, hanem mindig mélyebbre fog süllyedni és végülis tönkre-
megy.« 

Egy időben úgy látszott, hogy terveit sikerül megvalósítania. 
IV. Frigyes Vilmos számára egy szakvéleményt kellett benyújtania a 
»Hattyúrendről«. Ezt a rendet négyszáz évvel előbb II. Frigyes választó-
fejedelem hívta létre. A király most újból életre akarta hívni. Elkép-
zelése szerint ez egy szabad nemes társaság lett volna. Maga a királyi 
elképzelés homályos és romantikus volt, d|e Wichern, jól fogta meg a 



dolgot, mint aki tudja, hogy mit akar. Azzal a jelmondattal, hogy a 
tervet »napjaink német nyelvére« kell lefordítani, indítványozta a király-
nak, hogy az egész porosz monarchiába, sőt annak határain túl is, egybe 
kell foglalni a már mindenütt fennálló »keresztyén szeretetmunka-
szervezetet." Ezt Wichern közvetlenül a király oltalma alá akarta he-
lvezni, sőt a minisztériumok megkerülésével organikus egésszé egyesí-
teni, de mégis úgy, hogy szabad fejlődésükre biztosíték adassék. Midőn 
Wiehern gondolatait papírra vetette, a király környéízetében senki nem 
hitt a terv megvalósulásában s később maga Wichern is belátta végre-
hajthatat lanságát . Szakvéleményének gondolati magvát mégis megtar-
totta es az 1847 .évi Fliegende ßlät terben çgy programszerű cikkben 
ismét követelte a szervezet felállítását. Tisztán láttá, hogy hazája ei-
esettségének egv etlen gyógyszere a komoly belmissziói munka, vagyis 
annak a feladatnak elvégzése, hogy az egész népet át kell hatni az evan-
gélium életerejével. A népi megújulás út ja tehát az evangélium hir-
detése és ennek az evangéliumnak szóban, írásban, megmentő cseleke-
detben, minden alkalmas és alkalmatlan helyen és időben való hirde-
tése a belmisszió feladata. Azonban egyelőre a Fliegende Blätter fel-
hívása is pusztában elkiáltott szóként tünt. 

1848 kezdetén jelentések érkeztek Wiehernhez a felsősziléziai éh-
ségtiíuszról .A jelentések arról is beszámoltak, hogy szinte senki nem 
megy a nyomorultak segítségére. Wichern azonnal elindult a testvér-
intézet tizenegy munkásával a helyszínre. Közben átélte azokat a hatá-
sokat is, melyeket a februári forradalom a porosz fővárosra gyakorolt. 
\ ezető körökben csak csüggedést és tanácstalanságot talált . Sehol egy 
épkézláb gondolat, egy megvalósítható mentőterv. A király, midőn meg-
hallotta Wichern működését, március 18-ára kihallgatásra magához 
rendelte. Wichern útközben hazafelé akkor érkezett a kihallgatásra, ami-
kor a márciusi forradalom már teljes erővel folyt. A király és a 
kormány, mint minden idők királyai és kormányai, a mozgolódások hát-
terében ellenzékieskedést látott s ezt megoldhatónak vélték azzal, ha 
megígérik, hogy az egyesített Landtag-okat ezentúl rendszeresen össze 
fogják hívni .Csakhogy a forradalom nem pusztán formai ellenzékies-
kedés volt s így nem is lehetett formális ígérettel megszüntetni. A napi-
renden levő tüntetések és forrongások hatására a király éppen március 
18.-án adta ki pátensét, mellyel a közvéleményt meg akarta nyugtatni s 
ebben megígérte az alkotmány bevezetését és német Bund alakítását. 
A pátens kedvező fogadtatásra talált, de mikor a tömeg észrevette, hogy 
a katonaság mégsem fonul vissza a laktanyákba, kirobbant az össze-
ütközés. Március 18.-án délután, négyórai elkeseredett harc után a 
városparancsnok megtisztítja a város belső részeit a forradalomtól, de 
a küzdelem végső kimenetele mégis az lett, Jiogy a kirUy kénytelen 
voll levett kalappal, lehajtott fővel tisztelegni, mikor a forradalom el-
esettjeinek temetési menete a palota előtt elvonult. Fejében azonban 
még mindig nem született egyetlen reformgondolat sem, csupán azt 
mérlegelte, hogy milyen újabb pátenst adhatna ki a tömeg megnyug-
tatásara. Wichernt a király méltatlan magatartása teljesen megrendí-
tette. Megkísérelte, hogy szembeszálljon a csüggedéssel. Érezte, hogy 
ebben az összekúszálódott harcban csak egyetlen dolog segíthetne: 
Őszinte és kölcsönös bűnbánat. Kedves jelszavát sokszor hangoztatta: 



»Bűnbánat nélkül nincs megújulás! Bűnbánat nélkül nincs napkelte!« 
De a bűnbánat ellenkezője a csüggedésnek : mindig bátorságot jelent. 
Ha a keresztyénség meghallja a bűnbánatra való felhívást, minden fo r^ 
radalom áldássá lehet számára, hirdette Wichern. De azoknak, akik 
ezt az igazságot megismerték, nem szabad »hivalkodva« és tétlenül a 
piacon várakozni, hanem meg kell indulniok a »tevékeny szeretet« útján. 
És az 1848-as forradalom erre az útra lökte rá az egyházat. 

II. A W I T T E N B E R G I EGYHÁZI NAPOK. 
A márciusi forradalmak a német evangélikus népegyházat is f e -

nyegették. A forradalom eszméinek hatására széltében kezdték követelni 
az egyház és állam erőszakos szétválasztását. Az örvény nagysága min-
denki előtt nyilvánvalóvá lett. A vadvizek lefolyása után azonnal intéz-
kedni kezdtek. Az első indítóok áz volt, hogy gyors védekező rendsza-
bályokat készítsenek elő, mert nem akarták, hogy a dolgok egy lehet-
séges irányban való fejlődése váratlanul ér je és készületlenül találja 
az egyházat. Másrészt a német egység feltámadt gondolata, mely akkor 
minden embert lelkesített, az egyházpolitikában is éreztette hatását. 
A népi egység gondolata felvetette az egyházi egység gondolatát is s 
a német__népegyházak egyesülésének kívánsága ú j életre támadt. Hogy 
mekkora hatóerő volt ez a népi egység-kívánságí, s ez az egyházat is 
mennyire áthatotta, mutatja még a Központi választmány alapszabályai-
nak 3. §-a is. Ebben a feladatok közül különösen kiemelték a diaspora-
népesség és a kivándoroltak gondozását. Ebben a helyzetben valósította 
meg tervét Moritz August von Bethmann-Hollweg, a bonni egyetem 
gondnoka, titkos főkormánytanácsos és Philipp Wachernagel professzor. 
Ők már néhány éve az egyházi egység gondolatának legfőbb hordozói 
voltak. Most elérkezettnek látták az időt terveik megvalósítására. 1848 
nyarán Wittenbergben egyházi napot rendeztek, melynek célját már a 
gyűlés elnevezése is mutat ja : »Wittenbergi gyűlés egy német evangé-
likus egyházi szövetség megalakítására.« Maga a terv nem úniós, ha-
nem konföderációs volt, tehát praktikus síkon történő egyesülés. Wichern, 
az egyszerű hamburgi kandidátus is megkapta a felhívást, hogy az egy-
házi napok nyilvános meghívóját ír ja alá, hiszen akkor már az észak-
német theologus körök előtt egyáltalán nem volt ismeretlen valaki. Ő 
azzal a feltétellel írta alá a meghívót, hogy a gyűlés programjába ve-
gyék fel a belmisszió kérdésének tárgyalását. Először mégis csak a 
végleges napirendet előkészítő megbeszélésen, szeptember 20.-án este 
sikerült kieszközölnie, hogy a belmissziót utolsó megbeszélési pontként 
felvegyék A gyűlést az a veszély fenyegette már induláskor, hogy bele-
feledkeznek a végnélküli egyházjogi megbeszélésekbe. Világiak különö-
sen hajlamosak arra, hogy az egyház bajának egyetlen megoldásaként 
az alkotmányjogi reformokat tekintsék. Különösen érdekes így utólag 
figyelemmel kísérni Wichern szerepét és összehasonlítani még az akkori 
legnagyobbakkal is, hogy mennyire más úton keresték a megoldást áz 
egyház sanyarú, elvetett helyzetében, keresztyénellenes áramlatok között 
és általában a hit és erkölcsi élet elernyedettségében. "Mennyire másként 
tárgyaltak, mennyiré más módon rajzolódott ki előttük n tömörülés és 
szövetkezés, melyben a gyógyító erőt látták. Ma már kétségtelenül meg-
állapítható, hogy ha az út nem volt is egészen helytelen, melyen indul-



tak, de nem vezetett a megoldás felé ,sem .Másodrendű út volt. A po-
litikai út ellen ú j és másféle politikai út, ha egyházpolitikai is. A látó 
ember közöttük Wichern volt. Ő a sa já t meglátott ú t já t így foglalja 
össze előadásaiban: »Charismákat kell éb resz t en i . . . Ezt pedig csupán 
egy egyházi alkotmány nem teremtheti meg, hanem szükségesek ehhez 
egyéb erők a családban, az iskolában és egyházban. Elsősorban nem 
holmi tapasztalatok beállításáról van szó, hanem a személyes hitélet 
felébresztéséről. Ahol ez elevenné vált, ott minden egyéb megtalál ja 
a maga helyét. Isten igéjében és rendeléseiben (Ordnung) annyira 
gazdag egyházunknak egy hiánya van: ezek alkalmazása, vagyis a kö-
zösségek szűkebb módon való ápolása és gondozása. Miután ez nemi 
történik meg, a gyülekezetben sok az elégedetlenség és az egyháziakban 
való e lég te lenség . . . Egy a célhoz vezető ú t : a hivatalnak az eleven 
egyháztagok elébe kell j ö n n i e . . . Ezekben az elemekben az egyháa 
sajátságos ereje és egészsége rejlik s ezeknek hivatása a tanítás és 
igehirdetés, valamint a szeretet életének és munkájának ápolása. Ez-
lenne a hivatal hivatása, ha olyan lenne, amilyennek lennie kell.« (Vor-
träge 246. o.) 

Wichernt meglátása nem hagyta nyugodni. Kitartó ragaszkodással 
igyekezett felvétetni a »belmissziót« a tárgyalási pontok közé .Lehetet-
len nem gondolni a Denkschrift bevezető soraira, mely arról tanúsko-
dik, hogy helyes meglátásának tel jes tudatában volt : »a Krisztus meg-
jelenésének a tényén alapuló és az ú j krisztusi világrendben áthatóan 
ismétlődő törvény az, mely a Megváltó életén alapul és világosságában 
a világról való lemondás menetét követi — az élet a halálból, a fel-
támadás az enyészetből. — A régi vége az ú j legpompásabb kezdete, 
mini ahogyan a tavasz a kemény té l után a termékeny nyár hírnöke s 
vele vad viharokból emelkedünk ki. Ez a csírázás és az ú j életnek ezi 
a halk hirdetése a halódó régi közepette sokak szeme előtt folyik le, 
egyeseket azonban az üzlet és hajózás munkáinak bonyodalmai akadá-
lyoznak abban, hogy az olyan jelentéktelenül e lrej te t t dolgokra figyelje-
nek, mások \iszont azt a szemléletet, mely egyedül veheti észre a csí-
rázó jövendőt, oly kevéssé gyakorolják. Az evangéliumi keresztyénség 
sok hel\én származnak ebből a gondolkodásból és az abból eredő re-
ménységekből s imádságokból mély fájdalmak és égő sebek, melyek az 
elmúlt évben a hazát s az egyházat súj tot ták. Amikor a vad orkán és 
vulkanikus remegés Európát kezdte rázni és Németországot is a forra-
dalom tengerébe sodorta s ragály, lázadás és háború hirdette Isten 
ítéletét, a várakozók Isten országában új, jobb korszak szülőfájásait 
látták. Amikor a mély erkölcsi züllés, a végnélküli elidegenedés és a 
kiterjedt evangéliumtól való távolság az ijesztés számos alakjábaní 
nyilvánvalóvá lett és mégiscsak kevesen ismerték fel a tulajdonképpeni 
ellenséget, mely már oly régen aláaknázta a szilárd talaj t , a keresztyén-
ség mélyen alapozott ölén már régen nőtt egy hatalom, mely az előre-
törő betegségei csírájában felismerte és bal táját is gyökerére tette. Ezek 
a gyökerek a nyilvános és privát, egyházi és áHami, társadalmi és 
tá rsas élet minden területén, minden osztályban és nemzetben elágaz-
tak. De ezeknek csavarodásait a gyógyulást nyújtó kezek már minde-
nütt nyomon köve t t ék . . . Ennek az elrejtett , lassanként felnövő keresz-
tyén megmentő igyekezetnek összessége számunkra a belmisszió. Ami-



kor 1848 emlékezetes tavaszával a világtörténelem fordulópontja elkö-
vetkezett, melynek következményei emberi értelem számára még sokáig 
fölmérhetetlenek maradnak, úgy látszott, hogy itt a pillanat, mintha a 
már fennállott ilyen irányú csendes békemunka is a romok alá temető-
dött volna. Csak kevesen gondoltak ezekre a munkákra szeretettel és 
némelyek elfordultak a »jelentéktelenné lett« ilyen »kicsinyes dolgok-
tól«: »nagvobbakat« kell megvalósítani, gondolták ők.« (Denkschrift 
1—2. lk.) 

»Isten a belmisszió ezen munkája számára a jövőben nagyobb hi-
vatást tartogatott.« (I. m .3. o.) 

Ez a helyes útról való meggyőződése késztette Wichernt arra, hogy 
lankadatlanul igyekezzék a belmissziót a tárgyalások központi gondo-
latává tenni. Hogy eltérítse a gyűlést a jogi vágányokra való tévedés-
től, már első nap bevetette a vitatkozásba a népegyház gondolatát és 
indítványozta, hogy a további tárgyalásokon a »praktikus kérdést« tol-
ják előtérbe. Kívánsága azonban nem teljesült. A következő napon, 
szeptember 22.-én az egyházszövetség egyes kérdéseiről folyt a vita 
szenvedélyesen és vég nélkül. Ekkor teljesen váratlanul, egv hirtelen 
bekövetkezett napirendi változás után először jutott komolyan szóhoz 
Wichern. Teljesen rögtönözve tar tot ta Luther sírja fölött csaknem az 
egész német népegyház 500 képviselője előtt csordultig teli szívvel bel-
missziói beszédét. Ezzel a keresztyén szeretetmunka történetének ú j 
korszakát vezette be. Későbbi emlékezésében ezt nevezi »élete legna-
gyobb, Isten-áldotta órájának«. Óriási jelentőségű lehetett számára ez 
az alkalom. Abban a templomban beszélt, melynek a j t a já ra hajdan a 
95 tételt szegezték. Érzése most is az volt: »az egyház életében a mai 
nappal ú j jövő virrad.« Néhány lépésre Luther sírjától, azon a szó-
széken állt, melyen Luther és Melanchthon hirdették az igét, hogy hal-
lásából támadjon a reformáció hite. És ha igaza van a nagy irodalmár 
Willamovitz-Moellendorfnak és benne van a régi korok alkotásában az 
utókor »beléjük ivódott lelkesedése«, Isten Szentlelke bizonyára ezt is 
felhasználta, hogy Wichern beszédébe lelket öntsön. Mutat ja ezt az is, 
hogy a jegyzőkönyvvezető nem volt képes a nagv hévvel és lelkesedés-
sel tartott előadást eredeti formájában lerögzíteni «s Wichernt utólag 
kérték beszéde leírására. v 

Szavaiban a lélektől ihletve és sok évi tapasztalata alapján vá-
zolta az egyház szánalmas helyzetét, elesett voltát és rámutatott arra, 
hogy mit jelent az egyház számára az ugyanazoh évben Marx által ki-
adott Kommunista kiáltvány s milyen feladatok elé állítja ez az egy-
házat. , 

Átfogó ábrázolást adott a keresztyénség közepén kezdődött és kép-
ződött hitetlen tömegekről és a megdöbbentő méreteket öltő, folyton 

. erősbödő szekularizációról. Ábrázolásait emlékezetből idézett számok és 
adatok óriási tömegével érzékeltette. »Arra is rámutatott Wichern, aki 
állandóan nyomon követte a filozófiai, politikai és szociális mozgalma-
kat, hogy a proletáriátusban csak az érlelődött tetté, amit a képzettek 
Istentől elidegenedett filozófiája legtöbb bölcseségként adott ki.« (Erich 
Schick: Wichern, ein Herold des Helfens. Vlg. II. Majer , Basel 1947. 
(100. 1.) i 

Hivatkozott Spener és Francke műveire, de kívánta, hogy a segítő 



szeretetnek azokat az erőit, melyeket eddig csak az; i f júság és szegé-
nyek részére mozgósítottak, ki kell terjeszteni a legszélesebb körben 
az egész népre. 

A belmisszió feladatát a legszélesebben jelölte meg : »ha a nép 
nem akar az egyházhoz jönni, az egyháznak kell a néphez mennie.« Az 
e\angéliumot ismét a »háztetőkről« kell hirdetni és ha a tömegek más-
ként el nem érhetők, a piacokon és az utcákon kell nekik nyújtani. És-
pedig olj módon, hogy mindazok számára, akiknek már elöregedett és 
értéktelenné \ál t az evangélium, ú j ra életjavukká lehessen. 

A belmisszió fogalmának ebben a látszólag tág és rövid meghatá-
rozásában valójában egy hatalmas kérdés megoldása rejlik. Thimme 
helyesen látja, amikor a meghatározást két kérdésre bont ja : az ú j egy-
házi helyek (Kirchenorte) és az ú j igehirdetési alkalmak (Predigtorte) 
kérdésére. _ _ 

»Hol találhatók tehát ú j egyházi helyek? 
Az egyházi hely olyan hely, ahol egy Krisztushoz tartozó, vagy tar-

tozni akaró gyülekezet összegyülekezik .Tehetünk-e mást, minthogy tö-
rekszünk arra, hogy ezek a helyek a célnak külsőleg és belsőleg meg-
felelően alakuljanak és egyházi épületeink a legnemesebb művészetek 
összességét egyesítsék magukban? Mégsem az épületek, hanem Isten 
igéje és a köréje gyűlt gyülekezet az első és fődolog s ez épületek 
nélkül is alakul és fennmarad. Az egyszerű kérdés az: Csak egyházi 
épületekben lehet-e prédikálni? Vagy nem lehet-e prédikálni olyan he-
lyen is, ahol egyébként egyáltalán nem prédikálnának? Az igazi gyü-
lekezet éppen ilyen helyeken ünnepelte valamikor győzedelmeit ! Ebben 
a vonatkozásban kivételes körülmények között a szükség idejét éljük:-* 
cs miért nem léphetnének fel a hely tekintetében is ilyen kivételek, ha 
ez a gyülekezet építését szolgálja? Sőt, magának Jézus Krisztusnak és 
apostolainak köszönjük, kik bár elsősorban a zsinagógákban, de éppen 
olyan gyakran, sőt még gyakrabban másutt prédikáltak; sőt Pál 
r.t'ezusban a tirannus hallgatótermét választotta, sőt még a színházba 
is elment volna, hogv ott a görög népnek Isten igéjéről be-
széljen, ha tanítványok és asiarchák, életét féltve, meg nem akadályozzák. 
Vagy nem prédikáltak-e a keresztyén egyház első három évszázadában, 
a középkorban, amikor az egyház a szószéket még a hosszhajón kívül 
építette, sokszor a szabadban és gyakran a mezőkön és erdőkben? 
Gondoljunk a reformációra, a franciaországi protestánsok pusztai egy-
házára . . . Tudjuk, hogy sokan megbotránkoztak részbén ezen és kér-
dezték*: A ajjon ezek a helyek is szentek ?De nem a szétesésnek egy: 
jele-e az, hogy egyáltalán felmerülhetnek ilyen kérdések és hogy a 
hit fegyvereit a babonák lomtárából merészeli előszedni, mintha a hely 
szentelné meg az igét és nem! az ige a hlelyet?« (L. Thimme: Kirche, 
Sekte und Gemeinschaftsbew egung vom Standpunkt einer Christlichen 
Soziologie aus. Fr. Bahn in Schwerin i. Mecklb. 1925, 173. sk. lk.) 

1 belmisszió jelentőségéi éppen ilyen világosan ismerte fel Wichern, 
amit következő szavai bizonyítanak : » . . . egv hatalmas közös munká-
ról, egv ú j reformációról van szó. Az első reformáció a hit jegyében 
folyt le, ennek a szeretet jegyében kell folynia.« 

Mi etinek az új reformációnak az útja? 



»Elsősorban az igehirdetőknek kell összegyűlniük és bűnbánatot 
tartaniok a mulasztásokért s ezáltal az egész gyülekezetet bűnbánatra 
indítaniuk. Alázzuk meg magunkat Isten előtt. íme itt van a tartozás, 
mely nemcsak egyeseké, hanem mindannyiunké, nemcsak ezé a nemze-
déké, hanem olyan öröklött adósság, melyet most kell lerónunk a jövő 
érdekében. Bűnbánat által jutunk ú j hitre és indulunk ebből fakadó 
ú j munkára: népünknek Kr&ztus hatalma és dicsősége által való 
megmentésére !« 

Kicsoda végezheti el ezt a munkát? 
Wichern az egyházra mutat rá. Nem voltak benne separat ista tö-

rekvések és mindvégig hűségesen megmaradt egyházában. Érezte, hogy 
a sivatagból nem úgy lesz oázis, ha a megmaradt fák is kivonulnak 
belőle, hanem úgy, hogy szórják a magot és kötik a futóhomokot. És 
a belmisszió ilyen maghintés és homokkötés a belső sivatagban. Min-
denesetre tanulságos megfigyelni, hogy igazi és maradandó ébredés 
csaknem mindig ott támadt, ahol az ébresztők és a mozdítok hajlandók 
voltak a kovász szerepét vállalni és nemcsak egy »körön belül« vilá-
gítottak. Nem takarták le vékával a fényt, hogy a véka alá csak külön 
meghívóval jussannak be az emberek, nevezték legyen ezt a meghívót 
megtérésnek, hívőségnek, vagy megvilágítottságnak. Wichern amikor a 
belmisszió ügyéért harcolt, nem egyháza ellen harcolt, mely nem értet te 
meg őt, hanem egyházáért. Reá is bátran alkalmazhatjuk Barth találó 
és szellemes mondását; »Protestantismus protestiert nicht -gegen, son-
dern für die Kirche.« _ 

Wichern a belmissziót nem kevesek kiváltságává, hanem az egész 
egyház szívügyévé akarta tenni: »Tegye hát magáévá az egész egyház 
ezt a munkát, mert csak ezáltal lesz valóban ismertető jele és közkincse 
evangélikus egyházunknak az egyetemes papság nagy elve, melyet eddig 
inkább jognak tekintettünk és nem gyakoroltuk a vele járó kötelessé-
geket. Egész belső helyzetünknek szüksége van egy reformációra, vagy 
sokkal inkább regenerációra, a hit és szeretet ú j és megújult cseleke-
detei és kinyilatkoztatásai által s ezen az újjászületései.' munkálkodni 
az egyház hivatása.« 

A belmisszióinak a politikához való viszonyát is meghatározza: »A 
belmissziónak most éppenséggel a (politikával van dolga és ha nem ebben 
az értelemben dolgozik, akkor az egyház az állammal együtt lehanyat-
lik. Bár nem az a feladata, hogy államformák között ítéljen, és po-
litikai pártok között, mint ilyenek között döntsön, hanem az, hogy az 
állampolgárok krisztusi lélekkel legyenek eltelve és hogy melyik 
államformát választják, az mától fogva legkomolyabb gondjukká váljék.« 

A szociális kérdéshez való viszonyra a következőkben mutat rá : 
»Az állam önmagában nem képes a probléma egész megoldását ki-
vitelezni, bár most indirekt úton a megoldást annál inkább kiépítette 
a szabad társulás nagy jogának engedélyezésével (Egyesülési szabad-
ság). Ha ezen a ponton az egyház hatalmas népszerű hivatása tudatára 
ébred és azt a jogát teljes mértékben használja is, hogy ezt keresztyén 
szellemmel töltse meg és a belmisszió irányában, tehát a nép áldásául 
kifejlessze, akkor az egész közösségi élet megmentőjeként fogják áldani. 
Annak kezdete és csírája, amit az egyháznak újabban magában ki kell 



alakítania, a bclmissziónak sok, mostanáig izolált törekvésében rejlik, 
nevezetesen a számos keresztyén egyesületben.« 

A hangsúly ebben a részben azon a mondaton van : »keresztyén 
szellemmel töltse meg«. Sajnos, ez a fogalom ma már gyanússá vált. 
Csak úgy szolgáltathatunk Wiehernnek igazságot, ha ezt a kifejezést 
ma is úgy értelmezzük, ahogyan ő akkor értette. Wichernnél pedig a 
^keresztyén szellem« egyet jelentett az evangéliumi hittel. S igazságot 
kell ezen a ponton szolgáltatni Wiehernnek már csak azért is, mert éppen 
a szociális kérdésre vonatkozóan beszédében annyira a helyzet adta kö-
rülményeket tar tot ta szem előtt és annyira konkréttá lett javaslata, 
! uy ma könnyen félreérthető. Wichern teljesen tisztában volt a szo-
cializmus és egyház viszonyával. Tudta azt is, hogy a szociális kérdést 
nem az oldhatja meg, aki csak a nyomorúsággal száll szembe, hanem 
,iz, aki a nyomorúság ősoka, a bün ellen küzd az evangélium életúj í té 
hatalmával. Wichern, amikor cselekedetről beszél, nem akármiféle cse-
lekedetet ért ezen, hanem »az i g é n e k cselekvését«. Sokszor hang-
súlyozza: »Ne csak hallgatói, hanem cselekvői legyetek az igének«:, 
s ilyenkor mindig az igére tette a főhangsúlyt. 

Mi a belmisszió lényege és tartalma? 
Zárószavaiban hatalmas erővel mutatott rá erre is Wichern : »Egy 

... szükséges, hogy az evangélikus egyház a maga teljességében el ismerje: 
a belmisszió munkája az enyém! s hogy jennek a munkának summá-
jára egy nagy pecsétet tegyen: a szeretet is enyém, mint a hit. A megr 
h entő szeretet műhelyévé kell lennie, mellyel hite tényét mutat ja meg. 
A szeretetnek fénylő isteni fáklyaként kell lobognia az egyházban s meg 
kell mutatnia, liogy Krisztus valóban testet öltött népében. A tel jes 
Krisztust kell népünknek hirdetni, ki megtestesülése Isten élő I g é j é -
n e k, de Isten t e t t e i n e k is, mely tettek közül legmagasabb, legtisz-
tább, legegyházibb a megmentő szeretet. Ha így ér t jük a belmissziót, 
akkor egyházunk életében ú j jövő virrad.« 

Ezzel fejezte be Wichern wittenbergi beszédét s nem hagyott két-
s uet afelől, hogy mit nevez ő belmissziónak. Utolsó mondataiban a 
belmisszió lényegét mondotta ki: a W o r t und Tat , az ige és tett leg-
szorosabb kapcsolata hozza egyházunk életében az ú j napot. 

Wichern ebben az értelmezésben mindvégig megmarad a tiszta 
evangélikus tanítás vonalán, bár a cselekedetek mezeje, amelyre lépett, 
mindvégig legerősebb kísértése volt »hit általi megigazulás« egyházá-
nak .És ez a kísértés mindig abban rejlett , hogy v a g y megfeledkezik, 
va«y egyenesen letagadja azt, hogy Isten igéje nemcsak Isten beszéde, 
hanem Isten cselekedete is. Wichern tudta fezt és hirdette, mint aho-
gyan tudta és hirdette híres kortársa, az evadgéliumi szeretet csele-
kedeteinek másik nagy apostola: Kierkegaard: a hitnek, »annak a bizo-
nyos nyugtalan dolognak felismerhetőnek kell lennie az é l e t e d b e n . . . 
Leghelyesebb tehát, ha én egy kissé jobban ügyelek a mellékmondatra 
(cselekedetek, lét, tanúskodás és szenvedés az igazságért, a szeretet 
c-elckedete stb.), a mellékmondatra a lutheriben. Nem mintha a mel-
lékmondatot főmondattá akarnám tenni, a hitet és kegyelmet eltüntetni, 
vagy hátrább helyezni — Isten őrizzen attól, sőt éppen a főmondat ér-
dekében tartom azt szükségesnek, hogy a mellékmondatra jobban ügyel-
jünk a lu ther iben. . .« (önvizsgálat). Wichern ügyelt e r re a mellék-



mondatra, anélkül, hogy bármikor is elhanyagolta volna a főmondatot . 
És éppen ezáltal kerülte el a cselekedetek kísértését, hogy azokat a hit-
ből^ fakadó mentő szeretet gyümölcseiként ál l í t ja elénk. 

Elkerülte az önzés és érdek kísértését. Soha nem ebből a fo r rás -
ból merített . Elkerülte a »római kísértést«, melybe ha beleesünk, fu-
tunk cselekedeteket gyűjtve a kegyelem után és nem vesszük észre, hogy 
az Ádámnak tet t ígéret óta hiába futunk ezen az úton, mert a kegye-
lem a hátunk mögött van. És ha egyszer megfordulunk a kegyelem hívó 
szavára, akkor vesszük észre, hogy amiért futunk, az régen a miénk. És 
nem gyűjteni kell, mert akkor elfogy, hanem osztogatni, hogy 3zaporod-
jék. Wichern mindig ezt a kegyelmet tudva hite, gondolata és tettei 
mögött vívta a megmentő szeretet harcát. 

De nem esett sehol a r ideg kötelesség-ethika szúrós bokrai közé 
sem és másokat sem dobott belé. Pedig korábban eléggé kísérthették a 
Kanton nevelkedett kötelességethikusok. De Wichern hite nem tért 
soha ó-utakra vissza, hol Is tent csak puszta szent felségében l á tha t j a 
és ahonnét nem Krisztus arcán keresztül fénylik fel Isten atyai arca. 

Hogy Wichern elkerülte ezt a kísértést , az egyrészt már munkája 
természetéből is folyt. Alkotó munka ri tkán születik hervadó feladatok 
jelszavával. A kötelesség szóban pedig szinte majdnem mindig érezhető 
átszármaztatot t fe ladatok konzerválni akarása. Ő a cselekedetek har-
madik forrásához fordult , ahhoz a lutheri »unruhig Ding«-hez, ahhoz á 
Krisztus-hithez, mely tesz, mielőtt kérdezett volna. A szolgálat, szeretet 
és irgalom cselekedete meggyőződése szerint a bűnbánat ál tal hi tre 
jutot t ember termékeny életének gyümölcse. Hitének centruma pedig a 
Krisztuson keresztül és Krisztusban meglátott kegyelmes mennyei Atya. 
Látása , tapasztalása , melyet sok nyomorult, veszendő ember és gyermek 
életéből merített , azt mutat ta neki, hogy ezeknek ez hiányzik. S ő ezt 
akar ta megmutatni. Ez lett egész pedagógiája , belmissziói munkája és 
élete irányítójává: az Atyának Krisztusban megjelent megmentő szerete te . 

I I I . A KÖZPONTI V Á L A S Z T M Á N Y MEGALAKULÁSA. 

A wit tenbergi gyűléssel és beszédével Wichern számára valóban 
eljöt t az alkalom organizációs vágyálmai megvalósítására A munka 
lázas ütemben folyt és az események egymás követték. Szeptember 22 -én 
este i r ja feleségének: »Holnap tovább indokolom és beleegyezést kel l 
remélnem egy választmány megalakítására, amely egyelőre és morálisan 
a német egyház nevében az egész belmissziót felveszi magába és a nem-
zet számára ebből, egy szervezetet kell alakítani.« Erről beszélt másnap, 
természetesen már erősen megritkult gyülekezet előtt és mint mondotta, 
15 év óta ez a gondolat ha j t j a és most az egyházszövetségnek kell meg-
valósítani »az evangéliumi szeretet nagy akadémiáját«, a tervezett egy -
házszövetségben. Súlyos szavakkal mutat rá a választmány fe lada ta i ra : 
Az ige írás és cselekedetek ál ta l a belmisszíó gondolatának ter jesz tése , 
a gyülekezet szétszórt tagjainak gondozása, minden munka szervezeti 
összefogása, ú j munkaterületekre való ösztönzés és indítás, az apostoli 
nézőpoíít szerint charizmatikus adományokkal megáldott személyiségek 
és egyéniségek munkába állítása. 

Nyomatékosan hangsúlyoztam »A választmánynak nem uralkodnia 
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kell, hanem szolgálnia és segítenie és azt még ott is közvetítenie kell, 
ahol nem akarják, hogy segítsen, hogy mindenki egymás mellett és eg) -
mással együtt folytassa a munkát, egyik se zavarja a másikat, hanem 
minden eleven közösségben, vidáman viruljon.« 

A megbeszélésen először Bethmann-Hollweg használta a »Központi 
Választmány« kifejezést, melyet Wichern is átvett, bár nem tartot ta 
szerencsésnek. Már Wittenbergben, szeptember 24.-én megtartották az 
első tanácskozásokat a Központi választmány megalakulásáról: s \ \ iehernt 
bízták meg a munka továbbfolytatásával. így Wiehern Hamburgba két 
feladattal tér t vissza : az egyik egy programszerű^ írás a belmisszióról, 
a másik a belmisszió központi választmányának végleges megalapítása. 
Hamburgba visszatérve első dolga volt a helyi belmissziói egyesület 
megalapítása, de már november 11.-én visszatért Berlinbe, hogy a mun-
kát a lehető leggyorsabban befejezzék. Még ugyanazon este és másnap 
íolvtonos megbeszélések után megalakult a Központi választmány. Elnöke 
Bethmnan-1 lolhveg lett, Wichern a tagtársak között kapott helyet. 

Az ú j megbízásokkal ismét visszatért a Rauhes Hausba és mun-
kához látott. A program könyvvé nőtt keze között. Január harmadikán 
tért vissza Berlinbe s négy nap alatt felolvasta a programot, beterjesz-
tette az alapszabályokat. Január 9.-én, Bethmann-Holhveg statisztikai 
korrektúrája után az alapszabályokat el is fogadták. Ismertetésül egy-
két pontot érdemes idézni: 

A német evangélikus egyház belmissziója központi választmányáé-
nak alapszabályai. 

/. A belmisszió fogalma és terjedelme : 
\ belmisszió célja az evangélikus népnek lelki és testi Ínségből 

való megmentése az evangélium hirdetése és a keresztyén szeretet test-
véri kéznyújtása által. 

Feladatán kívül esik a megkereszteletlenek megtérítése, vagy más 
keresztyén vallásfelekezetek tagjainak áttérítése. 

Csak azokat az életterületeket foglalja magában, melyeket az evan-
gélikus egyház hivatalos fórumai munkájukkal nem képesek kielégí-
tően ellátni, úgyhogy azokkal összeműködik és feladatát ugyanolyan 
mértékben tekinti megoldottnak, amilyen mértékben az egyházi hivatalok 
működése kibővül: 

2. §. .4 központi választmány viszonya a német evangélikus egy-
házhoz. I 

Egy német evangélikus egyházszövetség megalkotására tar to t t 
wittenbergi gyűlésből indult ki a belmisszió központi választmánya, 
melyben a belmissziói munkát az evangélikus egyház hite és szolgálata 
szerint kell folytatni. 

A központi választmány ezért hitbeli alapon áll, amint a witten-
bergi gyűlés határozatai ezt tanúsítják és sa já t szabad működése ép-
ségben tar tása mellett, ha a szándékolt egyházi szövetség létrejön, 
ennek oltalma alatt áll, de ellenkező esetban is kapcsolatát a witten-
bergi gyűléssel megtart ja . . . 

3. .-1 központi választmány feladata: 
1. a belmisszió már meglevő intézményeinek támogatása, amennyi-

ben ezeknek tanáccsal és segítséggel szolgál és felajánl ja közvetítését 
egy egymás közötti organikus kapcsolat létrehozására; 
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2. a belmisszió ú j intézményeinek alapítására való serkentése; és-
pedig különösen olyanok, melyek a német belmisszió egész munkameze-
jére vonatkoznak, pl. a németországi vándornépesség gondozása, ami-
lyenek a mesterlegények, útmunkások és hasonlók, a külföldön el-
szórt fel-lehullámzó német népesség (diaspora) és az Atlanti óceánon-
túli területre kivándorlók számára, 

továbbá iratok kiadása és terjesztése, a belmisszió munkásai szá-
mára kiképzőintézetek alapítása, vagy a már működő ilyenfajta inté-
zetekben tápintézetek felállítása stb . . . 

13. §. A központi választmány szerve: 
A központi választmány szervéül a »Fliegende Blätter« des Rauhen 

Hauses« »szolgál«. 
, A továbbiakban intézkedik a székhelyéről (kettős: Hamburg é s 

Berlin), ügyvivőiről, képviseletéről, levelezéséről, konferenciáiról, évi 
kongresszusáról és pénzügyi alapjáról. 

IV. AZ »EMLÉKIRAT.« 

Egy munka maradt még hátra Wichernnek a megalapozási teen-
dők után : a részletes program. A címet közösen állapították meg s ez 
a cím is emlékeztetés akar lenni az első reformációra, mert amint 
Luther a német nemzet keresztyén nemessége felé fordult, ugyanúgy 
fordult ez az írás is a német jiép felé: »Die innere Mission der deuti-
schen evangelischen Kirche. Eine Denkschift an die deutsche Nation.« 
Rövidebben csak »Denkschrift«-nek idézik. (Ebben a munkában az 
Agentur des Rauhen Hauses hamburgi, 1933. évi kiadását használtam 
s felhasználtam Martin Gerhardt előszavát is.) 

Wichern betegsége alatt is dolgozik ra j ta és lábadozó állapotban, 
1849. április 21.-én, 41. születésnapján ír ja meg a kész műhöz az elő-
szót. Ez nem csupán legátfogóbb, hanem legérettebb írása is. Elmond) 
benne mindent, amit eddig a belmisszió lényegéről és céljáról mondott 
a Rauhes Haus jelentéseiben, a Fliegende Blätterben, vezércikkekben és 
prédikációkban. T á r g y i i s m e r et e és statisztikai tudása oly nagj 
volt, amilyennel akkor egész Németországban senki nem rendelkezett 
S t i l i s z t i k a i l a g nem mestermű, sőt rettenetes nehéz olvasmány. 
Magán viseli a latin ujhumanista stilus rettenetes bélyegét. Wichern 
generációjában sokan kedvelték, még a legnagyobb írók is, ezt a kör-
mönfont stílust, de bizonyos az is, hogy nagyobb szerencsével művel-
ték, mint Wuchern. A hosszú,, mesterkélt és csavart szerkezet iránti 
előszeretet nehézzé teszi az olvasást, és sajnos, sokszor a megértést is. 
T a r t a l m i l a g mégis az Emlékirat Wichern írói tevékenységének 
csúcspontja lett.Inkább tökéletes rendszer és munkaterv ez, melyet a 
belmisszió még ma sem nélkülözhet. Igazi é r t é k e a belmisszió mun-
kájának abban a nagyvonalú együttszemlélésében rejlik, amelyre csak* 
az volt képes, aki ebben a munkában kezdettől fogva benne élt és aki-
ben ez a munka elejétől benne élt. A művet a belmissziói rnunka 
heroldjának nevezte. Az előszobán í r ja : »Ez az írás egv olyan pillanat-
ban indult el, amikor hazánk és egyházunk jövője most inkább, mint va-
laha is, zárt kapuként áll előttünk. Vájjon sikerül-e népünknek ezt a 
jövőt az Űr és országa számára megtartani, vagy újból megszerezni? A 



belmisszió azoknak szövetségében áll, akik arcukat minden szükség és 
szégyen ellenére, mely bennünket a jelenben ér, efelé a jobb jövő felé 
komolyan, győzelemben biztosan és örömmel fordítják. Ez az örömteli 
arc van itt felfedve; ez egy magát megfiatalító é4et heroldja akar 
lenni, melynek népünk számára Krisztusból kell kivirulnia, ha Benne és 
Általa minden hit a szeretethez és minden szeretet a hithez akar ve-
zetni.« 

Az első huszonhat oldalon általában beszél a belmisszióról. »Az 
elrejtett , lassanként növekvő keresztyén megmentő igyekezet összes-
sége számunkra a belmisszió«, foglalja össze általában és ismét nagy-
vonalúan a belmisszió lényegét, hogy aztán rá tér jen az Emlékirat meg-
iiasának cél jára : »Isten a belmisszió ezen munkája számára a jövőben 
nagyobb hivatást tartogat. Hogy hova vezet ez ma, milyen feladatok elé 
állít, milyen kapcsolatokban hatolt a nép legszentebb életkörülményei 
közé, milyen reménységei keltett a viszonyok megfordulásától máig, erről 
tog az emlékirat szólni, de emellett speciálisan szem előtt t a r t j a a köz* 
ponti választmány álláspontját . Legkevésbbé tart igényt tökéletességre, 
de sok dologról elsőízben beszél, azért inkább számíthat elnézésre. Sem-
miesetre sem akar testvérekkel civódni, hanem az eleven egyesülések-
kel akar együttműködni a mindannyiunk ellen forduló közös ellenség-
gel szemben. . .« (Denkschrift 3. 1.) 

Wichern valóban igyekezett egészen komolyan számon venni azo-
kat a feladatokkat, melyeket a belmissziónak el kell végeznie, azokat 
uc eszközöket, melyekkel célját eléri és a területeket, melyeken dol-
goznia kell. Amikor azt mondja, hogy »sok dologról elsőízben beszél«, 
nem túloz, hiszen valóban döntő jelentőségű ez a könyv egyházunk életé-
ben. llogv mennyire igaz ez az állítása, az nemcsak egyházi, hanem tudo-
mányos szempontból is alátámasztható. Rengeteg feldolgozott és rend-
szerezett adata révén ez a könyv tekinthető az első komoly inorálstatisz-
l ai műnek, mely semmiesetre sem marad el Alexander von Oettin-
izcii munkája mellett, ki később a morálstatisztikát tudományos discip-
linává tette. 

\ belmisszió fogalmát az általános részben definitive határozza meg: 
>A belmisszió nem ez, vagy amaz egyes munka, hanem a Krisztus-

ban való hitből született szeretetnek összes munkája, mely a keresz-. 
Ivénség ama tömegeinek belső és külső megújítását célozza, kik a bűn-
I 1 közvetlenül, vagy közvetve eredő külső és belső romlás hatalma és 
u alma alatt állnak, de akik a rendes keresztyén hivatalok által el nem 
érhetők, ami pedig keresztyén megújulásukra szükséges lenne.« (I.m.3.1.) 

V meghatározás tömör és r a j t a is érzik az újhumanista stílus ne-
h zkessége, mégis benne van minden, ami \ \ ichern számára a belmisszió 
lényegéhez tartozott. Természetesen itt már a belmissziónak kényszerü-
ségből W ichern által is megszűkitett fogalma van definiálva, de ez a 
megszűkítés másrészt azzal az előnnyel jár t , hogy maga a fogalom meg-
foghatóbbá lett. Megvilágításul kiemelhetjük a következőket: 

1. A belmisszió a hitből fakadó szeretet munkája, vagy másként a 
mindig tevékeny hit müve, gyümölcse. Amint pár sorral alább í r j a 
Wiehern: ».Munkája gyökere Krisztus, kinek szívéhez minden ba j elér 
t.s akinek szívében minden nyomorúság számára van segítség.« Ezzel 



tulajdonképpen a szocializmus és belmisszió, a szocializmus és keresz-
tyénség közötti határvonalat húzta meg Wichern. 

2. A belmisszió a megkeresztelt, de még eleven hitre nem jutott 
tömegek belső és külső megújítására törekszik s hozzátehetjük: az evan-
gélium által. Ez határolja el a külmissziótól, mely a megkereszteletle-
neket hívja, gyűjti a Krisztus egyházába, szintén az evangélium által. 

3. Harcol a bün ellen és a bűn következményei ellen, a külső és 
belső, testi és lelki nyomorúság, szegénység, elesettség, betegség, rab-
s á g . . . ellen. Ezzel egybefoglalja*Wicher a W o r t und Tat, az ige és 
tett követelményét. 

4 »A. rendes keresztyén hivatalok által el nem érhetők« kifejezés 
s z e m é l y i é r t e l e m b e n azt jelenti, hogy a Wichern által hang-
súlyozott »egyetemes papság elvét« a gyakorlatban is keresztül kell 
vinni és az egyháznak munkába kell állítania eleven hitű tagjai t a holt 
hitűek megelevenítésére, az elesettek felsegítésére. T á r g y i é r t e -
l e m b e n pedig azt jelenti, hogy a templomon kívül is meg kell sza-
porítani az igehirdető helyeket. Hirdetni kell az igét »háztetőkről , 
vasúton, utakon, bö r tönben . . . szóban, írásban és az irgalmasságban 
cselekedeteiben egyaránt. 

5. Ennek a belmissziói munkának az »egyházi hivatal« igehirdető 
tevékenysége mellett szolgáló jelentősége van . H a . . . «az állam és 
egyház új életre kelnek és újból Krisztusban alakulnak egy cél eléré-
sére, ennnek bekövetkeztével a belmisszió munkájának vége is közelebb 
van, miután már csak szolgálónak tudja magát, ki elvégzett szolgálata 
után munkája színpadáról vissza akar lépni.« (I. m. 5. 1.) 

A belmisszió területe: 
A Wichern által felállított minden egyes munkaterületről külön 

tanulmányt írhatnánk, hogy teljes tanulságát és tanítását kimeríthessük. 
Itt csak arra szorítkozhatunk, hogy egészen futólagosan és vázlatosan 
áttekintjük azokat a területeket, melyeket Wichern a belmissziói 
munka számára kijelölt. Az Emlékiratban Wichern a belmisszió terü-
letét két nagy fejezetben tekinti á t : 

I. A belső határvonalakat rajzolja meg először, 
II. a földrajzi határvonalak -vázolásával egészíti ki teljessé a képet. 
A belső határvonalak négy területet határolnak körül, mégpedig az 

állami, az egyházi, az erkölcsi és a szociális területet. 
1. A belmisszió az állami élet területén. 
»Az államra törő ba j legfőbb forrása a népnek az erkölcsiség lé-~ 

nyegétől és életétől való elidegenedésében és eltávolodásában talál-
ható. Ennek mértéke és szabálya, alapja és célja egyedül az evangélium-
ban van meg. A népnek Istentől való elidegenedéséről beszélünk és 
népen nem a társadalom bizonyos rétegét értjük, hanem annak egészét, 
minden alsó és felső társadalmi réteget, minden pártot, hiszen minden 
kár, minden ba j forrása mindenütt nagy erővel működik. Ne szégyeljük 
magunkat és ne riadjunk vissza ennek áz igazságnak felismerésétől, 
Ebből a beismerésből származik a szabadulás. A belmisszió ezt a be-
ismerést akarja elősegíteni és ezzel az államnak belső megújulására 
újból és újból elsőrendű és legnagyobb szolgálatot tenni. Ezzel az állam 
polgárait arra az erkölcsi megtisztulásra segíti eljutni, mely nélkül 
egyetleij. államforma sem lehet i g a z . . « (Denkschrift 29. 1.) 



Wiehern vallja, hogy az állampolgároknak az evangélium által a 
tiszta erkölcshöz való visszatérítése nem lehet hivatalnoki munka ered-
ménye, ehhez szükséges »a hűség szabad szolgálata«. A hűség szabad 
szolgálata "pedig nem más, mint az evangélium szóban és tettben való, 
hirdetése az állampolgároknak. Itt Wichern a régi problémát veti fel 
nagy általánosságban: az egyház állam iránti kötelessége és az állam-
nak az egyház munkájából élvezett haszna. Tisztán lát ja a megoldást, 
is : a/, állam megújulásának út ja az állampolgárok ú j életre, hitre és( 
megújult erkölcsiségre jutásában rejlik. A »szabadulás« ú t ja a bűntől 
való szabadulás. 

A legfőbb leiadat, melyet az állampolgároknak meg kell tanulniok 
és mely a belmisszió állami területen végzett munkája számára is irá-
nyító: »az Isten igéjében megalapozott felsőbbség és haza iránti tisz-
telet«. 

Az államban a hűségnek a summája a felsőbbség iránti hűség 
es tisztelet, meh az életnek egy belső szükségszerűségéből, a szabad-
ságból ered, s ez egy olyan szabadság, mely a hűségszegéssel tönkre-
megy.« (Denkschrift 29. 1.) 

Itt fejtegeti Wichern a felsőbbség, a hűség, a forradalom viszo-
nyát és a belmisszió feladatait forradalom esetén. 

Az általános rajz után a belmissziónak állami területen végzendő 
konkrét feladataira tér át. 

A b ü n t e v ő k gondozása a legégetőbb feladat. Itt van valóban 
szükség »a megmentő szeretet munkájára« A bűntevőket elsősorban 
foglyokként, börtönök mélyén érhetjük el^ s a segítség két irányú lehet. 
Első feladat a b ö r t ö n ü g y i r e f o r m o k keresztülvitele. Maga 
Wichern sokat küzdött a börtönreformokért. Munkája jutalmazásaként 
I \ .Frigyes \ ilmos ki is nevezte konzisztóriumi főtanácsossá és a belügy-
minisztériumban a letartóztatási intézetek és szegényügyek előadó ta-
nácsosává. Hogy reformjai csak kis mértékben valósultak meg, annak nem 
W ichern \olt az oka. Mégsem szűnt meg soha harcolni az ellen, hogy, 
a börtönök a züllés fészkei legyenek, sőt egyik legfőbb célja maradt„ 
hogy ezeket emberi lelkek megmentésének intézményeivé tegye. 

A f o g l y o k g o n d o z á s a a segítés másik és legfontosabb esz-
köze. Máté evangéliuma 25. rész 30. verse volt az indító és mindig 
szem előtt tartott parancs számára. Jézus az ítélet széke előtt állók-
nak mondja: »Fogoly voltam és meglátogattatok.« A belmisszió mun-
kája. hogy a foglyokat meglátogassa és nékik az életújító evangéliumot 
hirdesse. Kitér a foglyok különböző fajtáinak gondozásmódjára, a kez-
deti nehézségekre, a probléma statisztikai megvilágítására, védőegyle-
tek felállításának feladatára, kiszabadult foglyok munkábaállításának kér-
désére. A foglyok gondozásának főszempontja, hogy az evangélium által 
bűnbánatra, hitre, magukbaszállásra, ú j életre jussanak és ú j ra felvé-
tessenek a társadalomba. 

2. .4 belmisszió a közvetlen egyházi területen. 
W ichern vázolja a gyülekezetek normális állapotát, s aztán reámu-

tat a gyülekezetek szükség-állapotára. A gyülekezeti nyomorúság képeit 
állítja elénk. Ez a nyomorúság részint Istentől és igéjétől való elsza-
kadás, részint testiekben és anyagiakban való szükség. A gyülekezetek 



elhanyagolt állapotára, különösen a nagyvárosi gyülekezetek nyomorú-
ságára mutat rá. 

»Mi a teendő ez ellen a nyomorúság ellen?« — kérdezi és felele-
tében kifejti a belmisszió egyházi területen elvégzendő feladatait . 

»Oda kell hatni, hogy az evangélikus egyház körében végül egyet-
len tag se legyen, aki Isten tiszta igéjét nem a helyes formában hall-
gatna, azaz nem a neki megfelelő modon és mindenki a számára ige-
hallgaíásra nyújtott alkalmakat megtalálja, anélkül, hogy keresné. Nem 
nyugodhatunk és pihenhetünk addig, az eszközök és ntak keresésében, 
nfi&g ki nem építjük az utat ehhez a célhoz, s nem támadhat egyetlen 
olyan nehézség seni, mely ennek a célnak elérésében segítőeszközzé ne 
változna.« (Denkschrift 49. o.) 

A következőkben a cél elérésére segítséget nyújtó eszközöket és 
utakat veszi sorra : 

Az első biblia-társulatok alapítása a Szentírás terjesztésére. Házi 
istentiszteletek a családi élet megújítására. Bibliaórák Isten igéje üze-
netének ú j módon való tolmácsolására. i. 

A keresztyén irodalom terjesztése, könyvtárak felállítása, vándor-
könyvtárak alapítása, traktátuskiadó-társaságok munkábaállítása, kiadók 
beszervezése ennek a munkának végzésére, egyházi lapok és folyóiratok 
terjesztése, kolportázs. 

Új igehirdetési alkalmak és helyek teremtése, melyről már volt szó, 
mégpedig a »háztetőkről« való prédikálástól kezdve, utcai, vasúti pré-
dikációig minden alkalom megragadása az ige hirdetésére, ezeknek 
módszeres kidolgozása. 

Lelkipásztort segítő intézmények felállítása. 
Magasabb társadalmi osztályokban végzett igehirdetői munka mód-

szereinek és alkalmainak kidolgozása. 
Nagyvárosi feladataink helyes felismerése és a városi misszió mun-

káinak megszervezése. 
3. A belmisszió feladatai az általános erkölcsi területen, elsősor-

ban a prostitúció elleni küzdelem, a cselédgondozás (Magdalénumok 
alapítása), a helytelen olvasmányok elleni küzdelem és az iszákosság 
elleni küzdelem. 

4. A belmisszió szociális területen végzendő feladatai közül »külö-
nösen kiemelkedik a család, a birtok, és tulajdon,', s a munka három 
teremtési rendje, éppen így az általuk megalapozott és számukra szük-
séges társadalmi körülmények, előtérben a társadalmi rétegek közti 
különbséggel.« (Denkschrift 105. o.) 

Wiehern itt is először a helyzetet vázolja és aztán mutat rá a 
mentő-munka út ja i ra és módjaira. 

Hosszú oldalakat szentel a családi élet szétzüllésének és követ-
kezményeinek rajzára, különösen a nagyvárosi családi élet hanyatlására, 
a magasabb társadalmi osztályok és állások erkölcsi állapotára, a bir-
tokosok és nincstelenek közötti hasadásra és ellentétre. 

A megújulás út ja és eszközei a fokozott gyermekgondozás. Isten 
igéjének hirdetése a gyermekek között ennek a megújításnak legfonto-
sabb teendője. Ennek a feladatnak végzésére elsősorban alkalmasak à 
vasárnapi iskolák és gyermekistentiszteletek, ahol a gyermek a sa já t 
felfogóképességének megfelelően és kérdéseinek különös figyelembe-



vételével hallja Isten igéjét. Gyermekmentő-intézetek feláll í tása egész-
ségesek és különböző nyomorúságban szenvedők számára egyaránt fon-
tos. Amikor a gyermekek megmentéséről beszél, nem feledkezik meg 
arról, hogy a gyermek nevelésének első és legfontosabb helye a család, 
azért kiemeli a szülők lelki gondozásának a fontosságát. 

A bűn a szociális téren legtöbbször ott érezteti nagy hatalmát, ahol 
óriási anyagi eltolódásokat idéz elő. Ezeknek megoldása is elsősorban 
a bűnbocsánat kérdése. Ehhez társul a hitből fakadó segítő szeretet 
munkája, mely a bün-okozta sebeket is begyógyítani igyekszik. Ennek a 
nyomorúságot enyhítő munkának áldott eszközei a szegények megsegítése 
és gondozása céljából alapított nőegvesületek. 

Az if júsági probléma megoldására, az i f júság közötti igehirdetési 
inunka számára áldott eszközök az i f júsági egyesületek, melyek a gyü-
lekezet keretében szervezendők. Ugyanígy a tanonc-otthonok, matróz-
szállások . . . s tb . . . 

259 oldalon keresztül sorolhatnók mindazokat az utakat és módo-
kat, melyeket Wichern kidolgozott az Emlékiratban, ha mind el akarnánk 
mondani, amit ő meglátott. Ez azonban nem célunk. I t t csak tájékoz-
tatást akarunk nyújtani a belmisszió sokféle feladatáról . A könyv ol-
vasása közben két gondolat merül fel az emberben: milyen nagy ha-
talma van a bűnnek, hogy a nyomorúságnak ilyen számtalan tünetét 
tud ja előidézni az államnak, az egyháznak, a családnak és az egyénnek 
az életében, de ugyanakkor az is világosan megmutatkozik, hogy mi min-
denre van szeme és ereje a hitből fakadó mentő szeretetnek. Jól lá t ta 
Wichern és könyvében számtalanszor hangsúlyozza is, hogy ennyi bajon 
emberi erő nem segíthet, itt Isten eréjének kell munkába állania. E r re 
a munkára Krisztust kell közénk hívni imádságunkkal. A belmisszió 
nem is más, mint összejövetel a Krisztus nevében. És ahol az Ő nevé-
ben összegyülekeznek, Ő is ott van : bűnöket megbocsát és sebeket 
meggyógyít. 

V. W I C I I E R N TI IEOLOGIA-TÖRTÉNETI HELYE. 

A legtöbb népszerű könyvben Wichernt keresztyén-szocialistának 
jellemzik .A legkönnyebb jellemzés, amit egy alkotó-életű keresztyén 
emberre kimondhatunk. Kétségtelen, hogy egyszerű dolog egy ilyen álta-
lános címkét valakire ráragasztani, különösen ha abba a címkébe sok-
minden belefér. Wiehern theologia-történeti helye azonban ennél vala-
mivel komplikáltabb. Megértésére messzebbről kell kezdenünk a vizs-
gálódást. Ez a távolabbi pont az orthodoxia. 

A reformáció élte az ú j ra megtalált tiszta hit igazságait, az ortho-
d(Kia meg akarta fogalmazni. Minden megfogalmazás azzal a veszély-
lyel jár , hogy vagy fölébe kerekedünk annak, amit megfogunk, vagy 
ha megfoghatatlan, akkor kicsúszik a kezünkből és a megfogalmazás-
tól és tantól külön életet él. »A dogmatikus törekvések korá«-nak örök 
veszélye, hogy tökéletesen megfogalmazott hittant akar adni, de csak 
tanná válik és a hrt elmarad belőle. Kétségtelen, ha tiltakozunk is 
ellene, hogy az orthodoixiának volt valamelyes skolasztikus jellege s 
ez is hozzájárult ahhoz, hogy talajából kinőjjön a pietizmus. 

Az orthodeKia kora az a kor volt, melynek legfőbb jellemzője az 



államhatalomhoz való túlságos hozzákötöttség. A westfáliai béke meg-
erősítette a territorializmust, melynek értelmében minden territórium 
ura az egyháznak is summus episcopusa lett. Kialakult a Landeskirchen-
tum, mely nem felelt meg a Luther-féle egyházfelfogásnak, de nem 
felelt meg az evangélikus egyház szervezeti, ill. külső formai eszméjé-
nek sem. Jó oldala volt, hogy az államhatalom szivén viselte- az egy-
ház dolgát, megteremtette a gyülekezeti élet és tanítás külső lehető-
ségeit, bevezette a bűnbánati és imanapokat, bibliai könyvekről és ká-
tékról gondoskodott, de minden jó oldala mellett is nagyon sok hát-
ránya és hiánya volt. Az állam sokszor rendőrileg és hatalmi szóval 
kormányozta az egyházat, a lelkészek az államhatalom végrehajtó kö-
zegeivé váltak és a nép szemében ellenszenvesekké lettek. A theologiai 
tudomány elvesztette az élettel való kapcsolatát. Az egyházi életet csak-
nem kizárólag jogászok irányították és theologiája majdnem csak a dog-
matikát és polemikát művelte. 

Bizonyos mértékben ennek az orthodoxiának talajából fakadt a 
pietizmus. A piétizmus nem egyöntetű jelenség, azért nem lehet egyet-
len formulával és egyetlen szempont alatt elintézni. Az orthodoxia 
elleni reakció mellett ki kell emelni még egy más szempontot is. Ez: 
pedig az, hogy a harmincéves háborúban s felekezeti küzdelmekben 
kifáradt ember olyan keresztyénséget keres, mely nem veszi figyelembe 
a felekezeti ellentéteket. Ez az irány, mint ezt a mai ökumenikus moz-
galmak egyik ága is mutatja a gyakorlati keresztyénségben, a szere-
tetben jelentkezik. Ez az ú .n. praxis pietatis. Ennek nyomait sokszor 
megtaláljuk Wichern müvében. Egyik helyen így nyilatkozik: ->A ke-
resztyén nemzetek, melyek egyébként gyakran távol állnak egymástól, 
sőt harcolnak egymás ellen, az egyházi konfessziók és pártok, melyek 
különben gyakran ellentmondanak egymásnak és felzárkóznak egymás 
ellen másirányú lelki és anyagi érdekeik ellentétében, a belmisszió mun-
kájában megtanulták, hogy egymás szolgálata és segítése közösen hozzá-
juk ta r toz ik . . . Éppígy kezdték ezeken a területeken a különböző nyu-
gati konfessziók is egymás között a segítő szeretet legjobb adományait 
kicserélni. És ha nem tévedünk nagyon, akkor ennek a cserének belső 
szükségszerűség szerint kell folytatódnia és gyarapodnia.« (Denkschrift 4.o.) 

Ha azonban sok ponton egyezik is Wichern ezzel a pietizmussal, 
lényegétől messze eltér. Ez a pietizmus tagadása az orthodox egyház-
formának azáltal, hogy vallásosságában az individualizmust elevenítette 
fel. Jellemzője és egyúttal gyengesége is bizonyos separatisztikus törek-
vés. A hitre ébredteket elkülöníti a »nagy tömegtől«. Még közösségi 
formája is elzárkózó »ecclesiola az ecclesiában« .Az individualista ke-
resztyénség hangsúlyozásával nagyban hozzájárult az egyház belső fel-
bomlásához. Szélsőségesebb formájában szektává vált és a protestantiz-
muson belül benne jelentkezett ú j ra a cselekedetek általi megigazulás. 
Szeparatisztikus és individualisztikus allűrjeivel kétségtelenül megbon-
totta az égvén és egyház közötti viszonyt és jó ta la j t készített a fel-
világosodás diadalának. 

Wichern ettől az individualizmustól és szeparatisztikus beállított-
ságtól teljesen távol állt. Theologiáját hitvallásossága, az egyház és 
a gyülekezeti közösség iránti szeretete jellemzi. Ezért a Riejschl által 
»új pietizmus«-nak nevezett mozgalom hívei közé szokták besorolni. Ha 



ez nagyjából megfelel is a valóságnak, mégis azt kell mondani, hogy 
Wiehern túljutott ezeken az ú j pietistákon is és iL már más vizeken 
evezett. 

A régi pietizmusról erre az ú j pietizmusra való átmenetet az az 
ébredési mozgalom képezi, mely a szabadságharc idején kezdődött 
és a XIX .század első felén túl ás eltartott . Ez a mozgalom váltotta le 
nem sokkal Spener és Francke halála után a pietizmust, s ez már nem 
az orthodoxia, hanem a racionalizmus reakciója volt. Az úttörői kö-
zött elsősorban meg kell említeni Schleiermachert, ki a megvetett val-
lást ismét királyi helyére emelte. Idetartozik Klaus Harms, Tholuck, 
a hallei professzor, Hofacker, Blumhardt, Löhe, Gossner, Hehnhöfer, 
Knack, Louis Harms, Büchse i . . . Ez a mozgalom a régi pietizmustól 
főleg egyházi beállítottságával különbözött. Vezetői majdnem mind az 
evangélikus Landeskirche vezetői voltak, melynek fejlődése mindinkább 
a hitvalló egyházzá válás felé tar tot t . 

Ha a nagyhatalom, mellyel az ú j pietizmus szembeszállott, a racio-
nalizmus volt, Wichern abban tért el tőlük, hogy ő már egy új , mási 
hatalom ellen harcolt, s ez a szekularizáció, a modern pogányság. A 
veszélyesebb ez volt, hiszen ez a tömegkeresztyénség között helyezke-
dett el, közöttük hódított és munkálkodott. Ennek észrevételére kellett 
az élesebb szem és Wichern éles szemmel ve t te észre a halotti for-' 
mákban kimerülő államegyház tarthatat lanságát és elégtelenségét. Ezzel 
szemben követelte, mint a föntiekből is kitűnt', az egész népet átfogói 
népi missziót írásban, szóban, modern sajtóban, utcai prédikációkban, 
a szeretet mentő cselekedeteiben. Követelte a »laikus erők« mozgós;--
tását, az egyetemes papság« megvalósítását, a gyülekezetgondozást 
t s a cselekvő keresztyénséget. Érintkezik a pietizmussal, de angolszász 
hatásokat is feldolgoz magába^ és ezek mindjobban erősödnek benne. 
Korából messze kinőtt és olyan utakat mutatott, melyek még ma sem 
záródtak le. 

Botta István. 1 


