
A perikopa-rendszer. 

A midőn ezt a rendkivül fontos, és különösen az ág. hitv. 
evang. egyházat nagyon is közelről érdeklő kérdést e tudo-
mányos szaklapban szó tárgyává teszem, nem czélom az e 
tárgyban keletkezett külföldi irodalomról és az ott folytatott harczok-
ról megemlékezni. Bevezetéskép csakis arra utalok, hogy az 
„Evang. Egyházi Szemle" két év előtt már ennek a felvetését 
is elitélte ; a mult évben pedig Geduly Henrik nyíregyházai ev. 
lelkész ép a perikopa-rendszer gyakorlati érvényesítése érdeké-
ben egy külön „Evangélikus Homiletikai Folyóirat" megindítását 
látta szükségesnek; ez évben meg a „Protestáns Pap" egyik 
szerkesztője, Lágler Sándor kölesdi ev. lelkész tette szóvá a 
dolgot. Mindezekből kitűnik, hogy a perikopa-rendszer kérdése 
ujabban már nálunk is felmerült, s hogy annak megvitatása 
előbb-utóbb napirendre kerül. Az erre vonatkozó rövid fejtegetésem-
mel tehát egészen új dolgot nem hozok szőnyegre, legfőlebb 
siettetem annak teljes tisztázását. De igazi czélom megvizsgálni 
azt, hogy elvi szempontból, a tudományos theologiai vizsgálódás 
górcsöve alatt milyen képet mutat ez a kérdés. Tudom, hogy 
amidőn ezt a tárgyat felveszem, sok oldalról helytelenítik ennek 
a nebántsvirágnak az érintését. Ámde a tudomány előtt semmi 
sem lehet érinthetetlen, és mennél féltettebb kincsünk valami, 
annál többször utána kell néznünk, hogy vájjon megvan- e még, 
s nem esett-e rajta csorba, avagy nem volna-e esetleg szükség 
némi javításra, igazításra egyik vagy másik tekintetben. Ilyen 
körültekintő munkát akarok én is most e kis elmélkedéssel végezni. 

Előre is kijelentem, hogy én a kötelező perikopa-rendszernek hive 
nem vagyok. És pedig nemcsak elvi, hanem gyakorlati okaim is 
vannak ez álláspontom igazolására. Ha végig tekintünk a kánon 
történetének folyamatán, nagyon korán megtaláljuk a ker. 
egyházban a kanonikus szent iratok gyűjteményének, a kánon-
nak is alapjául szolgáló lectionariumokat, amelyek a gyülekezetek-
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ben az ó testamentumi szent iratok mellett felolvasható iratokat 
sorolták fel, vagy éppen tartalmazták. Ezek az ősatyái nemcsak 
magának az újszövetségi kánonnak, hanem a később katholizálődott 
egyház breviáriumainak és egyéb perikopás könyveinek is. Ezekre 
az egyház rendezkedésének idején szükség is volt. Mert a mikor 
még az egyház körében egyre-másra keletkeztek a sokszor nagyon 
is veszedelmes irányzatú és tartalmú vallásos iratok, valamelyes 
módját kellett találni a védekezésnek és a helyes úton való 
megmaradás biztosításának. De a mikor az egyház a maga egész 
tanrendszerét megállapította, s külső és belső mindennemű 
viszonyait rendezte, az ilyen egyházi szertartásos könyveknek 
többé már nem volt meg elvileg is döntő, hanem csakis gyakor-
latilag irányító jelentősége. A katholikus egyház azonban máig 
is azokból tanít, s azokat tekinti az istentisztelet vezérfonalai-
nak. Ott a Szentírásnak külön az istentisztelet czéljaira való 
kiválogatása az ő rendszerükből egészen érthető is. 

A reformatio a kánont igazán kánonná tette, az isteni ki-
jelentést magában foglaló Szentírást megillető jogaiba vissza-
állította, mert azt, ós egyedül csak azt kívánta a keresztyén 
hit és élet szabályozójául és forrásául tekinteni. Ε sarkalatos 
elv már magában is kizárja a Szentírás szabad használatának 
bárminemű korlátozását. Kizárja pedig különösen is ott, a hol 
ép a keresztyén hit- és élet felkeltésére, nevelésére, emelésére és 
biztosítására kell szolgálnia mindennek. Ha egyszer az evangéliumi 
egyház a teljes Szentírást tette a maga fundamentumává, akkor 
kell, hogy az a maga teljes egészében az igehirdetés alapja és 
anyaga legyen. Ha az evangéliumi egyház a Szentírást a maga 
egészében a nép kezébe adja — bár most már maholnap még 
onnét is kiszorítják azt lassanként holmi kisbibliák és bibliai 
olvasókönyvek, — akkor annál kevésbbé szabad azt az igehirdető 
kezéből kivennie. A kötelező perikopa-rendszer, mint a Szentírás 
teljes és szabad használatának koilátozása, az evangéliumi egy-
ház alapelveivel, a Szentírásról tanított nézeteivel és egész 
jellemével is megegyeztethetlen, s nem egyéb, mint a régi kath. 
szokásnak egyik maradványa, a melyhez való makacs ragaszko-
dás az evangélium egyházában igazán érthetetlen. 

Annak védelmére alig is tudnak egyebet felhozni, mint a 
régi megszokást, meg a heortologikus rend megtartásának szük-
ségét. Hogy az evang. egyházban, különösen a nem magyar ajkú 
hívek otthon már előre átolvasgatják s megbeszélgetik a rendes 
perikopát, hogy nagyon is erősen ragaszkodnak azoknak szigorú 
betartásához, s ha a lelkész egyszer-másszor valami okból elejti 
a perikopát, úgy tekintik a vasárnapot, mintha megcsonkították 
volna, ezt sokszor hallhatjuk. Ámde előbb is ezzel szembe lehet 
állítani azt, hogy nemcsak idegen ajkú hívei vannak az evang. 
egyháznak, már pedig az bizonyos, hogy magyar híveink, külö-
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nősen a hol ref. atyafiakkal laknak együtt, a perikopa-rendszer-
hez nem ragaszkodnak, sőt legtöbbször — amint arról személyes 
tapasztalataim számtalanszor meggyőztek — nem is szeretik. 
Többször beszéltem erről a kérdésről nemcsak a magam, hanem 
szomszédaim híveivel is, és én nem hallottam egyetlen hangot, 
amely annak fenntartását követelte volna. Aztán különösen a 
a városi gyülekezetekben bizony senki sem törődik azzal, hogy 
perikopáról beszél-e a lelkész vagy nem. S ha áll is, hogy a sze-
gényebb néposztály, a naptárt, mint majdnem egyetlen olvasó-
könyvét, vasárnaponként felüti, hogy megnézze, mi az akkorra 
kiirott textus, az is bizonyos, hogy az értelmiség azt soha meg 
nem teszi. De annál többször hangoztatja, hogy neki merőben 
érthetetlen, miért kell az evang. lelkésznek mindig ugyanazon 
szárazmalmot taposnia, s miért nem lehetne akkora szabadsága 
a beszéd alapjának kiválasztásában, mint a ref. tiszttársának? 

No és erre rendesen az a feleletünk, hogy a heortologiai 
rend kívánja a perikopák kijelölését és megtartását. Megvallom, 
nekem a heortologia eszméje és gondolata, de különösen a gya-
korlati keresztülvitele mindenkor igen kedves és tiszteletreméltó 
dolog volt. Ha egy lelkész a heortologikus szempontok szorgos 
megtartásával tudatosan vezeti végig hiveit az egyházi év ünnepi 
sorozatán és közönséges vasárnapjain, mindenesetre sokkalta 
nagyobb lelki haszonnal kell járnia az ő fáradozásának, mint ha 
összevissza prédikál mindenről, a mi éppen eszébe jut. Nincs 
boszantóbb és ünneprontóbb valami, mint ha a lelkész oly beszé-
det tart, a melynek tárgya és gondolatvilága az ünneppel magá-
val semmi összefüggésben nincs. Hogy adventben senki se beszél-
jen másról, mint a Megváltó várásáról, hogy a böjti időszak 
alatt mindenki a bűnbánat és engesztelés nagy dolgairól emlé-
kezzék, hogy a húsvét és pünkösd közti időt az istenországa 
munkálásának kötelességéről, feltételeiről szóló beszédekkel kell 
kitölteni s igy a Szentlélek ajándékának méltó fogadásához kell 
a szíveket előkészíteni, ezt én igen szép, helyes, bölcs és szüksé-
ges dolognak tartom. Csakhogy nem tudom belátni, miért kellene 
e miatt évről-évre, sőt évtizedről-évtizedre mindig ugyanazokat 
az alapigéket használni ? Miért nem lehetne a heortologikus rend 
megtartását akként biztosítani, hogy már a theológián beleoltanák 
a leendő lelkész szivébe ennek a fontossága és szükségessége 
tudatát? S nehogy kénytelen legyen örökké ugyanazon perikopá-
kat használni, miért ne lehetne megtanítani arra, hogyan kell 
önmagának összeválogatnia a megfelelő textusokat? Most, a 
mikor a gyakorlati képzésre mind nagyobb súlyt akarnak fektetni, 
azt hiszem, az ilyen kérdések komoly megbeszélése nagyon is 
időszerű és kívánatos. 

Amikor a perikopa-rendszerről beszélgetünk s különösen 
ellene szólunk, sokszor halljuk az ellenvetést, hogy Németországban 
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is megvan a perikopa-rendszer és ott is nagyobb azoknak a 
száma, akik azt fenntartani, mint azoké, akik azt eltörölni 
kívánják. Ez igaz. De ott nem is egészen az a perikopa-rendszer 
jelentősége, mint nálunk. Mert hiszen nekünk csak egy perikopa 
sorozatunk van, a németeknek meg, ha jől tudom, 60—70. És 
mi annak az egynek megtartását megkívánjuk, sőt kötelezővé 
szeretnők tenni, mig külföldön a választás szabadsága biztosítja 
a szabadabb mozgást. Már most könnyű belátni, hogy míg a mi 
perikopa sorozatunk valóságos lelki nyűggé válik, s az önállóbb 
papok számára egyszerűen nem létezik, addig a németországi 
perikopa-rendszerek a szabadságot nem semmisítik meg. S míg 
nálunk a perikopák máig is csakugyan a r. kath. lectionariumok 
jellegével bírnak, addig Németországban a perikopa-rendszerek, 
igazi czéljuknak és jelentőségüknek megfelelően, tisztán a heorto-
logia érdekeit szolgálják és inkább útmutatók kívánnak lenni és 
maradni. S ha nálunk valamely e czélra választott bizottság a 
mai, meglehetősen gyarló perikopa-sorozat helyébe vagy mellé 
még több, legalább is tíz gondosan összeválogatott perikopa-
sorozatot készítene, én annak használatát azon lelkészekre nézve, 
kik elég önállósággal nem rendelkeznek, hogy maguk választ-
hassák meg az alkalmas alapigét, igen üdvösnek tartanám. De 
még akkor is annak kötelezővé tételét elitélném, mert az evang. 
lelkésznek szabadságot kell biztosítani az egész Szentírásra nézve, 
s mert a Szentírás méltósága és tekintélye az ilyen alkalmasak-
nak kijelölt szakaszok kötelező és korlátozó használatát meg nem 
engedi. 

Különben érdemes megfigyelnünk, hogy nálunk a perikopa-
rendszernek legerősebb hivei a német és a tótnyelvű gyülekeze-
tek lelkészei. Tisztelem az álláspontjukat, készséggel elismerem, 
hogy a perikora-rendszer fenntartására és pedig, ha lehetne, 
egyetemesen kötelező fenntartására irányuló törekvéseikkel igen 
tiszteletreméltó és komoly czél: az istentiszteletben szüksé-
ges rend és az ünnepeknek saját természetüknek megfelelő 
megtartása, sőt az egész évi istentiszteleti sorozatnak egységes, 
és pedig az üdvrend szempontjából helyes beosztása érdekében 
fáradoznak. Igen, de nem szabad elfeledniök, hogy ők is élnek 
azzal a szabadsággal, hogy a külföldön használatos perikopa 
rendszerek között válogatnak, s így voltakép felszabadítják ma-
gukat a perikopák nyűgétől, s igazában azok kötelező voltát 
gyakorlatilag megszűntetik. És a perikopa-rendszereknek ilyen 
módon való használatát én sem kifogásolom, mert ez esetben 
a perikopa-rendszer már többé nem lesz békó, hanem okos és 
helyes iránymutató. S ez ellen kinek lehetne kifogása? 

Ha valamely egyház a kebelében működő lelkészeknek 
bármi tekintetben tanácsot, segítséget vagy utasítást ád, nem-
csak helyesen, hanem kötelességszerűen cselekszik. Ha tehát az 
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egyház a heortologiai szempont szemmel tartásával az igehirde-
tésnél is szükséges jó rend érdekében perikopa-rendszereket 
dolgoztat ki és bocsát rendelkezésre, nincs ellene szavunk. De, 
ismételten kiemeljük, ezeknek csak vezérfonalúl és útmutatásúí 
szabad szolgálniok, s megtartásuk nem lehet kötelező. Mert meg 
kell hagyni minden lelkésznek azt a szabadságot, hogy a maga 
legjobb meggyőződése és tehetségei szerint maga állíthasson 
össze magának perikopa-sorozatot. Ε munkában a vezérfonalúl 
szolgáló perikopa gyűjtemény a lelkésznek csak támogatására 
és irányítására szolgálhat. Ép ezért az ilyen perikopa-gyüjtemé-
nyeknek párhuzamos helyekben és utalásokban mennél gazda-
gabbaknak kellene lenniök. Ily gyűjtemények készítését, a 
melyeknek kidolgozásánál és összeállításánál a külföldi hasonló 
gyűjteményeket is tekintetbe, sőt akár alapúi is lehetne venni, 
nemcsak megengedhetőnek, hanem egyenesen helyesnek tartanám 
már csak abból a szempontból is, hogy a perikopa-kérdést vég-
legesen és helyesen megoldaná. Ε helyről tisztelettel ajánlom is 
e kérdést az egyes nt. lelkészi értekezletek figyelmébe és mun-
kásságába. 

A theologiai főiskolák igen tisztelt hatóságait, vezetőit és 
tanári karait pedig arra kérem, hogy a theologusok képzésénél 
fordítsanak különösen nagy figyelmet arra, hogy az evangélium 
alapján álló és élő egyházak lelkészei a Krisztus üdvösségre 
hivó és vezérlő evangéliuma kezelésében és az egyház híveinek 
nevelésére és építésére irányuló felhasználásában jártasak, 
ügyesek, valóságos mesterek legyenek. Nagyon helytelennek tar-
tom azt, hogy egy theologus négy hosszú esztendő alatt az 
egész újszövetséget egyszer sem olvassa át eredetiben, s hogy 
a gyakorlati exegesis rengeteg hosszadalmas és így sokszor 
unalmas aprólékosságával alig terjed ki évenként pár fejezetre, 
legjobb esetben pár rövidebb levélre, avagy evang. egyházunk 
theologiai főiskoláin nem ritkán csak a perikopákra. 

Ha furcsa volna az, hogy egy orvosnövendék a gyógykezelendő 
embernek csak a lábát, vagy a kezét, vagy bármely más testrészét 
ismerné csak igazán behatóan és alaposan s azzal bocsátanák 
fontos, életbevágó hivatására, hogy az ezen szerzett és látott 
tapasztalatok alapján gyógyítsa majd az egész embert, ép oly 
furcsa és félszeg az, ha a theologust négy esztendő alatt sem 
képesek odáig vinni, hogy a Szentírást, de különösen az újszövet-
ségét alaposan megismerje és megfelelő módon használni meg-
tanulja. Ha másként nem lehet, úgy kellene átvenni négy év 
alatt az egészet, hogy a folyó olvasás közben a tanár egy-egy 
rész, vagy összetartozó szakasz gondolatmenetét, tartalmát, 
lényeges eszméit feltárná és gyakorlati értékesítésének az útját 
módját rövidesen megmutatná. Most, a mikor a theologiák tan-
ügyi szervezete az egyetemes egyház intézkedése folytán vé-



1 3 8 Pestmegyei. A perikopa-rendszer. 

leményadás és tárgyalás végett, az egyes kerületek elé kerül nem 
ártana, ha a kerületek a gyakorlati theologiai oktatás keretében 
heti 2-—3 órának e czélra való felvételét kívánnák. 

Különben is az evang. theologusra nézve örökké igaz a 
mondás: in scriptura nascitur. Ha az evang. lelkésznek egész 
életében az írás magyarázatával és alkalmazásával kell foglal-
koznia, akkor ismernie is kell azt teljesen és tökéletesen. De hát 
ki is ismerje az írást, ha nem az evang. lelkész ? Ezért hát aránytalanul 
többet kell azzal foglalkoznia theologus korában, mint eddig 
foglalkozni szokott, s ha olyan alapos, öntudatos és hitbuzgó, 
de különösen a Szentírásban teljesen otthonos lelkészeket képezünk, 
a milyenekre evang. egyházunknak szüksége van, s a milyenek 
hozzá természete s elvei alapján illenek, akkor nem lesz szükség 
semmiféle perikopa-rendszerre, mert mindenki maga is képes 
lesz a heortologiai szempontok szemmel tartásával alapigét 
választani. 

Pestmegyei. 


