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a HomiLeTiKaTÖrTéneTi KuTaTÁsoK 
ProBLémÁi1

tut
szetey szabolcs

doktori iskolánk ez évi konferenciájának mélyén és alapmotívumai között 
célkitűzésként a kutatásmódszertan feszítő kérdése húzódik meg. minden 
előadó feladatul kapta a kutatási területe és/vagy témája vonatkozásában a 
kutatásmódszertani kérdések és összefüggések bemutatását is. a gyakorlati te-
ológia tudományágán belül megállapíthatjuk, hogy (1) az elmúlt évtizedekben, 
ill. évszázadban egy-két kivételtől eltekintve a homiletikatörténet kutatása és 
megírása eléggé háttérbe szorult, és talán a legmostohábban kezelt területnek 
számít; (2) másrészről nem áll rendelkezésünkre a homiletikatörténeti kutatások 
problémáival, kérdéseivel foglalkozó részletes teológiai szakirodalom eltekint-
ve attól, amit szórványosan egy-egy összefoglaló vagy egy-egy részletkérdéssel 
foglalkozó publikációban találunk. 

értelemszerűen a prédikációk szövegével és tartalmával foglalkozó iroda-
lomtörténeti, nyelvészeti, művelődéstörténeti kutatások mint társtudományok 
kutatási eredményei hasznosak, azonban ezek természetesen elsősorban nem a 
teológiai kutatás kérdésfeltevései alapján boncolgatják az életműveket, iskolákat, 
összefüggéseket. számukra kevéssé válik hangsúlyossá a prédikálás jelentősége 
az egyház életében és a prédikáció helye az egyház istentiszteleti életében, még 
ha esetlegesen a teológiai problémákat, a háttérben meghúzódó vitákat, a szer-
zők teológiai pozícióit meg is említik, és külön figyelmet szentelnek a beszédek 
felépítésének vagy stílusának, az irodalmi kifejezőeszközöknek és a nyelvtörté-
neti kutatás számára kinyerhető információknak. mindezek előrebocsátásával 
jeleznem kell, hogy a jelen előadásban megfogalmazott problémák és (nyitott) 
kérdések alapvetően a szakirodalommal és a prédikációtörténettel való eddigi 

1 Jelen tanulmány a TÁmoP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a 
Károli Gáspár Református Egyetemen” című pályázat „Homiletika- és liturgiatörténeti kutatások” 
szakcsoportjában készült. a tanulmány a Károli Gáspár református egyetem Hittudományi 
Kara doktori iskolája által szervezett Conferentia Rerum Divinarum 3 (Budapest, 2012. január 
6.) című konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. 
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foglalkozásom nyomán születtek, hiszen konkrét teológiai szakirodalomra vagy 
a tudományág vonatkozó, bevett eszköztárára nem tudok támaszkodni. 

a homiletikán belüli történeti kutatások nagy fokú hiányának számos oka, 
eredője van és lehet. minden bizonnyal az átfogó homiletikatörténeti kutatás 
átfogó ismereteket (pl. társadalom-, művelődés-, kultúr-, irodalom-, szellem- és 
teológiatörténeti) követel a kutatótól, aminek nehéz megfelelni, de meg kell em-
líteni, hogy a részkutatások is igen hiányosak, amelyekre támaszkodni lehetne.  
a megállapítás nem csupán a keresztyén igehirdetés és igehirdetés-elmélet egé-
sze vonatkozásában igaz, hanem akkor is, ha csupán a protestantizmus és/vagy 
a magyar református gyakorlat és elmélet történetét kutatjuk. 

Tóth mihály, a XiX. század legjelentősebb és méltatlanul elfeledett ma-
gyar református homiletikatörténésze így fogalmazott 1864-es átfogó 
homiletikatörténeti művében: 

annyit, hiszem, nem fog senki megtagadhatni, hogy ily eddigelé parlagon 
hevert történelmi téren, nem csak történet irónak, de egyszersmind tör-
ténet nyomózónak is kell lenni, sőt, nekem, mint homilétának, szónoki és 
nyelvészetbirálati szempontokból is kellett eljárnom.2

Tóth mihályról meg kell jegyeznünk annyit, hogy ő alkotta meg azt az önálló 
magyar homiletika-, ill. prédikációtörténeti áttekintést, amely a mai napig mód-
szerét és eredményeit tekintve tulajdonképpen mérvadó mű lehetne, ha jobban 
ismernék. a tervezett műnek sajnos csak az első kötete jelent meg nyomtatásban, 
amely a magyar nyelvű, ill. magyarországi igehirdetés történetét tartalmazza a 
Xi. századtól, majd a reformáció korától a Xviii. század elejéig. a második kötet 
is előkészületben volt, azonban nincs tudomásunk a kézirat további sorsáról és 
hollétéről, ami az első kötet ismeretében elég nagy veszteség. erre a munkára 
egyébként Tóth mihály debreceni professzor 1878-ban második kiadásban meg-
jelent homiletikájában utal, azonban ő maga 1879 decemberében3 elhunyt. ezt 
írta: „a második kötet mihelyt befejezve lesz, sajtó alá kerül.”4

a XiX. század elejétől nyomtatásban megjelent magyar nyelvű vagy kéz-
iratban fennmaradt magyar és latin nyelvű homiletika tankönyvek/jegyzetek 

2 Tóth mihály: Magyar protestans egyházszónoklat történelme. Kutfők után dolgozva magyar prot. 
Hitszónokok nyomtatott vagy kéziratban levő munkáiból. Mutatványokkal, s az egyházi beszédek 
birálataival, a reformatiótól a mai időig, Első kötet. debrecen, 1864, iv.

3 zoványi Jenő – Ladányi sándor: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon, Budapest, 
31977, 664-665.

4 Tóth mihály: Egyházszónoklattan. Az egyházi beszéd rövid történelmével, hittanhallgatói részére 
készítette, s kiadta Tóth Mihály, debrecen, 21878, 253.
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(pl. aranyi istván)5 és homiletika elméletek kötelező része volt az egyetemes és 
magyar prédikációtörténeti áttekintés az óegyház igehirdetésétől kezdve, azon-
ban terjedelmi okoknál fogva mindez természetesen csupán tájékoztató jelleggel 
bírt, és inkább csak fontos általánosságokat tartalmazott. a könyvek maguk 
általában erőteljesen külföldi művekre és azok eredményeire támaszkodtak eb-
ben az időben (is). 

a magyar református gyakorlati teológia (homiletika és liturgika) atyja, Tóth 
ferenc Homilétikája (1802, 21814), amely az első magyar nyelvű expressis verbis 
homiletikai tankönyvnek számító mű – eltekintve medgyesi Pál 1650-es részben 
bilingvis művétől (Doce nos orare quin et praedicare) –, meghatározta a XiX. 
század szinte egészét. műve a történeti kutatás és bemutatás ősének is számít ha-
zánkban, majd őt követte Tóth mihály a maga elméleti és külön történeti művé-
vel. Tóth ferenc megállapítja, hogy mit kell tartalmaznia egy homiletikatörténeti 
műnek és azt is, hogy ez mennyiben fontos a kor igehirdetői számára.

a’ Homilétika’ Historiájában elő kell adni, hogy mind matériájokra, 
mind formájokra nézve, minéműek voltak, eleitől fogva a’ Predikátziók, 
– mitsoda Theóriák voltak legközönségesebbek, mellyek szerént iródtak 
a’ Predikátziók, – mitsoda változások estek azokban, – mi okozta azt a’  
változást, – mitsoda ízléssel íródtak ez, vagy amaz idő szakaszban  
a’ Predikátziók, kik voltak a’ legjobb ekklésiai Tanítók, – mi az ő érdemek a’  
Katedrai ékesszólásra nézve, – és utoljára, mitsoda erejek volt minden idő-
beli Predikátzióknak az emberek’ megjobbítására, és a’ vallásra nézve.
 az illy Históriai esmérete a’ Homilétikának szükséges. mert eb-
ből tsinálhatunk magunknak tudományos megfogást minden időbeli 
predikállás módjáról, – ez adja kezünkbe a’ Predikátzió’ készítésének azo-
kat a’ réguláit, mellyeket a’ legjobb régi Predikátorok követtek; valamint 
azon Hibákat is e’ fedezi-fel, mellyekben az ekklésiai Tanítók estek, és a’ 
mellyeket nékünk kerülnünk kell; – ebből tudhatjuk-meg, hogy az iste-
ni tisztelet, sőt az egész Keresztyén vallás, ez vagy amaz idő szakaszban 
mitsoda állapotban volt; mivel a’ Predikátzió eleitől fogva egy fő részét 
tette az isteni tiszteletnek, és a’ Keresztyén vallást Predikátziókban adták 
elő a’ nép tanítói.6

Tóth mihály homiletikájában is meghatározza kutatása célját és módszerét:

5 ráday Könyvtár Kézirattára K-1. 47. aranyi, stephanus: „Compendium theologiae pastoralis…”. 
debrecen, 1828-1829.

6 Tóth ferentz: Homilétika, Győr, 21814, 43.
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az egyházi beszéd elméletének vagy egyházszónoklatnak történelme azt 
adja elő, hogy minő változásokon ment keresztül, mint emelkedett vagy 
hanyatlott időről-időre a ker. szellem, és egyházi élet. a minő az ember, 
olyan a predikáczió, és megforditva, a minő az idő olyan a hitszónok is. 
maguknak a legkitönőbb hitszónokoknak munkáin rajta van az idő, a kor 
szellemének nyoma, melytől semmi módon nem birnak szabadulni. […] 
 a honnan az egyházszónoklat történelmének is oly részrehajlatlannak 
kell lenni, hogy minden hitszónokot a maga kora vagy az időszak szerint 
itéljen meg, a melyben az élt, a mi bizony nem könnyü feladat, mert az ily 
történelemnek szorosan tárgyi szempontnál (objectiv) kell maradni.7

Tóth ferenc és Tóth mihály között kell megjegyeznünk zsarnay Lajos és Kun 
Bertalan munkáit, Tóth mihállyal párhuzamosan jelent meg továbbá mitrovics 
Gyula Egyházszónoklattana, amely ugyan nem tartalmaz homiletikatörténeti 
összefoglalást, de számos prédikációidézetet közöl szemléltetésképpen. 

Közeledünk egy jelentős évfordulóhoz, hiszen a XX. század magyar reformá-
tus homiletika tudományát és homiletikatörténeti felfogását nagyban átjáró és 
meghatározó műve, ravasz László Homiletikája 1915-ben jelent meg. ez a mű 
az elmélet mellett a korabeli külföldi szakirodalom segítségével megírt részle-
tes egyetemes és egyetemes protestáns igehirdetés-történet mellett arányaiban 
egy rövidebb magyar és magyar református igehirdetés-történetet is tartalmaz. 
érdekes, hogy ravasz László után a homiletikai tankönyvek közül több ezt az 
arányt megtartotta. ravasz előszavában megnevezi homiletikatörténeti munká-
inak forrásait, majd ebből konzekvenciát is levon:

a történeti részből csak néhány fejezet (kb. 8) nyugszik önálló és beható 
forrástanulmányokon, a többi az idegen monographia-irodalom eredmé-
nyeinek összefoglalása. Talán nem is volt szükséges az ilyen áttekintő tájé-
koztatóhoz a prédikáció-irodalom forrásszerű áttanulmányozása; ha ilyen 
igényeket támasztottam volna önmagammal szemben, ez a rész egymagára 
is lefoglalt volna egy évtizedet abból a rövid időből, amit ezerféle feladat 
és probléma így is annyira leköt, hogy a legnagyobb probléma mindig az 
marad: miként lehet egy percből két percet csinálni.8

ravasz, amikor a magyar homiletikai műveket elemzi, a következő megálla-
pítást teszi: „az igehirdetés történetével a magyar protestáns homileták nem 

7 Tóth 1878, 208-209.
8 ravasz László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete (Homiletika), Pápa, 1915, v-vi.
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foglalkoztak.”9 a fent elmondottak értelmében azonban ez az állítás nem állja 
meg a helyét.

e ponton szükséges egy fogalom tisztázása: a homiletikatörténet és a prédi-
kációtörténet tartalma közötti különbség és összefüggés pontos meghatározása. 
az általános fogalomhasználatban – úgy tűnik – manapság előtérbe került a 
homiletikatörténet kifejezés, amit a közmegegyezés és az egyszerűség kedvéért 
meg is lehet érteni vagy el lehet fogadni, azonban a homiletikatörténet – mint 
olyan – értelemszerűen nem azonos a prédikációtörténettel vagy a keresztyén 
igehirdetés történetével, ahogyan a korábbi szakirodalom ezt részben-egészben 
meg is különböztette. Jól tudjuk, hogy mást jelent a dogma- és dogmatikatörténet, 
a liturgiatörténet és a liturgikatörténet. nem bevett fogalom a homíliatörténet,10 
habár Bilkei Pap istván 1944-es homiletika jegyzetében „homília- és homiletika 
történet”11 címszó alatt tárgyalja az igehirdetés elméletének és gyakorlatának a 
történetét. a homíliatörténet kifejezés problémákat vet fel, ugyanis szerkezetileg, 
felépítésében nem minden szószéki beszéd homília, hiszen a két „konkurens” 
műfaj (homília és a sermo), valamint hozzávéve az oratio12 és ezek vegyes típusú 
megjelenési formái határozták meg a keresztyén és a magyar református igehir-
detést. itt már csak a tudományos elfogultság mondatja velem, hogy azt is le kell 
szögeznünk, hogy valami nem attól lesz prédikáció, hogy a szószéken hangzik el. 

a szakirodalomban a következő terminológiai megoldásokkal találkozunk: a 
prédikálás története, a keresztyén igehirdetés története, az egyházszónoklattan 
története, az egyházi szónoklat története, történeti vagy történelmi homiletika. 

Boross Géza definiálni próbálta a homiletika és prédikációtörténet közötti 
különbséget ekként:

a történelmi homiletika feladata a prédikáció történetének és nem a pré-
dikációról szóló tan, tehát a homiletika történetének előadása. amíg a 
homiletika-történet azt mutatja meg, hogyan és mi módon gondolkodtak 
magáról a prédikációról az előttünk járt nemzedékek, addig a történeti 
homiletika azt adja elő, hogya[n] és mi módon prédikáltak az előttünk élt 
igehirdetők. magyar homiletikai irodalmunkban ravasz László monu-
mentális müve, a gyülekezeti igehirdetés elmélete, Pápa 1915, tartalmaz 
rendszeres, a maga nemében egyszerüen mind a mai napig páratlan pré-
dikációtörténetet.13

9 ravasz 1915, 16.
10 akadnak azonban rá példák, hiszen szabó Géza jegyzetének címe: A homilia története.
11 Bilkei Pap istván: Homiletika, Budapest, 1944, 14-31.
12 Bartók istván: „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”. Irodalmi gondolkodás Magyaror-

szágon 1630-1700 között, Budapest, 1998, 189.
13 Boross Géza: Homiletika, Budapest, 1988, 248.
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a történelmi homiletika és a homiletikatörténet kissé retorikus felhangú 
megkülönböztetése sem honosodott meg a szakirodalomban. ma szinte köz-
megegyezésszerűen használjuk a homiletikatörténet szakkifejezést összefoglaló 
értelemben egyszerre az igehirdetés elméletének és gyakorlatának történeti ku-
tatására, azonban a részletes elemzések rögvest rávilágítanak az egy-egy korszak 
homiletika- és konkrét prédikációtörténete között húzódó különbözőségekre, 
sajátosságokra. egyrészről fontos és releváns a homiletikai szakirodalom törté-
neti vizsgálata, a korszakok tankönyvei által megfogalmazott értékek, ajánlások, 
esetlegesen korfüggő vagy a korra jellemző sajátosságok leírása és bemutatása 
és mindennek ütköztetése a gyakorlat konkrét megnyilvánulásaival, a korszak 
prédikációival. 

a tankönyvek – amennyiben már ilyenekkel vagy ehhez hasonló írásokkal 
számolhatunk –, ezek reflexiói, útmutatásai, javaslatai és kihatásai, előzményei 
és szellemi kapcsolatai nagyon fontosak, segítenek tájékozódni egy-egy korszak 
teológiai gondolkodásának megértésében, azonban nyilvánvaló, hogy a prédiká-
lás konkrét történetét vagy ennek részleteit prédikációtörténet nélkül nem lehet 
megírni. a prédikátorok soha nem követték és követik szolgai módon a tan-
könyveket, másrészről a prédikátorok esetlegesen korszakokon átnyúló életútja 
és szellemi háttere alapvetően meghatározta a konkrét prédikálási gyakorlatot, 
amit színesített a lelkész környezetével, közösségével való kapcsolata és az ép-
pen aktuális helyzet is. Példaként megemlíthetjük, hogy pl. medgyesi Pál nem 
minden esetben követi a saját maga által tankönyvszerűen megírt és bemutatott 
prédikációs struktúrát minden prédikációjában.14

az egyes életművek konkrét és egyértelmű besorolása és tipizálása igen nehéz, 
körülményes és „ingoványos” terület. szükség van egy-egy konkrét korszak ige-
hirdetői gyakorlatának csoportosítására, rendezésére; eközben néha nem teljesen 
egyértelmű kategóriák alapján egyes személyeket a „prédikálási kánon” szintjére 
emel(t) a szakirodalom, másokat pedig kihagy abból. Különösen problémássá vá-
lik a kérdés kezelése a Xviii. századtól, majd a XiX. században, amikor igen meg-
szaporodik a prédikációk, prédikációs kötetek nyomtatásban való kiadása. szász 
Károly püspök eléggé elítélőleg jegyzi meg e korról: „Prédikáció irodalmunk na-
gyon is gazdag, ez betegség, mint mikor valami satnya szülöttnek némely tagjai 
aránytalanúl kifejlődtek.”15 ezek szakmai szempontból igen eltérő jelentőségűek, 
ha szabad így mondani: értékűek, azonban mindenképpen kordokumentumnak 
minősülnek. a szakirodalomban általában szóban forgó, valamiért kiemelt élet-
művek mellett szükséges időről időre alaposan szemügyre venni és kutatni más 

14 Bartók istván: medgyesi Pál: doce praedicare. az első magyar nyelvű egyházi retorika, 10. in: 
Irodalomtörténeti Közlemények, 85/1, 1981, 1-16. 

15 s. szabó József: Egyházi dolgozatok, miskolc, 1894, 3.
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hagyatékokat, életműveket, ezeket tudományos gondolkodás figyelmébe ajánlani. 
a XX. századtól, a XXi. században még nehezebb (lesz) mindez, ugyanis már 
nem csupán nyomtatással, hanem hangfelvételekkel és egyéb internetes formá-
tumban korlátlanul tárolt, ill. nyilvánosságra hozott prédikációkkal találkozunk, 
amelyeket nyilván nem lehet egy az egyben a tudományos kutatás tárgyává tenni, 
szűrni kell őket, másrészről feltehetőleg az enyészeté lesznek a konkrét kutatha-
tóság és a dokumentálás, megőrzés hiányában. mindenesetre általánosságban 
igaz, hogy a homiletikatörténeti kutatásnak mindig nyitottságot kell mutatnia a 
saját maga rendszere és kánona felülvizsgálatára és újbóli értékelésére. 

Teljes vagy a teljességre törekvő kép megalkotásához értelemszerűen az egyes 
korszakok, teológiai irányzatok és egyes konkrét személyek életművének részle-
tes és összegző vizsgálata által juthatunk. 

Természetesen magyar kontextusban minket sokkal jobban érdekel a saját 
múltunk, amely egyébként számos találkozási és kereszteződési pont által szo-
rosabban vagy lazábban kapcsolódott és kapcsolódik az európai és az egyetemes 
keresztyén igehirdetés egykori és jelenkori történetéhez és irányzataihoz. ezt 
a képet az utóbbi időben színesítette és gazdagította a nehezen elérhető korai 
prédikációs irodalom antológiaszerű kiadása, majd az elmúlt néhány évtizedben 
egyre szaporodó kritikai kiadások, ill. fakszimilék16 megjelentetése. ezek alapo-
sabb feldolgozása és a kutatásba-oktatásba való beépítése különösen hangsúlyos 
feladatunk. 

szeretnék egy további problémát és hiányt is megemlíteni: a kéziratos ha-
gyatékok, gyűjtemények vizsgálatára és az ezek alapján megfogalmazott követ-
keztetéseknek hangsúlyosabban kellene jelentkeznie a homiletikatörténetben és 
ezáltal az oktatásban is. Természetesen egy-egy hagyaték, életmű ilyetén vizsgá-
lata igen nehéz és fáradságos munka, hiszen a levéltári vagy egyéb gyűjtemények-
ben található prédikációk áttekintése sokszor az irategyüttes teljes rendezésé-
vel, felmérésével is jár. ez a kutatási irány különösen saját, magyar örökségünk, 
homiletika- és prédikációtörténetünk vonatkozásában releváns és izgalmas. 

az elsődleges és másodlagos források megkülönböztetésének problémája és 
kérdése nagyon szépen jelentkezik Kovács albert 1904-es Homiletikájában. 

az ügy ily nagy fontosságának daczára is azt kell mondanunk, hogy ez a 
mező a theologiai ismeretek körében a legkevésbbé műveltek közé tartozik 

16 Pl.: Tarnai andor – Csetri Lajos: A Magyar Kritika Évszázadai I. Rendszerek a kezdetektől a 
romantikáig, H. n., 1981. Kulcsár György: Az halálra való készöletről rövid tanóság, alsólindva, 
1573. [fakszimile: 2007.] Kulcsár György: Postilla […]. alsólindva, 1574. [fakszimile: 2001.] 
Bornemisza Péter: Predikatioc, egesz esztendő altal minden vaſarnapra rendeltetet Euangeliombol, 
detrekoebe, 1584. [fakszimile: 2000.]
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még a külföldi irodalomban is. Kétségtelen, hogy ennek oka a feladat ne-
hézségében is keresendő, mert a kérdésnek önálló áttanulmányozására és 
feldolgozására sokoldalú ismeret és egy egész emberi élet munkája volna 
szükséges; azonban a gyakorlati szükséget sokkal kevesebb munkával, má-
sodforrásokból is ki lehetne elégítni, ha ilyenek volnának. a homiletikai 
kézikönyvnek az a cikke, a mely az egyházi ékesszólás történetéről szól, 
nem tűzhet maga elé más feladatot, mint hogy az önálló tanulmányozásra 
az első ujjmutatásokat megadja; de magát az ismeret anyagját még a leg-
szerényebb igény számára sem nyujthatja elegendő mennyiségben, mert ez 
önálló tanulmány.17

Külön kutatási terület továbbá a fennmaradt kéziratok és ezek nyomtatásban 
megjelent változatainak vizsgálata. sok esetben maga a kézirat hordozza a szerző 
vagy a kiadó kézírásos megjegyzéseit, változtatásait, de általában a nyomtatásban 
való kiadásból – természeténél fogva – kimarad számos olyan fontos adat, amely 
a konkrét prédikátori gyakorlat rekonstruálásához közöl közvetlen vagy közve-
tett adatokat. ezek kutatása és beépítése a tudományba szintén elengedhetetle-
nül fontos, nem is beszélve arról, hogy a liturgikus környezetet, a fennmaradt 
énekrendeket és imádságokat is vizsgálnunk kellene, ami sok esetben meghaladja 
egy-egy kutató és tudományág konkrét határait és lehetőségeit. 

egyszerre hasznosak és egyszerre problémásak, egyszerre üdvözlendőek és 
egyszerre kritikával veendőek az elmúlt néhány év, ill. évtized olyan kiadványai, 
amelyekben addig csak egyes gyűjteményekben, levéltárakban lévő prédikációk 
jelentek meg évszázadok után először.18 ezáltal elérhetővé és könnyebben ku-
tathatóvá váltak ezek a művek, azonban olykor a kiadók, szerkesztők számára a 
prédikációk mint bizonyos irodalmi összefüggéseket megvilágító, művelődés-, 
kultúr- és irodalomtörténeti vagy történelmi adatokat közlő szövegek fontosak. 
éppen ezért a közlés esetében kevésbé vették és veszik figyelembe, hogy sajátos 
műfajról van szó: a prédikációról. Több kiadványban gyakorlatilag csak egy öm-
lesztett vagy rosszul tagolt szöveggel állunk szemben, mindez abból fakad, hogy 
a közreadó esetlegesen nem ismeri kellőképpen a prédikációközlés történelmi 
hagyományait, formáit és kritériumait. a kísérő tanulmányok általában nem 
vagy elnagyoltan vizsgálják a megírás, az elhangzás kontextusát, esetlegesen 
egyháztörténeti-teológiai felületes ismereteket közölnek, ill. a következtetések 

17 Kovács albert: Homiletika vagy egyházi ékesszólástan, Budapest, 1904, 54.
18 Pl. sajószentpéteri istván: Ördög szára-bordája, Budapest, 2008. Budai Pál: A köznép babonái 

és balvélekedései ellen való prédikátziók, Budapest, 2005. Győri L. János: Nagyari József tábori 
prédikációi, 1681-1683, debrecen, 2002.
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teológiailag nem relevánsak. ilyen esetekben érdemes lenne szakértő(k) bevo-
nása. 

a Xviii. századi vagy korábbi kéziratok közlésénél sok esetben problémás 
a prédikációk strukturális felépítésének egyébként szokásos átírása, jelzése 
(széljegyzet, lábjegyzet), sokszor a kézirat nyilvánvaló esetlegességein, elírásain 
átsiklanak a szövegközlők; a bibliai citátumok és egyéb citátumok kritikai vizs-
gálata elmarad; az eredeti héber-görög nyelvű idézetek átírása, közlése, a bibliai 
szövegvariánsok vizsgálata is elmarad. számos esetben hibás a bibliai és egyéb 
szokásos teológiai és paleográfiailag evidenciaszámba menő rövidítések felol-
dása, sőt néha a folytatólagos kézirat szöveghatárainak meghatározása is rossz. 
Problémaként jelentkezik, hogy sok esetben nem vesznek tudomást arról a tény-
ről, hogy az egyébként összefüggő hosszú szöveg előadása több részre tagolva is 
történhetett, valamint a kéziratban az is előfordulhat, hogy a fennmaradt, szinte 
egy-egy témáról való értekezésszámba menő szöveg a korábbi előadás és a szóbeli 
elhangzás után készített szerzői vagy másolói tisztázat, kiegészített változat. 

ma különösen fontos és sürgető az irodalom- és nyelvtörténeti kutatások 
gazdag eredményeinek teológiai tudományba való beépítése, az ezekkel és más 
társtudományokkal való együttműködés és párbeszéd, valamint a digitalizálás 
által kínált lehetőségek, a kutatási aspektusok bővülésének helyes, megfontolt 
beépítése e kutatási területbe is. 

fontos alapelv, hogy minden igehirdetést a maga korában, összefüggésében 
ítéljünk meg, értelmezzünk és az adott, tudott vagy sejtett nagyobb teológiai, 
társadalmi, szociológiai, szellemtörténeti, liturgiai stb. összefüggés figyelembe-
vételével mutassunk be. fontos lenne, hogy ez a szemlélet jelenjen meg a tudo-
mányos kutatásban és az oktatásban, hogy ne csak saját korunk késő XX. és XXi. 
századi igehirdetését tartsuk felnőtt, igaz, öntudatos keresztyén igehirdetésnek, 
mivel félő, hogy mi pontosan ugyanolyan ítélet alá fogunk esni, mint amit mi 
gyakorlunk mások felett. valahogyan a gyakorlatban nem ismerem fel, hogy az 
igehirdetés forradalmának és az igehirdetés fénykorának idejét élnénk, amire a 
tankönyvek olvasása során következtethetnénk. 

Természetesen az ember repüléséről, a gyermekek fogantatásáról, a krumpli-
töltögetésről, a himlőoltásról, az állattenyésztésről, a trágyázásról, a pipázás és a 
paráználkodás összefüggéseiről szóló prédikációkat más egyéb dolgokkal együtt 
pontosan úgy megmosolyogjuk, mint a Big Brother, a Való Világ, a Bábel és a 
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nyelvvizsga, Scully és Mulder kinyomozza pünkösd történetét,19 Jézus Krisztus ke-
reszthalála ugyanolyan váratlan volt, mint amikor J. F. Kennedyt lelőtték Dallasban 
1963-ban, vagy a barmeni nagynéni 75 éves,20 a moly és a rozsda jézusi képes be-
széde alatt a gazdasági világválságról értekező21 vagy a betlehemi csillagról a vörös 
csillagra és onnan az Európai Unió zászlóján lévő csillagokra eljutó – miközben 
arról egy szó sem esik, hogy Jézus megszületett – prédikációkat. 

mindehhez hozzá kell tennünk, hogy természetesen nem minden prédikáció 
szól(t) ezekről a témákról, ahogyan erre a tankönyvek alapján következtethet-
nénk, minden korban pontosan ugyanúgy voltak mélységek és magasságok, egyé-
nek és egyénieskedők, mint manapság, amit az összességében kísérletező kortárs 

19 szabó Lajos: Kísérletező igehirdetések a kortársak megszólítására. in: szabó Lajos (szerk.): 
A lelkigondozás órája – Alapvetés és irányvétel a lelkészi szolgálat mindennapjaihoz, Budapest, 
2000, 301-314. „Ha meggondoljuk, tényleg remek epizódot lehetne kanyarintani az X-akták 
számára a pünkösdi történetből. ahogy mulder és scully ügynök kihallgatná a szemtanúkat, 
és felgöngyölítené az ügyet.”

20 Jakab sándor: az irodalmi eszközök szerepének elemzése a prédikációban. in: Theologiai Szemle 
53/4, 2010, 235-241. „a júniusi nap az arcomra tűz. és én ott állok a wuppertáli belvárosban. 
egy ifjú pár billeg el mellettem jégkrémmel a kezükben. egy elfátyolozott moszlim nő kezében 
gyermeket visz. egy nyugdíjas az utcasarkon kutyájára várakozik. Jézus Krisztus, isten egyetlen 
szava, aki meghal és feltámad, egy grandózus [sic!] reménykeltő kép lehet, amely a halálban 
is megtart. Legalábbis sok embert már megvigasztalt és megtartott. és Jézus Krisztus, isten 
egyetlen igéje, az embernek fia időt szakított a haszontalanokra, a mindent elvesztő lúzerekre 
is.”

21 fabiny Tamás: a mások mássága. igehirdetés a drezdai egyházi napok nyitó istentiszteletén (mt 
6,19-21). in: Lelkipásztor 86/12, 2011, 447-448. „mi Tőkénk, aki a nyugaton vagy, amortizálódjék 
a te befektetésed. Jöjjön el a te profitod, tőzsdei árfolyamaid emelkedjenek, amint a Wall stree-
ten, úgy európában is. napi forgalmunkat add meg nekünk ma, hosszabbítsd meg hiteleinket, 
miképpen mi is hosszabbítunk hitelezőinknél. és ne vígy minket a csődbe, de szabadíts meg a 
szakszervezetektől. mert tiéd a fél világ és a hatalom és a gazdagság 2000 év óta. mammon.”
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homiletika22 fel is erősít. Korábban a szószék az embernevelés egyik helye is volt, 
ma már összetettebb a kép. 

a homiletikatörténet cizellálni tanít, és talán eljuttat oda, hogy az igehirdetést 
nem kényszeres cselekvésnek, hanem örömnek és valódi istennek szentelt szolgá-
latnak tartjuk. szőnyi György nagyon szépen fogalmazta meg mindezt, idézem:

az igehirdetés történetének vizsgálata hozzátartozik a homiletikai felké-
szüléshez. az egyház történetének ez a legfontosabb ágazata, tanulságot, 
tapasztalatot, figyelmeztetést nyújt számunkra. ravasz László a „Gyüleke-
zeti igehirdetésről” írt hatalmas munkája első főrészként adja az igehirdetés 
történetét mint bevezetést a tanulmányozáshoz. napjainkban is ismételten 
kezünkbe kell vennünk az európai tudományművelésnek ezt a részletes, 
szakszerű és olvasmányos, maradandó értékű munkáját. módszere az, hogy 
egy-egy történeti korszak igehirdetőinek bemutatása után a homiletikáról 
szóló megfontolásokat, tanításokat közli. elsődleges olvasmány legyen ez, 
mielőtt valaki a német vagy angol tájékozódását megkezdi. az igehirde-
tés történetének egyes kiemelkedő alakjait munkáik közvetlen olvasásá-
val, forrástanulmánnyal kezdjük, és mai teológiai ismereteink mértékeivel 
dolgozzuk fel.23

22 ezek közül néhány példát említek: 
1. narratív vagy elbeszélő igehirdetés. Pásztor János: Homiletikai irányzatok az egyesült Ál-

lamokban. in: Theologiai Szemle 41/6, 1998, 346-357. vályi nagy Ágnes: narratív teológia, 
narratív igehirdetés. in: Théma 1/2, 1999, 4-12.

2. argumentatív igehirdetés. saft, Walter: az argumentatív igehirdetés. in: Lelkipásztor 58/9, 
1983, 529-538. 

3. Kontextuális igehirdetés. Hős Csaba: a tengerentúli homiletika néhány hangsúlyos pontja. 
in: Sárospataki Füzetek 9/1, 2005, 77-89.

4. Lokális igehirdetés, helyi, gyülekezeti teológia. Hős 2005.
5. Konfrontáló igehirdetés. Hős 2005. 
6. fenomenológiai homiletika. Literáty zoltán: a fenomenológiai homiletika alapjai – david 

Buttrick „Homiletic – moves and structures” című műve alapján. in: Békési sándor (szerk.): 
Ostium in caelo. Jubileumi kötet dr. Bolyki János teológiaprofesszor 75. születésnapjára, Buda-
pest, 2006, 170-180. 

7. dramatizált homiletika. nicol, martin: Dramatizált homiletika, Budapest, 2005. 
8. Beszédaktus szerinti prédikáció. steinbach József: a beszédaktus szerinti prédikáció-felépí-

tési modell. in: Református Egyház54/12, 2002, 278-281.
9. Tanuláslélektani prédikáció. steinbach József: a tanuláslélektani prédikáció-felépítési mo-

dell. in: Református Egyház 53/10, 2001, 251-254.
10. Kísérletező igehirdetés. szabó 2000.; Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az 

istentisztelet útkereséséhez. Elméletek és gyakorlati lehetőségek, Budapest, 2005. 
23 szőnyi György: Homiletika II., sárospatak, 1992-93, 32.
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melléklet

Magyar, ill. magyarországi homiletikák áttekintése

Homiletikatörténetet nem tartalmaznak

Protestáns művek:
1. medgyesi Pál: Doce nos orare, quin et praedicare etc. az az, Imadkozasra és 

praedicatio irásra s-tételre, és a’nak meg tanulására-való mesterseges tablak. 
Bártfa, 1650.24

2. martonfalvi György: Ars concionandi Amesiana, Ita deliniata & illuſtrata, 
ut unusquisque hanc viam ingreſſus, accuratus & facilis concionator evadat. 
debrecen, 1666.25

3. szilágyi Tönkő márton: Biga pastoralis, Seu, Ars orandi & concionandi. deb-
recen, 1684.26

4. Gombási istván: A’ Papi Szent Hivatal’ Gyakorlásárol valo Traktának elsö 
Darabja. Melly tanit a’ Prédikállásról, és az Ifjak’ tanitatásokról. Kolozsvár, 
1784.27

5. simkó vilmos: Gyakorlati hittan. Pozsony, 1848.28 – „de egyet sajnálva 
nélkülöztem benne, t. i. a’ magyar szónoklatnak történetét, pedig e’ részben 
dobos a’ mult országgyülésen szolgálhatott volna adatokkal a’ szerzőnek.”29

6. mitrovics Gyula: Egyházi szónoklattan. Tekintettel a magyar egyházi beszéd-
irodalomra. sárospatak, 1878.;30 debrecen, 21911.31

7. Csiky Lajos: Homilétika. debrecen, 1897.
8. Tóth endre: A református prédikáció. Budapest, 1935.

24 részletesen ismerteti: Bartók 1981, 1-16. Bartók 1998, 200-211.
25 részletesen ismerteti: Bartók istván: Két Xvii. századi magyar egyházi retorika. in: Irodalom-

történeti Közlemények 87/5, 1983, 447-462.
26 részletesen ismerteti: Bartók 1983, 447-462.
27 fr. osterwald/ostervald művének adaptációja.
28 részletesen ismerteti: Tatay istván: észrevételek símko vilmos „gyakorlati hittanára.” in: Pro-

testáns Egyházi és Iskolai Lap 7/48, 1848, 1198-1203. 
29 sz.: irodalom. in: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 7/24, 1848, 757. 
30 részletesen ismerteti: Lukács Ödön: Könyvismertetés. „egyházi szónoklattan, tekintettel a 

magyar egyházi beszéd irodalomra. Tanitványai számára való olvasmányul irta mitrovics Gyula 
ref. Hittanár és főiskolai lelkész sárospatakon. Kiadták a sárospataki vallás és egyh. Tudomány 
szakhallgatói. sárospatak, nyomatta steinfeld Béla a ref. főiskola betüivel. 1878. ára 2 frt.” in: 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 21, 1878, 1474-1477., 1494-1499., 1529-1531., 1568-1571., 1600-
1603.

31 röviden ismerteti: Könyvismertetés. mitrovics Gyula összegyűjtött papi dolgozatai. in: Dunán-
túli Protestáns Lap 23/13, 1912, 110-111. nincsen (külön) homiletikatörténet, de nagyon sok 
magyar és kevés külföldi példát hoz az egyes tételek szemléltetésére.



a homiletikatörténeti kutatások problémái

•  163  •

9. László dezső: Az Anyaszentegyház élete és szolgálata. A theologiának mint 
gyakorlati theologiának alapkérdései. Kolozsvár, 1938.

10. Joó sándor: A húsvét homiletikuma. debrecen, 1942.32

11. Thurneysen eduard: Az íge szolgálata. sopron, 1942.33

12. Czeglédy sándor: Homiletika II. és IV. rész. debrecen, 1951.
13. Bodonhelyi József: Elvi és alaki homiletika. Budapest 1961.; 21965/66.34

14. szabó Géza: Homiletika (Elvi rész). Budapest, 1967/68.; 21973/74.
15. szabó Géza: Homiletika (Alaki rész). Budapest, 1967/68.; 21973/74.
16. robinson, Haddon W.:35 Igehirdetés igei módon. Budapest, [1980.]
17. Csiha Kálmán: Az igehirdetés dialektikája (Egzisztenciális igehirdetés). Ko-

lozsvár, 1997. (második, javított kiadás)
18. nicol, martin: Dramatizált homiletika. Budapest, 2005.
19. nagy istván: Homiletika. Budapest, 2006.36

20. szilvási andrás:37 Isten általunk hirdetett igéje. Homiletika jegyzet. Pécel, 
2010.

Katolikus művek:
1. schleiniger miklós: Egyházi szónoklattan. veszprém, 1872.38

2. stolz albán: Homiletika mint utmutatás arra, hogyan kell a szegényeknek az 
evangéliumot hirdetni. esztergom, 1902.39

3. somogyi antal: Praedica Verbum! A katolikus igehirdetés elmélete. Budapest, 
[1937.]

4. zerfass, rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei. Budapest, [1995.]

32 Homiletikatörténeti példákkal támasztja alá érveit.
33 nem tartalmaz klasszikus homiletikatörténetet, áttekintését schleiermachertől kezdi.
34 értelemszerűen nem tartalmaz homiletikatörténetet.
35 a mű szerzője a baptista egyház lelkész.
36 nem tartalmaz homiletikatörténetet, csak a magyar homiletikai műveket sorolja fel. adatköz-

lésében számos hiba, elírás található. 
37 a mű szerzője adventista lelkésze.
38 nem tartalmaz homiletikatörténetet, bár a szerző felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes az 

egyházatyákat tanulmányozni.
39  röviden ismerteti: Babura László: irodalom és művészet. Homiletika. in: Esztergom. Politikai és 

társadalmi hetilap 8/17, 1903, 6. irodalmi és művészet. irodalmi jelentés. in: Esztergom. Politikai 
és társadalmi hetilap 8/19, 1903, 5.
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Homiletikatörténetet tartalmaznak

Protestáns művek:
1. Tóth ferenc: Homilétika. Komárom, 1802.; Győr, 21814.40 – Homiletika 

históriája41

2. Blair Hugo’ rhetorikai és aesthetikai leczkéi. Némelly kihagyásokkal és rövidí-
tésekkel angolból Kis János. Első kötet. Buda, 1838. – Az ékesszólás története

3. zsarnay Lajos: Paptan. sárospatak, 1847;42 21857.43 – Vallástanítás és egy-
házi szónoklat története44

4. Kun Bertalan: Egyházi szónoklattan. Használható minden hitfelekezetű kü-
lönösen protestans lelkészek által. miskolc, 1855. – Keresztyén egyházi szó-
noklattan története45

5. Tóth mihály: Magyar protestans egyházszónoklat történelme. Kutfők után 
dolgozva magyar prot. Hitszónokok nyomtatott vagy kéziratban levő munká-
iból. Mutatványokkal, s az egyházi beszédek birálataival, a reformatiótól a 
mai időig. Első kötet. debrecen, 1864.46

6. Tóth mihály: Egyházszónoklattan. Az egyházi beszéd rövid történelmével, 
hittanhallgatói részére készítette, s kiadta Tóth Mihály. debrecen, 1866.;47 
21878. – Egyházszónoklat történelme48

7. Kovács albert: Homiletika vagy egyházi ékesszólástan. Budapest, 1904.49 – 
Egyházi ékesszólás története50

8. Hörk József: Evangelikus homiletika vagyis az egyházi beszéd elmélete. (Egy-
házi szónoklattan). Vezérfonalul a leendő, repetitoriumul a már működő egy-

40 részletesen ismerteti: Benedek sándor: Tóth Ferenc gyakorlati theológiája, debrecen, 1933, 126-
190. 

41 elég alapos munka, természetesen számos külföldi mű használatával. ez az első egyetemes 
homiletikatörténeti munka.

42 röviden ismerteti: H.: irodalom i. in: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 6/29, 1847, 713.
43 röviden ismerteti: K. B.: Könyvismertetések. in: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1/27, 1858, 

686-688. 
44 nagyon rövid homiletikatörténetet tartalmaz, feltehetően átvétel.
45 Tartalmaz homiletikatörténetet, de az feltehetően átvétel.
46 részletesen ismerteti: szilágyi ferenc: Könyvismertetés. figyelmet érdemlő egyház- s irodalom-

történelmi monographia. in: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 7, 1864, 1450-1457., 1488-1496., 
1519-1525. az első önálló magyar református homiletikatörténeti mű. 

47 röviden ismerteti: Könyvészet. in: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 9/8, 1866, 254-255. 
48 alapos homiletikatörténetet tartalmaz. 
49 röviden ismerteti: Kovács albert Homiletikája. in: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 47/40, 1904, 

633. 
50 a homiletikatörténet 80%-a a katolikus mihalovics ede műve nyomán készült.
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házi szónokoknak. Pozsony, 1907.51 – A homiletika története, a homiletika 
irodalma52 

9. Csizmadia Lajos: Gyakorlati theologia. Pápa, é.n. – A homiletika története53

10. Csiky Lajos: Egyházszónoklattan. nagybánya, 1914.54 – Egyházszónoklat-
tan irodalma

11. ravasz László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete (Homiletika). Pápa, 1915. 
– Az igehirdetés története55

12. rácz Béla: Két évszázad a magyar református igehirdetés történetéből. (1711-
1914) Homilétikai tanulmány. I. kötet. Gyula, 1931.56

13. Czeglédy sándor: A prédikáció gyülekezetszerűsége. Budapest, 1938. 
– A prédikáció gyülekezetszerűségének kérdése a magyar protestáns 
homiletikákban57

51 röviden ismerteti: irodalmi szemle, 612-613. in: Protestáns Szemle 19, 1907, 610-624.
52 Csak a homiletikai művekkel foglalkozik, nagyon röviden foglalkozik a homiletikatörténettel, 

átvétel.
53 Kézzel írt jegyzet, amely tartalmaz rövid homiletika- és prédikációtörténetet.
54 röviden ismerteti: irodalom. in: Református Szemle 7/13, 1914, 208-209. vö. ravasz László: 

irodalom. in: Református Szemle 7/34, 1914, 551-553. „először is az egész elvi rész szószerinti 
fordítása a van Oosterzee könyvének. másodszor az egyházi évről szóló rész is szolgai fordítás, 
tehát nem ő találta ki; de még nem is oosterzee, hanem a református homileták között elő-
ször schweizer (1848). Harmadszor: Oosterzee tanít kátémagyarázatról (315-320), nem Csiky 
Lajos; ő csak fordít róla. negyedszer: homilia és sermo (témás beszéd) között már augustinus 
különböztetett, de a homiletikai elmélet a 17. század óta tartja különálló műfajnak őket, tehát 
ez megint nem a Csiky Lajos találmánya, amit ha másutt nem, mitrovicsnál megtudhatott 
volna. végül amit a gyakorlati bibliamagyarázatról mond, az tényleg páratlan és eredeti, mert 
óriási tájékozatlanságra vall. ugyanis a Csiky gyakorlati bibliamagyarázata nem egyéb, mint 
legátus-homilia, azaz olyan beszéd, amely tétel, terv és szerkezet nélkül veszi az egyes verseket, 
s először a »tant« fejti ki, azután »erkölcsi alkalmazást« ad. Tehát olyan valami, ami nem tar-
tozik a homiletikába. […] ezek után igazán nem érdemes tartalmi szempontból birálni e művet 
és keresni állításai igazságát. Pedig már egyszer le kellene számolni ezzel az iránnyal, mely 
az igehirdetést »szónoklatnak« tartja, az igehírdetőt »hitszónok«-nak veszi, a homiletikát egy 
csomó üres, nagyképű, külső szabály formalizmusává alázza és nevel egy igehirdetői nemzedé-
ket, amelynek legfőbb célja a hatás, charismája a hang, eszköze a póz, életproblémája egy-egy 
új gesztus, s amely az igehírdetést vagy azért gyakorolja, mert muszáj, vagy azért, mert magát 
produkálhatja. nem csoda, ha ilyen irányzat mellett a homiletikai oktatás tetejét az teszi, hogy 
az akadémia tudtával és felhatalmazásával kimustrált ripacsok tanítsák az ifjú Timotheusokat 
– bizonyságtevésre. eszükbe jut a Goethe szava: Kann ein Pfarrer von einem Komödiant lernen? 
Ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ist.” 

55 van homiletikatörténet, de jórészt külföldi munkák alapján.
56 alapos munka a Xviii-XiX. század homiletikatörténetéről. főleg bibliográfiai áttekintése bír 

nagy jelentőséggel.
57 a megadott nézőpontból vizsgálja meg a magyar református homiletikákat ravasz Lászlóig. 
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14. Bilkei Pap istván: Homiletika. Budapest, [több kiadás].58 – Homilia és 
homiletika története59

15. Bodonhelyi József: Homiletika történet. Budapest, 1959/60.; 21965/66.
16. Czeglédy sándor: A homiletika vázlata. debrecen, 1971. – Prédikáció és 

homiletikatörténet60

17. szabó Géza: A homilia története. Budapest, 1967/68.; 21974/75.; 31980/81. 
– Homiliatörténet

18. Boross Géza: Történelem a szószéken. A történelem mint homiletikai problé-
ma. Budapest, 1979.61

19. Békefi Pál:62 Homiletikai jegyzet. H. n. é. n.63 
20. Pásztor János: Krisztus hirdetése a magyarországi református egyházban. 

Homiletika. debrecen, 1986.64

21. Boross Géza: Homiletika. Budapest, 1988.; 21994. – Keresztyén prédikáció 
története65

22. Boross Géza: Elvi homiletika. Budapest, 1990. – A homiletika története66

23. stott, John r. W.:67 Hiszek az Igehirdetésben. Budapest, 1992.; 22006. 
– A prédikálás dicsősége – történeti áttekintés

24. szőnyi György: Felkészülés az igehirdetésre. Homiletika. sárospatak, 1992/93. 
– Történelmi homiletika – Igehirdetés története68

25. fekete Károly: Homiletika. debrecen, 1993. – Az igehirdetés története69

26. molnár János – Tóth zoltán – Gilicze andrás: „Doce nos orare quin et 
praedicare”. A magyarországi református homiletikai irodalom áttekintése a 
reformációtól napjainkig. szeged, 2004.70

58 egyetemi jegyzetként több kiadásban is megjelent az 1920-1930-as évektől kezdődően, de az 
1944. évi kiadástól eltekintve nincs pontos évjelölés. ez azért fontos, mert van olyan kiadás, 
amely nem tartalmaz homiletikatörténetet.

59 Homiletikatörténeti áttekintése nem számottevő.
60 Tartalmaz alapos homiletikatörténetet, és különbséget tesz homiletika és prédikációtörténet 

között. a kettőt együtt tárgyalja. 
61 Tartalmaz részleteiben homiletikatörténetet.
62 a mű szerzője baptista lelkész.
63 Tartalmaz homiletikatörténetet.
64 Pusztán a retorika és a homiletika kapcsolatánál mutatja be bizonyos szintig a homiletika-

történetet, teljesen összemossa a homiletikát és a retorikát. 
65 a homiletikatörténetet javarészt ravasz Lászlóra építi.
66 rövid homiletikatörténetet tartalmaz, amely számos hibás adatot tartalmaz. ezek a hibák a 

munka mások általi átvételeiben is jelentkeznek.
67 a mű szerzője az anglikán egyház lelkésze.
68 Kivonatos, rövid homiletikatörténetet tartalmaz.
69 alapos homiletikatörténetet tartalmaz, forrásait jól dolgozza fel. 
70 irodalomtörténeti tanulmányokat is felhasználva dolgozza fel a homiletikatörténetet.
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27. Borzási istván:71 Homiletika. Az igehirdetés alapjai. marosvásárhely, 2008. 
– A keresztyén igehirdetés története72

28. nagy istván: Szemelvények a keresztyén prédikáció történetéből. Budapest, 
2009.73

29. Telegdi József:74 Homiletika. Az igehirdetés szolgálatában. Budapest, 2009. 
– A homiletika története75

Katolikus művek:
1. szilasy János: A’ lelkipásztorság’ tudománya. Második kötet. Buda, 1842. – 

A’ fölnőttek’ tanításának és ezen tanítás’ tudományának története
2. Kudora János: Katholikus egyházi szónoklattan. Példákkal megvilágitva és a 

szónoklat történelmi vázlatával bővitve. Budapest, 1891. – Egyházi szónok-
lat történelme

3. Kudora János: A magyar katolikus egyházi beszéd irodalmának ezeréves tör-
ténete 896-1896. Budapest, 1902.76

4. rézbányai József: Az egyházi szónoklat kézikönyve. Budapest, 1902. – Egy-
házi szónoklat története77

5. mihalovics ede: A katholikus predikáczió története Magyarországon I. kötet. 
A kereszténység behozatalától Pázmányig. Budapest, 1900.

6. mihalovics ede: A katholikus predikáczió története Magyarországon II. kötet. 
Pázmány Pétertől napjainkig. Budapest, 1901.

7. Boroviczény nándor: A katholikus hitszónoklás tankönyve különös tekintettel 
a gyakorlatra. Budapest, 1911. – Szónoklattan78

8. mihályfi Ákos: Az igehirdetés. Egyetemi előadások a lelkipásztorkodástan 
köréből. Budapest, 1912.;79 21921.;80 31927. – A szentbeszéd története81

71 a mű szerzője erdélyi baptista lelkész. 
72 Tartalmaz homiletikatörténetet, de csak a puritanizmusig.
73 ravasz László nyomán, példáján halad, de a XX. századot is áttekinti konkrét prédikációk közlése 

és elemzése által.
74  a mű szerzője pünkösdista lelkész. 
75 Tartalmaz homiletika- és prédikációtörténetet is.
76 röviden ismerteti: irodalmi és művészet. a magyar katholikus egyházi beszéd irodalmának 

ezeréves története 896-1896. in: Esztergom. Politikai és társadalmi hetilap 7/6, 1902, 6.
77 rendkívül alapos egyetemes és magyar homiletikatörténetet tartalmaz.
78 Példákat mutat be egyes igehirdetők prédikációiból (közli életrajzukat is), a mű elején, valamint 

a végén függelékben.
79 röviden ismerteti: vegyes közlemények. in: Dunántúli Protestáns Lap 23/46, 1912, 400. mihályfi 

Ákos dr. könyve az igehirdetésről. in: Esztergom. Politikai és társadalmi hetilap 17/44, 1912, 2-3. 
80 röviden ismerteti: irodalom. mihályfi Ákos dr.: az igehirdetés. in: Esztergom. Politikai és tár-

sadalmi hetilap 26/120, 1921, 3.
81 Tartalmaz homiletikatörténetet, főleg a korai egyház igehirdetése vonatkozásában a mai napig 

mértékadó áttekintés.




