
A keresztyén hittan alapelvei és főtulajdonságai.*) 

A koresztyénségnek a szellemi élet világában elfoglalt 
mai helyzetére nézve jellemzőnek mondható, hogy a keresz-
tyén vallás és a tőle eltérő vagy vele ellentétes világ- és 
életnézetek között folyó évszázados harcz mind inkább és 
inkább elvi jelleget ölt. A keresztyénség körén belül vitásak 
lehetnek az egyes tanok, s az, ä ki a keresztyén hitnek kö-
zéppontjában áll s át lát ja azt 'a belső, sugárszeríí össze-
függést, melyben az egyes tanok az elvi középponttal állanak, 
a legszilárdabban meg lehet győződve az egyes keresztyén 
tanigazságok kiváló fontosságáról; de a kívülről jövő táma-
dásokkal szemben immár nem annyira arról van szó, hogy 
egyik-másik keresztyén tan igaz-e, helyes-e, tartható-e vagy 
sem; hanem inkább arról, hogy a keresztyénség a maga 
elvi lényege szerint maradandó, örökérvényű igazság s üd-
vözítő élet valóság-e vagy sem. Ez a nyilvánvaló tény elég-
gé jellemzi a keresztyénség ez időszerinti helyzetének nagy, 
bár a történelemben nem példátlan komolyságát s a keresz-

*) Jelen szerény munkám a múlt évi evang. egyetemes egyházi köz-
gyűlés alkalmával megtartott theologiai tanári vizsgálatra késztilt. A magam 
részéről csak helyeselni tudnám, ha dr. Szlávik Mátyás theol. tanár úrnak 
az a javaslata (l. „Evang. Őrálló" 1905. 5. sz. „A theologiai tanári vizsgá-
latról"), hogy a vizsgálatra jelentkezők nyomtatásban adják be munkálatai-
kat, a vizsgálati szabályzatba felvétetnék, lehetőleg azzal a határozmánynyal 
együtt, hogy a jelölt tudományszaka köréből szabadon választhassa feladatát. 
Kétségtelen, hogy a vizsgálat nyilvánosságának ez a kiterjesztése nagyban 
emelné a theologiai tanári vizsgálat színvonalát s egyszersmind hozzájárúlna 
„amúgy is szegényes és hézagos hazai theol. irodalmunk" gazdagításához. 
Jóllehet külső kötelezettség nem áll fenn s a vizsgái szempont természetesen 
elesik, mégis, úgy érzem, hogy munkámmal tartozom a nyilvánosságnak s 
azért im közre bocsátom, és pedig vállozatlanúl, bár tudom, hogy azokat a 
methodikai nehézségeket, melyek az „alapelvek" és a „főtulajdonságok" kom-
binált tárgyalását követelő thémában rejlenek, teljesen legyőznöm nem sike-
rült. V. ö. mégis a II. főrész bekezdését. Tartalmilag azonban annál hívebben 
és világosabban igyekeztem kifejezni ezfcn alapvető hittani kérdésekre vonat-
kozó keresztyéni és tudományos meggyőződésemet. A keresztyén hittan alap-
elveinek rendszeresebb kifejtésére, melynél az ujabban erősen hangoztatott 
,vallástörténeti módszerre*, s az ismeretelméleti kérdésre is behatóbb figye-
lemmel óhajtanék lenni, talán máskor lesz alkalom. 
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tyén theologiának, mely hivatva van a keresztyén vallás 
világnézetét a magasabb szellemi élet körében hathatósan 
képviselni, elmellőzhetetlen kötelességévé teszi, hogy, a kor 
szellemi és tudományos színvonalának és szükségleteinek 
megfelelően, a tudományos kuta tás részletein felül emelked-
ve, illetőleg azokon által a mélyre hatolva, feltétlen igazság-
szeretettel és őszintességgel igyekezzék felkutatni és feltárni 
a keresztyén vallás világnézetének legmélyebben fekvő elvi 
alapjait, a keresztyén vallásnak kimeríthetetlen eszmegaz-
dagságát, az egyének ós az emberiség életére kiható elhatá-
rozó fontosságát. Ε magasztos nagy feladat megoldásán a 
keresztyén theologia abban a biztos meggyőződésben mun-
kálkodhatik, hogy az az alap, a melyen áll, Istennek ama 
test té lett Igéje, örökkévaló, és hogy az igazi vallásos hit 
s a valódi tudomány nemcsak hogy nem ellenkeznek egy-
mással, sőt inkább — a szellemi élet magasabb fokán — 
követelik, feltételezik és kiegészítik egymást. Hogy pedig a 
keresztyén theologia, legalább amennyiben evangyéliomi 
alapon protestáns irányban halad, ama nagy feladatnak tudatá-
ban van s annak megoldására tényleg komolyan igyekszik, azt 
eléggé bizonyítják ama számos, több-kevesebb sikerrel ke-
resztülvitt újabbkori kísérletek, melyeknek czélja: a ke-
resztyénség lényegét, a keresztyén valláserkölcsi világ-
nézet alapelveit és főigazságait, a vallásos hit jelentőségét, 
a vallási ismeret eredetét és értékét — mindegyiket viszony-
ban a szellemi élet egyéb tényezőihez ós értékeihez — úgy 
történetileg mint lélektanilag helyesen meghatározni. Egy 
tekintet a legújabbkori theologiai irodalomra meggyőzhet 
bennünket e megfigyelés helyességéről. 

Bármely felfogásnak hódolunk is a theologiai tudomány-
szervezet felosztására vonatkozólag, s bármint határozzuk 
is meg ama szervezet egyes tagjainak jelentőségét úgy ön-
magukban mint az egészhez való viszonyban : szerény véle-
ményem szerint kétségtelen, hogy a theologia jelenkori nagy 
feladatainak megoldásában kiválóan fontos munkakör, sőt 
talán lehet mondani, döntő szerep jut a keresztyén hittannak 
mint theologiai tudománynak. Teljes tudatában vagyunk a 
történeti theologiai tudományok nagy jelentőségének külö-
nösen a jelen korban, a midőn a történeti felfogás a szellemi 
tudományok majdnem minden terén szinte korlátlan elisme-
résnek örvend, s jóllehet ez elismerésben theologiai téren is 
némelyek túlságba mennek, tőlünk távol áll, hogy a történeti 
theologiai tudományok fontosságát bármily mértékben is 
kicsinyeljük, sőt inkább kívánatosnak és szükségesnek tart-
juk, hogy a keresztyén hittan is biztos történeti —és pedig 
nem csupán egyház- és dogmatörténeti, hanem mindenek 
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felett kijelentéstörténeti, s még szélesebb körben: vallás-
történeti — alapon épitse fel a maga rendszerét ; mindazáltal 
meg vagyunk arról győződve, hogy a keresztyén theologiát 
ez idő szerint foglalkoztató legfontosabb kérdések tisztán 
történeti alapon, a puszta „(vallás ) történeti módszer" alkal-
mazásával el nem dönthetők illetőleg meg nem oldhatók, ha-
nem hogy e kérdések legtöbbjének megoldása lényegesen függ 
attól a hittani elvi állásponttól, melyet a keresztyén theolo-
gia vagy annak mivelője elfoglal, sőt hogy látszólag tisztán 
történeti kérdések is (p. „Bábel és biblia"; az evangélio-
mok történeti hitelessége, Jézus élettörténete s hasonlók) 
tulajdonképen azon, gyakran figyelmen kivül hagyott, mélyebb 
összefüggés utján hozzák mozgásba sokszor feltűnő módon 
a kedélyeket, a melyben e kérdések a keresztyén hittan 
alapelveivel állanak. Epily világos másrészt az is, hogy a 
keresztyén hittan alapelvei meghatározó befolyással vannak 
nem csupán a keresztyén hittani igazságok részletes kifej-
tésére, hanem a keresztyén erkölcstanra, sőt a gyakorlati 
theologiára is. 

Mindeme tekintetek és megfontolások eléggé mutat ják 
annak a feladatnak fontosságát, hogy a keresztyén hittan 
alapelveit s ezek alapján a keresztyén hittan lényeges tu-
lajdonságait tudományos alapon határozzuk meg. A keresz 
tyón hittan alapelveinek tudományos kifejtésére és megala-
pítására annyival inkább szükség van, amennyiben ép az 
újabb időben nem pusztán a philosophia, hanem a theologia 
terén is ismételten merültek fel oly kísérletek, melyek a 
keresztyén hit tannak, s ezzel együtt általában a rendszeres 
theologiának valódi értelmében vett tudományos jellegét két-
ségbe vonják vagy egyenesen megtagadják. Jellemző e te-
kintetben különösen Bernoulli báseli tanár felfogása, melyet 
„Die wissenschaftliche und kirchliche Methode in der Theo-
logie" (Freiburg. 1897.) cz. művében oly irányban fejtett ki, 
hogy a theologia neve alatt összefoglalt tudományágak közül 
csupán az írásmagyarázati ós a történeti theologia bír szoros 
értelemben vett tudományos jelleggel, míg ellenben a rend-
szeres ós a gyakorlati theologia, egyházi feladatai miatt al-
kalmatlan lóvén elfogulatlan tudományos munka folytatására 
a tudomány névre szoros értelemben nem ta r tha t számot. 
Bernoulli szerint a theologia tudományos és egyházi jellege 
oly kizáró ellentétet képeznek, hogy ezen ellentét folytán a 
theologiának eddigi szervezete ké t egymástól független részre 
bomlik szét s e bomlási folyamatnak eredménye volna egy-
részt egy szekularizált theologia mint tudomány, másrészt 
egy katholizált theologia mint egyházi szerv. („Säkularisie-
rung der Theologie als Wissenschaft·® und „Ivatholisierung 
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der Theologie als Kirchenorgan."1) Hasonló irányban halad 
Troeltsch heidelbergi tanár, ki a theologia terén alkalma-
zásban levő két módszert, a „történetit" és a „dogmatikait," 
szintén a kizáró ellentét szempontjából fogja fel s nem annyira 
a theologia szervezetének az általa jelzett módszerbeli ellen-
tét alapján való felosztását, mint inkább a „történeti", köze-
lebbről az evolutionismus és relativizmus elve alapján álló 
„vallástörténeti módszernek" a theologia egész körére való ki-
terjesztését kívánja és reméli.8) Troeltsch maga is t a r t előadá-
sokat keresztyén hit tanról; de hogy az ő felfogása szerint a 
vallástörténelmi módszer alkalmazásával a keresztyén hittan 
közelebbről hogyan alakul, arról eddig nincs tudomásom. A 
midőn magának a theologiának körén belül történnek ily 
kísérletek, nem csodálkozhatunk azon, hogy pl. Wandt3) a 
maga logikájában kereken megtagadja a dogmatikai theolo-
giától a helyet a szellemi tudományok rendszerében. 

Mi teljesen belát juk és átérezzük azt a nagy nehézséget, 
mely a theologiára mint a keresztyén vallás tudományára 
egyrészt a többi tudományokhoz, másrészt az egyházhoz 
mint a keresztyén vallás positiv társadalmi formájához való 
kettős viszonyából különösen a jelenkorban származik; de 
úgy véljük, hogy e nehézség csomóját nem szabad erőszak-
kal szótvágni, hanem inkább a viszony egyes szálainak szét-
bonyolitása utján kell megoldani. Meggyőződésünk szerint a 
theologia saját létjogosultságáról mondana le, ha akár a 
tudománynyal, akár az egyházzal való kapcsolatot tény-
leg feláldozná. Ε ke t tős kapcsolatnak óletteljes fenntartása 
mig egyrészt úgy a tudománynak, mint különösen az egy-
háznak érdekében áll, addig másrészt egyedül biztosítja a 
theologiának mint keresztyén vallástudománynak önálló lét-
jogosultságát ós életképességét Közelebbről áll ez különösen 
a keresztyén hittanra mint theologiai tudományra vonatkozó-
lag; sőt egyenesen azt mondhatjuk, hogy a keresztyén theo-
logiának mint tudománynak szinte létkérdése az : vájjon fenn-
tartható-e a keresztyén hittan mint tudomány? Meggyőző-
désünk szerint — a mint ez már a föntebbiekből következik: 
igen; de e meggyőződésünk csak úgy birhat kellő értőkkel 
és alappal, ha a keresztyén hit tan feladatát, alapelveit ós 
főtulajdonságait a tudomány mai színvonalának megfelelően 
helyesen határozzuk meg. Ez lesz tehát jelen szerény mun-
kánknak tulajdonképeni feladata. 

») id. m. 106. sk. 1. és 219. sk. 1. 
*) Troeltsch : „Ueber historische und dogmatische Methode der Theo-

logie." 1900. 
s) Idézi Oettingen Lutherische Dogmatik. I. 40. 
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I. A keresztyén hittan feladata általában. 

Ha a keresztyén hittan feladatát akarjuk meghatározni, 
legtermészetesebben tárgyából indulunk ki, tekintetbe véve 
egyszersmind azt az encyclopaediai állást, melyet a hittan 
a tudomány eddigi fejlődéséhez képest a theologiai tudomá-
nyok szervezetében elfoglal. A keresztyén hit tan tárgya: a 
keresztyén hit tartalma, s a mennyiben e helyen a keresztyén 
hittan nem mint valami népszerű hitterjesztő \rezérfonal, 
hanem kizárólag mint rendszeres theologiai tudomány jő 
tekintetbe, feladatát a tudomány eddigi fejlődéséhez hiven 
csak igy fejezhetjük k i : 

A keresztyén hittan feladata: a keresztyén hit tartal-
mát egységes tudományos rendszerben kifejteni és meg-
alapítani. Ε tétel kifejtése és megokolása teszi ki feladatunk 
első részét. 

Az első kérdés, mely e tétellel szemben felmerül, az : 
mit értünk a keresztyén hit tartalma mint a hittan tárgya 
alatt ? Ε kérdésnél mindenek előtt meg kell különböztetnünk 
a hit tartalmát a hit tárgyától. A hit tárgya általában: a 
kijelentés, szűkebb értelemben véve a hit szót: az üdvkije-
lentés, vagy összefoglalólag: az evangéliom, személyes alak-
ban kifejezve: Jézus Krisztus. A hit tartalma pedig: hitbeli 
ismeret a hit tárgyáról, illetőleg tárgyairól. Ε hitbeli ismeret, 
a mennyiben a tárgynak megfelel: vallásos igazság (igazság 
tárgyi értelemben); e hitbeli igazság fogalmi kifejezése pedig 
hittani igazság, tétel (igazság formai értelemben). A keresz-
tyén hit tartalma tehát a keresztyen vallási igazság illetőleg 
igazságok, vagyis az a hitbeli ismeret, mely a hivő alanyban 
a hit tárgyának vagy tárgyainak a hit által való elsajátítása 
ut ján jön létre s ezzel a hittel együtt adva van. Ε vallási 
igazságok kijelentésszerű alakban alapvető módon a szent-
írásban, tovább fejlődve — s az eredeti forráshoz többé ke-
vósbbó hiven — hitvallásszerű alakban az egyház, illetőleg 
valamely bizonyos részegyház symbolikus irataiban foglal-
tatnak. Ennyiben a keresztyén hit tartalma objectiv valami: 
a bibliai tanigazság, az egyházi tan. Azonban a keresztyén 
hit tartalma nem ezen „történeti objectivitásában" tárgya a 
keresztyén hittannak, hanem úgy, a mint a dogmatizáló alany 
a keresztyén hitnek ezen objectiv tartalmát a keresztyén 
nevelés és tanulmány utján, mindenekfelett pedig a hit 
tárgyaival való óletteljes érintkezés által saját személyes 
hitének tartalmává tette és annak igazságáért személyes 
meggyőződésével helyt áll. 
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Ezzel ki van mondva mindenekelőtt az, hogy a keresz-
tyén hit tan tárgya egyrészt történeti, a mennyiben a keresz-
tyén tan a vizsgálat előtt első sorban mint történeti élet-
jelenség tűnik fel; de a hittan feladata mégis túlmegy a 
történeti tudományok feladatán. A keresztyén tan ugyanis 
nem pusztán történeti jelenség, hanem — legalább lényeges 
tartalma szerint — egyúttal igazság, mely a maga,számára 
általános elismerést követel. Ennyiben a keresztyén tan nem 
esik csupán történeti szempont alá, hanem egyszersmind oly 
tárgyalást is kiván, melyben a keresztyén tannak mint igaz-
ságnak egyetemes elismerésre való igénye ju t kifejezésre. 

És ily tárgyalást van hivatva nyújtani a keresztyén 
hittan. A keresztyén hittan feladata épen abban különbözik 
úgy a bibliai theológiáétól, mini a dogmatörténetétől és sym-
bolikáétól, hogy a keresztyén igazságokat nem történeti fejlő-
dósükben, (bibliai theologia, dogmatörténet), vagy bizonyos 
történeti ponton való megállapodottságukban (symbolika) ad-
ja elő, hanem úgy, a mint azok a jelenben is ős mindenkor 
normativ jelentőséget igényelnek. Igaz, hogy ez igazságok 
pusztán történeti megértésének is subjektiv feltótele a keresz-
tyén alapmeggyőződés; de ebből nem következik, hogy az 
illető történetíró személyes meggyőződése a tannak általa 
előadott történeti alakulásával minden ponton összevág, mig 
épen a személyes meggyőződésnek az előadottakkal való 
teljes egybehangzása elengedhetetlen feltétele a hittannak. 
Mivel pedig valamely igazság csak rendszeres kifejtősben 
ismerhető meg teljesen, azért a theologus is a keresztyén 
igazságról való meggyőződését nem történeti előadásban, 
hanem csakis egységes tudományos rendszerben fejtheti ki 
meggyőző módon. 

A hittannak tehát első feladata a keresztyén hit tar-
talmát egységes tudományos rendszerben kifejteni. 

Kifejteni: miből? — Ezzel nem a keresztyén hittan u. 
n. „forrásai" (szentírás, hitvallásiiratok, a ker. tudat) után 
kérdezősködünk, hanem valamely a keresztyén igazságokra 
centrális jelentőséggel bíró elv u tán. Ha a kérdést helyesen 
ér t jük , a felelet nem lehet más, mint az: a ker. h i t tanfela-
data a keresztyén hit tartalmát, a keresztyén igazságot ön-
magából, saját belső egységéből kifejteni. Kétségtelen ugyanis, 
hogy a keresztyén tan, a keresztyén igazságok a maguk 
változatos különféleségében egységes alapon nyugszanak s 
egységesen összefüggő egészet alkotnak. A keresztyén tan 
belső egységét joggal mondhatjuk dogmatörténeti ténynek, 
mely — Schmidt Vilmos (Christi. Dogmatik, I. 26. 1.) szavai 
szerint — alkalmas arra, hogy bennünket bámulatra indítson. 
Az egyes dogmák különböző idő- és térbeli távolságban, 
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különböző egyének ós nemzedékek munkája folytán, külön-
böző evangéliomi és nem evangéliomi, isteni ós emberi, 
akárhányszor önző hatalmak befolyásával, az ellentéteknek 
sokszor szenvedélyes küzdelme közepette alakultak, jöttek 
létre és jutottak érvényre; ós mégis ez a chaotikusnak lát-
szó dogmatörténeti folyamat nem a különböző véleményeknek 
céltalan fel- és aláhullámzása, hanem valóságos fejlődés, mely 
a következetességnek, ós pedig nem csupán a dialektikai 
(Hegel-féle történetphilosophia), hanem a reális következetes-
ségnek bélyegét viseli s eredményeiben — nagyjában — oly 
harmonikus egységet mutat, mely az igazság ama lelkének 
titkos vezetéséről tanúskodik. Ε belső egységnek felismerésére 
a keresztyén hittannak elkerülhetetlenül szüksége van, mert 
csak belső egységéből kifejtve tűnhetik ki a keresztyén tan-
nak belső igazsága. A keresztyén hittan első feladata tehát 
az lesz: megkeresni, illetőleg megállapítani azt az egységes 
keresztyén elvet, melyből a dogmatörténeti fejlődés folyamán 
a keresztyén tan mintegy önmagát kifejtette, produkálta. 
Csak ha a keresztyén hittan sajátjává tette a keresztyén 
tannak ezt a productiv elvét, lesz képes a keresztyén tant 
elevenen reprodukálni. Csak ha világos belátása van a keresz-
tyén tannak mélyen fekvő elvi alapjába, lesz képes a keresz-
tyén tan épületét harmonikusan felépíteni. Anélkül, hogy 
ezt a következő hittani alapelvet itt előre megállapitanók, 
azt már itt ki kell fejeznünk, hogy ez az elv nem lehet 
valamely elvont (vallás) philosophiai eszme, hanem, hogy a 
megjelölt célra alkalmas legyen, a keresztyénség lényegéhez 
tartozó konkrét (anyagi) elvnek kell lennie, mely követeléssel 
annak akarjuk elejét venni, hogy a hittan abstrakt „keresz-
tyén philosophiává" legyen, a mint ez a veszély a hegeli 
iskola körében kísértett.1) 

Ettől a hittani alapelvtől nyeri a keresztyén hittan a maga 
egységét. Ha a keresztyén hittan ezt az egységes elvet a tárgy 
természetének és az emberi gondolkodás törvényeinek megfele-
lően minden oldalról harmonikusan kifejti, létrejön a hittani 
rendszer, mely — mint a tagok különfólesége dacára is egysé-
ges Organismus — méltán tart számot a „tudományos" jelzőre. 

Ily értelemben veszszük azt, hogy a keresztyén hittan-
nak feladatává tesszük: a keresztyén hit tartalmát egységes 
tudományos rendszerben kifejteni. Ezt a feladatot rövidség 
kedvéért talán a hittan „rendszeres feladatának" nevezhetjük. 

Azonban a midőn a dogmatikus a keresztyén hit tar-
talmát a hittani elvből vagy annak alapján rendszeresen ki-

') Weisse: „Philosophische Dogmatik oder Philosophie des Christen-
tums." 1855. 
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fejti, ezen munkájának eredménye legközelebb úgy tűnik fel, 
mint csupán személyes meggyőződésének kifejezése. Azért a 
kifejtéssel karöl tve kell járnia azon eljárásnak, melynek 
célja: a kifej tet t tételek érvényességének és igazságának 
elismertetése. Ezt az eljárást nevezhetjük megalapításnak, 
illetőleg bizonyításnak. 

A keresztyén hittan tehát nemcsak kifejti a keresztyén 
hit tartalmát, hanem meg is alapítja. 

Helyes megkülönböztetés érdekében meg kell jegyeznünk, 
hogy bizonyos értelemben már magában a rendszeres kifej-
tásben is bizonyítás rejlik. Az egyes hittani tételeknek érvé-
nyességét és igazságát ugyanis mi sem bizonyítja jobban, 
mint egymással és különösen a hittani föelvvel — feltéve, 
hogy ez helyesen van megállapítva — való szükségképeni 
összefüggésüknek kimutatása. A megalapításnak ezt a faját, 
mely már magában a rendszeres kifejtésben benne rejlik, 
rendszeres bizonyítéknak nevezhetjük az egyes tanokra nézve. 
Ettől azonban eltér az a megalapítás, melyet föntebb külön 
megjelölve a rendszeres kifejtés mellett említettünk meg. A 
keresztyén hittan elé ugyanis minden esetre ki kell tűzni azt 
a további feladatot, hogy tételeinek érvényességét és igazságát 
más oldalról is kimutassa a szentirással és a dogmatörténeti 
fejlődéssel való összhangzatuk feltüntetése által. Ε feladatot 
dogmatikus megalapításnak nevezhetjük s célja: a hittani 
tételek egyetemes keresztyén-, illetőleg egyházi érvényessé-
gének kimutatása. 

A dogmatikus megalapítás kétféle: 1. bibliai, 2. dogma-
történeti. 

Az első viszony szerint a keresztyén hittan feladata: 
kimutatni a maga tételeinek ii-ásszerűségét. Ε követelés indo-
kolása végett e helyen csak általánosságban utalunk arra 
a szoros, benső összefüggésre, mely a keresztyén hit tárgya: 
az isteni kijelentés és a szentírás között a vallás tapasztalat 
szerint tényleg fennáll. Közelebbi indokolást és értelmezést 
ez a hittani feladat csak akkor fog nyerni, ha a keresztyén 
hittan alapelveiről és főtulajdonságairól lesz szó. 

A másik vonatkozás szerint a keresztyén hittannak fel-
adata : a maga tételeit dogmatörténetileg megalapítani s ez 
által kimutatni azoknak hitvallásszerüségét, e szót e helyen 
a lehető legtágabb értelemben véve. A keresztyén hittan ezen 
feladatának meghatározását is meghagyjuk egyelőre a maga 
általánosságában, a közelebbi értelmezést munkánk tulajdon-
képeni főrészére tartván fenn. — Általánosságban még csak 
azt jegyezzük meg, hogy a keresztyén hit tannak ezen utóbb 
megjelelt feladatai sem involválnak más subjectiv feltételt, 
mint a keresztyén alapmeggyőződést. 
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Ha a keresztyén hittan a keresztyén hit tartalmát a 
maga belső egységéből rendszeresen kifej tet te és dogmatikus 
módon (bibliailag ős dogmatörténetileg) megalapította, akkor 
megfejtette főfeladatát, a mely szerint — tekintettel egyszers-
mind tárgyára — a theologiai tudománynak ezt az ágát a 
potiori dogmatikának nevezzük. Ε dogmatikai főfeladat meg-
oldásának eredményét, a mennyiben ez nem egyéb, mint az 
igaznak feltételezett hittani főelv mindenoldalú kifejtése és 
dogmatikus megalapítása, tudományos hitvallásnak lehetne 
nevezni, melyben a keresztyén meggyőződés önmagát kifejezi, 
anélkül, hogy a keresztyénség körén túltekintene. Ezzel azon-
ban a dogmatika feladatát, ha a tudomány történetére s encyc-
lopaediai állására tekintünk, kimeritettnek nem mondhatjuk. 
Egyszerűen tényként lehet ugyanis konstatálni azt, hogy az 
a hitvallás, akár mint a keresztyén közösség hitvallása, akár 
mint egyéni hitvallás, a keresztyénség körén kivül álló tudo-
mány és általában a nem keresztyén világnézetek részéről a 
kételyek és ellenvetések folytonos ostromának van kitéve. 
Erre a tényre pedig a hittannak okvetlenül tekintettel kell 
lennie. Ezt követeli egyrészt a hittanhoz fűződő általános 
tudományos érdek (külső ok), a mennyiben a hittannak mint 
a theologiai tudományszak egyik középponti jelentőségű ágá-
nak a hit álláspontját a keresztyénség világnézetét a magasabb 
szellemi élet körében, a tudományok egyetemében kifelé is 
öntudatosan kell képviselnie s a maga részéről a tudományt 
a maga egyetemes törekvéseiben támogatnia; másrészt ma-
gának a hitnek érdeke (belső ok), mivel úgy az egyes hívő-
nek, mint a hivők közösségének, az egyháznak is szinte 
folytonosan küzdenie kell ama kételyeknek hol kívülről, hol 
belülről jövő támadásaival. Ebből a két főérdekből származik 
a keresztyén hittannak az a feladata, hogy a keresztyén 
tannak a maga belső egységéből kifej tet t és dogmatikus 
módon megalapított rendszerét apologetikus módon is meg-
alapítsa és pedig úgy egészében, az az elvileg, mint rész-
leteiben. 

Ezt az apologetikus feladatot nem tekintem ugyan oly 
döntő jelentőségűnek, hogy Schmidt Vilmossal (i. m. I. 36.1.) 
annak fenntartásától tenném függővé a keresztyén hittan 
tudományos önállóságát, de mind a mellett a hittan tudo-
mányos jellegéhez tartozónak Ítélem, annyival inkább, mert 
az apologetika mint külön önálló theologiai tudomány fela-
datára vonatkozólag a vélemények nagyon is elágaznak.1) 

A hittan ezen apologetikus feladatának s megfejtési 

') V. ö. Lerome czikkét: „Apologetik, Apologie", R. E.a I. 679. 
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módjának közelebbi meghatározása szintén munkánk főré-
szében fog helyet foglalni. 

Eddigi fejtegetéseinket összefoglalva azt mondhat juk: 
A keresztyén hittan mivelőjónek fe ladata : a keresztyén 

hit tartalmát úgy a mint annak igazságáról (a keresztyén 
nevelés és tanulmány folytán egyházával való élő érintkezés 
közben) gyakorlatilag és tudományosan meggyőződött a maga 
belső egységéből (hittani főelv) rendszeresen kifejteni s dog-
matikus (bibliailag és dogmatörténetileg), valamint apologe-
t ikus módon úgy egészében mint részleteiben megalapítani. 

A további kérdés már most az: mely alapelvek alap-
ján felelhet meg a keresztyén hittan ezen feladatának és 
melyek lesznek főtulajdonságai? 

Ε kérdés jelöli ki feladatunk főrészét. 

I I . A keresztyén hittan alapelvei és főtulajdonságai. 

Midőn a keresztyén hittan alapelveiről szólunk, e szót 
egyrészt szűkebb, másrészt tágabb értelemben veszszük, 
mint a közhasználatba átment ama kifejezéseket: „a refor-
máczió vagy a protestáns egyház alaki (bibliai) és anyagi 
(megigazulási) elve" — közönségesen venni szokták. Szoros 
értelemben ugyanis a keresztyén hittannak mint rendszeres 
theologiai tudománynak csak egy centrális alapelvéről lehet 
szó s természetes, hogy ez az alapelv a hittanra nézve nem 
lehet kívülről, külsőleg kötelező tekintélylyel adva, hanem 
hogy ezt az alapelvet a ker. hittan, tárgyának és feladatának 
megfelelően, szabadon ős önállóan állapítja meg. Tágabb 
értelemben azonban a keresztyén hittan alapelvei alatt é r t jük 
mindazon alapgondolatokat, alapeszméket, melyek a keresz-
tyén hittant munkájában vezérlik, mindazon alapfeltételeket, 
melyekhez a keresztyén hittan feladatának sikeres megol-
dása kötve van. Ily értelemben a keresztyén bittan alap-
elvei magukban foglalják a hittan lényeges tulajdonságaira 
vonatkozó követelményeket is, a mennyiben t. i. ezen köve-
telményeknek a keresztyén hittanra nézve elvi jelentőségük 
van. Midőn következő fejtegetéseink külső keretét a hittan 
főtulajdonságai alapján állapítjuk meg, teljes tudatában 
maradunk azon feladatunknak, hogy tárgyalásunk közben 
mindenütt főgondot fordítsunk az elvi szempontok kieme-
lésére s a keret által kijelölt helyen a keresztyén hittan 
alapelvének megállapítására. 

Egy tekintet a keresztyén hittan feladatának fentebb 
adott meghatározására meggyőzhet bennünket arról, hogy 
a keresztyén hittannak, ha a feladatát helyesen akar ja meg-
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oldani, 1. bibliai-, 2. egyházi-, 3. szabad tudományos jelle-
gűnek kell lennie. 

Ε három jellemvonás egymással a legszorosabb össze-
függésben áll. Először is a bibliai és az egyházi jelleg egy-
mástól elválaszthatatlanok, mert ezek együtt a lkot ják a 
keresztyén hittannak történeti positiv jellegét, melyet a 
hittan tárgyának természete szükségkép megkövetel. Oly 
hittan, mely az egyháziasság kizárásával törekednék a bibliai 
jellemvonásra, legalább is gyanút keltene bibliai felfogásának 
helyessége iránt, a mennyiben maga a biblia utal egy hit-
vallástevő egyházra s tényleg az újszövetségi szentirás 
bizonyos tekintetben úgy tűnik fel, mint az apostoli egyház 
hitvallása, bár természetes, hogy ezzel a megjelöléssel az 
újszövetségnek jelentősége nincs kimerítve. Viszont oly hit-
tan, mely az egyházi jellemvonást a bibliai jelleg rovására 
igyekeznék kifejleszteni, a keresztyénség egyetemes jellegé-
hez lenne többó-kevésbbó hűtelen. — Másfelől a keresztyén 
vallási igazságoknak oly tárgyalása, mely lemondana a tudo-
mányos jellegről, nem felelhetne meg az egyház azon érde-
kének sem, melyet a theologia mint tudomány képviselni 
hivatva van. Viszont oly hittan, mely pusztán tudományos 
(speculativ) czélokra törekednék ama történeti positiv jelleg 
mellőzésével, alaptalanná, élettelenné, sőt, úgy szólván, tárgy-
talanná válnék. 

Ε szoros együvőtartozás általános kifejezése után a 
keresztyén hittan három főjellemvonásáról egyenként szólunk. 

Pröhle Károly, 
ev. lelkész. 


