
A keresztyén hittan alapelvei és főtulajdonságai. 

2. A keresz tyén h i t tan egyházi jellege. 
(A k e r e s z t y é n h i t t a n é s az e g y h á z i t a n f e j l ő d é s . ) 

Föntebb (17. 1.) a keresztyén hittan feladatai közé fel-
vet tük azt is, hogy a maga rendszerét dogmatörténetileg ís 
megalapítsa s kimutassa tételeinek hítvallásszerűségét. Itt 
ezen általánosságban kifejezett követelésünknek okát kell 
adnunk s általában meghatároznunk a keresztyén hit tannak 
az egyházi tanfejlődéshez való viszonyát s ezen alapuló 
egyházi jellegét. 

A keresztyén igazságnak eredeti tiszta forrása kétség-
kívül a szentírás. De ebben a keresztyén igazság csak csira-
szerüen, történeti burokban foglaltatik. Tisztán ebben az alak-
ban pedig a keresztyén igazság nem maradhatott meg. Min-
denek előtt a tanítás érdeke kívánta (Mat. 28, 19), hogy a 
keresztyén igazság e kijelentósszerű alakjából kibontakozzék. 
És tényleg a keresztyénség mint üdvigazság a misszionáló 
egyház kebelében a történeti fejlődés folyamán külső és belső 
szükség folytán, tehát nézetünk szerint szükségképen, tan-
szerű formulázást nyert. Ε tanszerű formulázás az igazság-
nak — ha szabad e képet használni — önfentartási és ter-
jeszkedési ösztönéből önként folyik, s bizonyos tanszerű 
meghatározásoknak egyházi szentesítése — bármily különböző, 
esetleg nem evangyélíomi hatalmak működtek is közre, époly 
természetes mint szükséges nyilvánulása a tanfejlődésnek. 
Igy jöt t létre az egyházi tan, a dogma, mely bevallott vagy 
hallgatag feltételezett jelentése szerint nem akar egyéb lenni, 
mint az evangyéliomi igazság kifejezése és arról való vallás-
tétel, célja pedig nem más, mint a keresztyén igazságot 
félreértések és félremagyarázások ellen megvédeni. Ha a 
hittan nem akar ja megtagadni a theologia Ppositiv" jelle-
gét (Schleiermacher értelmében), kell, hogy a symbolikus 
egyházi tannal valamimódon, és pedig ne csak negatív, 
viszonyba lépjen. Szükséges ez már csak azért is, mer t senki 
sem jut önálló dogmatikai meggyőződésre a keresztyén tan-
hagyomány befolyása nélkül. De továbbá teljesen félre téve 
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az egyházi tanra való tekintetet, a hittan elvetné legbiztosabb 
iránymutatóját erre a kérdésre vonatkozólag: mi tartozik 
(akár csak tisztán alaki és történeti értelemben) a keresztyén 
tanhoz? Helyesen mondja Oettingen (1.431.1.), hogy a dogmati-
kus olyan volna a dogma nélkül, mint a hajós iránytű nélkül. 
Azonban az egyházi tannak ennél is többnek kell lennie a 
hittanra nézve. A dogmához való positiv viszony nélkül a 
hittan elvesztené ,a történeti alapot és ezzel együtt történeti 
jogosultságát. Ε történeti alapot megtagadva, a hittan még 
az iráselv megtartása mellett is ki volna téve annak a veszély-
nek, hogy tisztán a subjectiv rajongás szolgálatába álljon. 
Sőt mivel az egyházi tanban, annak eddigi fejlődése szerint 
is, kétségtelenül alapvető keresztyén igazságok is vannak 
kifejezve, e tannal elvi ellentétbe helyezkedni s azt mellőzni 
nem lehet a keresztyén igazság sérelme nélkül. Mindezen 
okoknál fogva ós végül mivel az egyházi tan fejlődése jóllehet 
a részletekben nem mindig egyenes irányú — mégis nagy-
jában egy egészséges organismusnak egységes fejlődését 
mutat ja : méltán teszszük feladatává a keresztyén hittannak, 
hogy kimutassa a maga tóteleinek dogmatörténeti alapját és 
jogosultságát, — e követelést egyelőre a legtágabb értelem-
ben véve. 

Azonban a keresztyén egyház a történeti fejlődés folya-
mán épen hitvallási különbségek és ellentétek miatt rész-
egyházakra oszlott fel s e részegyházakra való tekintetből 
az egyházi tanra vonatkozólag fentebb mondottak részint 
megszorítás alá esnek, részint kiegészítésre szorulnak. Ε 
tekintetben mindenek előtt azt mondhatjuk, hogy a részegy-
házak különböző mértékben maradtak hivek az őskeresztyén 
alaphoz, de a „keresztyén" jelzőt egyik sem veheti a maga 
számára kizárólagosan igénybe. A kérdés már most az : minő 
állást foglaljon el e ténynyel szemben a „keresztyén" hi t tan? 

Ε kérdésnél nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt 
a tényt, hogy a hittan minden művelője egy bizonyos törté-
netileg sajátlagosan fejlődött egyházhoz tartozik és a külön-
böző egyházak dogmatikusai még akkor is, ha felekezetük 
álláspontjához szigorúan ragaszkodnak, hittanuk számára 
egyaránt igénybe veszik a „keresztyén" jelzőt. Ebben a tény-
ben kifejezésre jut minden egyes egyháznak az a meggyőző-
dése, hogy tana az eredeti keresztyén igazságnak leghívebb 
kifejezése. Mi következik ebből a „keresztyén" hittan mive-
lőjére nézve ? Bizalmatlanság a keresztyen igazság iránt 
(skepsis) ? Nem, mert a keresztyén igazság nincs pusztán 
ezen symbolumokba szorítva, hanem igenis az a tény a hit-
tan mivelőjet egy nagyon fontos szempontra figyelmezteti, 
arra t. i., hogy a hittan mívelője azt, a miről saját egyházá-
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val való élő érintkezésben mint igazságról meggyőződött, 
úgy adja elő, mint egyetemes elismerésre méltó keresztyén 
igazságot. (V. ö. Schmidt i. m. I. 44. s k. 11.). Ε szempont 
pedig továbbá ar ra utalja a hi t tant , hogy sa já t külön egy-
háza tanát az egyetemes keresztyén igazság elvi szempont-
jából ú j ra meg ú j ra mintegy felülvizsgálja. Ε vizsgálatnak 
természetesen mér tékre van szüksége, és ilyen van is, leg-
közelebb az egyetemesen elismert keresztyén hitvallásokban, 
ezeken felül pedig a szentírásban és az új jászületet t keresz-
tyén tudatban, úgy hogy a hitvallási iratokban foglalt tanok-
nak úgy bibliai jogosultsága mint belső igazsága ellenőrizhető. 
És csak a mennyiben a hit tan mivelője sa já t külön egyháza 
tanhagyományának egyetemes keresztyén jellegét a szent-
írásból és az új jászülete t t keresztyén tudatból igazolni képes, 
használhatja fel azt (saját egyháza tanhagyományát) a maga 
tételeinek dogmatörténeti megalapítására. 

Azonban midőn a keresztyén hittan az egyházi tanfej-
lődésnek felekezeti elágazásaival szemben a maga „oekume-
nikus" keresztyén jellegének megóvására törekszik, nem 
tekintheti feladatának, a történetileg kifejlődött jellemző 
különbségeket és sa já tságokat mesterséges formulák vagy 
az eltérések ignorálása által minden áron megszüntetni. El-
tekintve a kathol ikus és protestáns egyház közti mély sza-
kadástól, a két protestáns tantypus közötti különbséget sem 
sikerült eddig a protestáns theologiának önálló jellemű, 
életre képes hi t tani rendszerben felülmúlnia, a mennyiben 
még oly hit tanok is, melyek elvileg e különbségen felül fog-
lalnak állást, majd az egyik, majd a másik tantypustól veszik 
általános jellemüket. Bizonysága ennek pl. Kaftan dogmati-
kája.1) Azért a jelen fejlődési fokon helyesebbnek látszik, a 
protestáns egyházak külön tanfejlődésének az egyetemes 
keresztyén szempont alatt való fenntartása. Azonban 
— ezt ismételjük — e hitvallási különbségek történeti jogo-
sultságának belátása és hangsúlyozása a szorosabb értelem-
ben vett egyházi dogmatikának sem lehet utolsó szava. A 
keresztyén hit tan, ha jelzőjének meg akar felelni, kell hogy 
irenikus legyen. Nevezetesen a mi evangélikus egyházunk 
hi t tana önmagához, eredetéhez lenne hűtelen, ha erről az 
oekumenikus magaslatról leszállva, pártszinezetet öltene s 
elhagyná azt az egyetemes keresztyén álláspontot a melynek 
megtar tására különösen kezdetben annyira vigyázott, a 
minek klassikus bizonysága az ágostai hitvallás. Az irenikus 
törekvésnek azonban egynek kell lennie az igazságra való 
részrehajlat lan törekvéssel. Az igazság, ha megvan, lassan-

') L. i. m. 3., 5., 7. és 82. lapjait. 
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ként magától egyesíti azokat, a kik az igazságot szeretik. 
Az igazságszeretet a legjobb irenika. 

Ezen megfontolás alapján tehát a dogmafejlődésnek 
külön hitvallású egyházakban való szétágazása dacára is 
fenntar t juk azt a követelést, hogy a keresztyén hit tan a 
maga tételeit dogmatörténetileg is megalapítsa s hitvallás-
szerüségüket kimutassa. 

Kérdés : Hogyan és minő értelemben ? 
Már eddigi fejtegetéseinkből kiviláglik, hogy a dogma-

történeti megalapítás és hitvallásszerűség követelményét 
nem vesszük és nem vehet jük a merev egyházi traditiona-
lismus és confessionalismus értelmében, mely az egyházi 
tant bizonyos történeti megállapodottságában a keresztyén 
igazság adaequat kifejezésének ta r t ja s neki, ha talán az el-
méletben nem is, legalább a gyakorlatban szintoly kötelező 
normatív tekintélyt tulajdonit, mint magának a szentírásnak. 
Ez a szélsőség legkiviróbban a mindkét felekezetű katholikus 
egyház traditionalismusában nyilvánul, bár tényleg minden 
egyházban, sőt lehet mondani minden vallási közösségben 
megvan az arra való hajlam, a mint azt az evangyéliom egy-
házának története is bizonyítja. Ennek ellenében általános 
elvi szempontból mindenek előtt azt a kifogást kell tennünk, 
hogy az egyházi tan, jóllehet az az igazság, melynek kife-
jezésére törekszik, lényege szerint örök és változhatatlan, 
mint tan történeti fejlődésnek van alávetve s tényleg fejlő-
dik is ; de ép ezért fejlődésének egyik pontján sem azono-
sítható magával az örök igazsággal, annál kevésbbé. mert a 
fejlődés a tévedés lehetőségét is magával hozza. De mi evan-
gélikusok uta lhatunk arra is, hogy maguk a hitvallási iratok 
sem igényelnek a maguk számára oly tekintélyt, minőt ne-
kik az orthodoxismus tulajdonit. Legalább az evangyéliomi 
reformáció alapján álló hitvallási iratok nem akarnak egye-
bek lenni, mint a szentírásban foglalt keresztyén igazságról 
való vallástételek s mint ilyenek önként alávetik magukat 
a szentírás normatív tekintélyének. „Sola sacra scriptura 
judex, norma et regula agnoscitur, ad quam ceu ad Lydium 
lapidem omnia dogmata exigenda sunt et judicanda. Cetera 
autem symbola . . . non obtinent auctoritatem judicis stb." 
F. C. 572,78 . Csak ha a symbolikus tant föltétlenül alávetjük 
a szentírás normativ tekintélyének s ez utóbbit az előbbi sza-
kaszban kifej tet t értelemben vesszük, csak így ta r tha tó fenn 
az egyházias jelleg mellett a keresztyén hit tannak bibliai és 
szabad tudományos jellege. A hittan hitvallásszerűsóge tehát 
ne menjen túl azon a határon, melyet maguk a hitvallási 
iratok kijelölnek. 

Általános elvűi a protestáns dogmatikának minden 
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esetre meg kell tar tania azt, hogy a hitvallási iratok mint 
normae normatae csak annyiban szolgálnak zsinórmértékül, 
„quatenus et quia" összhangzanak a szentirással mint norma 
normans-szal, a szentírás normat iv tekintélyét mindig a már 
k i fe j te t t értelemben véve. Ez az elv („quatenus") mindenek 
előtt megengedi azt. hogy a theologia e hitvallási i ra tokat 
igazságos történeti kritika tá rgyává tegye, a mire különben 
minden történeti emlék vagy hagyomány mint ilyen reá 
szorul. Történeti tény pedig az, hogy e hitvallások létrejöt-
t é t mindenkor az eltérő vélemények küzdelme előzte meg 
és kísérte s a kortörténet i ellentót minden symbolum alaku-
lására úgy alak mint tartalom tekintetében nagy befolyást 
gyakorolt . Ez az egyik tényező, mely a hitvallási i ratok 
normatív jelentőségét viszonylagossá teszi. A másik ily 
tényező a symbolumok külső alakja, mely mindig a kelet-
kezési kornak szellemi bélyegét viseli magán és így idővel 
elavul. A hitvallási iratok helyes móltatása tehát nemcsak 
megengedi, hanem szükségessé teszi a józan történeti kriti-
ká t , melynek eredményeit a hi t tan az egyházi tannal foglal-
kozó történeti tudományoktól (dogmatörténet, symbolika) 
veszi át. De nemcsak ily tör ténet i kri t ikát igényelnek a hit-
vallási iratok, hanem a föntebbi elvnek megfelelően különö-
sen bibliai alapon való elbírálást, mely beíejezve tulajdonkép 
sohasem lehet, a mennyiben az írásmagyarázat maga is foly-
tonosan halad s azért sohasem kész. Az elfogulatlan kr i t ika 
pedig e részben a „quatenus"-bői a „quia"-ra, vagyis annak 
elismerésére fog jutni , hogy a hitvallási i ra tok (értve külö-
nösen a mi evangélikus egyházunkéit) a szentirással, ha nem 
ís mindenben, de lényegileg összhangzanak. Ha ez kimutat-
ha tó nem volna, úgy az egyházi tannak egész ezredéves fej-
lődésót elvileg elhibázottnak kellene mondanunk, a symboli-
k u s egyházi t an t az igazság érdekében mellőznünk vagy 
lényegileg negativ kritika tá rgyává tennünk. Igaz, hogy ezt 
teszik az ú. n. „dogma nélküli keresztyénség" rajongói s a 
modern theologiának egyes negativ szellemei, kik a dogma-
képződósben kezdettől fogva a keresztyénség meghamisítását 
l á t j ák , — de a történeti igazság nem az ő részükön van, 
époly kevéssé, mint a merev orthodoxia részén. 

Azonban ha közelebbről aka r juk meghatározni a keresz-
tyén hittannak a symbolikus egyházi tanhoz való viszonyát, 
nagy nehézségekre akadunk különösen azért is, mert a kér-
dés személyi oldalát illetőleg, legalább az egyház némely 
részeiben, egyházjogi jelentőséggel is bir. A symbolikus 
egyházi tannak törvényszerű egyházszabályként való felfo-
gását , a mennyire a protestáns egyház némely részeiben is 
érvényesül, a kathol ikus egyház befolyásának köszönhet jük. 



A keresz tyén h i t tan a lapelvei és fő tu l a jdonsága i . 2 8 9 

De világos, hogy ez a felfogás az egyházi t annak evangyé-
liomi jellegével ellentétben áll. Az evangelikus egyházi tan 
üdvigazságot akar kifejezni s ehhez senki külsőleg kötve 
nincs. A hittan sincs tehá t az egyházi tanhoz külsőleg 
kötve s az egyházi tannak az a tényezője, melyhez a hit tan 
mégis kötve van, szintén nem lehet külső valami, nem lehet 
a hitvallás alakja, még theologiája sem mint ilyen, hanem 
csupán a benne foglalt igazság, a mennyiben t. i. a hitvallá-
sok tartalma a reformáció alaki és anyagi elve alapján igaz-
ságként beigazolható. 

Az egyházi tanhoz való helyes viszony megtalálása 
végett nagyon fontos, hogy az egyházi tan t úgy fogjuk fel, 
mint a mely szerves fejlődésben van, melyet megakasztani 
nem szabad. Ε felfogásból indúlva ki, t a r t juk kívánatosnak, 
hogy a ker. hi t tan rendszere szerves módon il leszkedjék 
bele· az egyházi tan fejlődésének folyamatába, azaz hogy fel-
vegye magába azt az elvet, mely az egyházi tan fejlődését 
mozgatja úgy a maga egészében, mint részleteiben. Csak igy 
fogja a keresztyén hittan helyesen megoldani azt a felada-
tot, melyet dogmatörténeti megalapításnak neveztünk, csak 
így sikerülhet kimutatnia, hogy tótelei azt fejezik ki tudo-
mányos alakban, a mire az egyházi tan belső fejlődése 
irányúi. 

Azonban, ha a hittant ily módon a dogmatörtóneti fej-
lődéshez köt jük, kérdés : hogyan felelhet meg annak a kö-
vetelésnek, hogy az egyház ,,jelenkori" köztudatát hiven 
fejezze ki. Ε követelést legerélyesebben hangoztat ta Schweizer 
Sándor, ki a hittanban — nála különbségben a dogmatikától 
mint az egyházi tételekről szóló tudománytól, „Kirchen-
satzungswissenschaft" — nem azt akar ja tudományosan fel-
dolgozni, „a mit hajdan az apák hittek, hanem a mit az 
evang. egyház mint jelenleg élő hisz s a minek hitét felté-
telezi" („glaubt und zumutet"). A hittan és dogmatika név 
közt való ily különbségtétel a theologiában nem igen talált 
követőkre s elvileg nem is engedhető meg. Az egyház „jelen-
kor i" köztudata nem lehet a hit tanra nézve feltétlenül irány-
adó, nemcsak azért nem, mivel az egyházi köztudat nagyon 
ingatag, határozatlan és meghatározhatatlan s igy alig lehet 
r á mint biztos alapra ópiteni, hanem azért sem, mivel a tör-
ténelem bizonysága szerint egy egész korszak ellanyhúlhat 
vallási tekintetben, és végül nem, mivel egy korszak köztu-
data rendesen egy-egy a kor t jellemző dogma vagy tan kö-
rül összpontosul, mely mellett a többiek többé-kevésbbé hát-
térbe szorúlnak, Ezzel szemben épen a hittan arra van hi-
vatva, hogy az ingatag egyházi köztudatot biztosabb (bibliai 
és dogmatörténeti) alapon állva irányítsa, szabályozza („nor-
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mativ^ theologia), a vallásilag esetleg hanyatlott köztudatot 
azokra a kincsekre figyelmeztesse, melyeket egy vallásilag 
életteljesebb korszak produkált, a bizonyos dogmákkal fog-
lalkozó korban pedig a tanegészre való tekintetet fenntartsa. 
Oly hittan, mely az egyház „jelenkori" köztudatának mintegy 
fixirozására törekszik, még koránt sem lép ki a történeti 
tudományok keretéből s ily felfogás mellett még bátran lehet 
a dogmatikát encyclopaediai tekintetben Schleiermacherrel 
a történeti theologia körébe utalni. A történeti felfogást a 
hittan feladatára (nem tárgyának bizonyos jellegére) vonat-
kozólag csak úgy lehet teljesen felülmúlni, ha a dogmatiká-
nak határozottan feladatává tesszük, hogy kifejezésre jut-
tassa azt, a mit az egyháznak igazság szerint tanítania kell, 
nem csupán azt, a mit az egyház taní tot t vagy tanit . (V. ö. 
von der Goltz i. m. 7. §.) — Mi tehá t a keresztyén hit tant 
az egyház jelenkori köztudatához való feltétlen hűségre nem 
kötelezzük, abban a meggyőződésben, hogy habár ily módon 
a hittan esetleg kevésbbé felel is meg egyik vagy másik 
tekintetben az egyház .jelenkori" köztudatának, annál inkább 
megfelelhet az egyház „jelenkori" szükségleteinek. Szerintünk 
csak így óvhat ja meg a ker. hittan „normativ" egyházi jel-
legét. Az egyház jelenkori köztudata mindamellett szóhoz 
fog ju tni azokban az egyéni jellegű vonásokban, melyeket a 
hittan a maga mivelőjétől mint korának gyermekétől nyer, 
a mint Schleiermacher szerint is (Gll. 25. §.) minden evang. 
dogmatikától megvárható, hogy valami saját lagosat tartal-
mazzon, sőt nincs kizárva, hogy az, a mi ú ja t valamely hit-
tani rendszer nyújt , túlmegy nemcsupán az eddigi dogma-
történeti fejlődésen, hanem az egyház „jelenkori" köztuda-
tán is, ha az igazság úgy kívánja. Ebben az utóbbi vonás-
ban, feltéve, hogy tartalmilag helyes, ju tna kifejezésre a 
keresztyén hi t tannak Schleiermacher által ú. n. „divinato-
rius" jellege. — Másrészt kifejezésre j u t a jelenkori köztudat 
a dogmatika egész külső alakjában, nyelvezetében, fogalmi ap-
paratusában, a mennyiben a mindenkor érvényes keresztyén 
igazságot is csak a jelenkor nyelvén, a jelenkor fogalmainak 
segélyével lehet a je lenkor nemzedéke számára hathatósan 
közvetíteni. 

A keresztyén hittan tehát csak úgy nyeri és t a r t j a meg 
egyházi jellegét helyes értelemben, ha nem az egyházi tan-
fejlődés valamely elmúlt phasisának reprist inálására vagy 
az egységet nélkülöző jelenkori egyházi köztudat fixirozására 
törekszik, hanem ha az egyházi tan t annak őseredeti forrá-
saiból, az isteni kijelentésből, az evangyéliomból s az ezen 
alapuló keresztyén alapmeggyőződésből elevenen reprodu-
kálja és megif j i t ja . így képviseli a keresztyén hittan az 
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egyházban a traditio elve mellett a folytonos reformáció 
elvét s t a r t j a fenn, a múltból okulva, a jelenre hatva s a 
jövőt előkészítve, a szerves kapcsolatot a múl t és a jövő 
fejlődése között. 

3. A keresztyén hittan tudományos jellege. 
Ha a keresztyén hit tannak bibliai és egyházi jellegét az 

eddig feltüntetett értelemben veszszük, világos, hogy már az 
ily értelemben vett történeti positiv jellegben, abban az egész 
elbánásban, melyben a keresztyén hittan a szentírást és az 
egyházi tant részesiti, kifejezésre j u t egyszersmind a keresz-
tyén hit tannak tudományos jellege, s ha mi mégis a keresz-
tyén hit tan bibliai és egyházi jellege mellett külön szólunk 
tudományos jellegéről, ez azt muta t ja , hogy a keresztyén 
hittan tudományos jellegét szorosabb értelemben veszszük. 
Szorosabb értemben vett tudományos jellegéhez számítjuk a 
keresztyén hittannak egyrészt rendszeres jellegét, melyet a 
föntebb jelzett „rendszeres" feladat, másrészt apologetikus 
jellegét, melyet a szintén már föntebb jelzett apologetikus 
feladat megoldásától nyer. 

a) A k e r e s z t y é n h i t t a n r e n d s z e r e s j e l l e g e ; 
a l a p e l v e é s m ó d s z e r e . 

A keresztyén hi t tannak mint tudományos rendszernek 
fogalmához tartozik az elvi egység. Az ismereteknek oly 
összege, mely az elvi egységet nélkülözné, sem rendszeres-
nek sem tudományosnak nem volna nevezhető. A keresztyén 
hittan a maga rendszeres jellegét föntebb megjelölt rendszeres 
feladatának megoldásától nyeri. Ε rendszeres feladat megfej-
tése csak úgy sikerül, ha a hittan helyesen állapít ja meg a 
rendszeres egység feltételét képező hittani alapelvet s ha 
e központi elv alapján a tárgynak és a feladatnak megfelelő 
helyes módszerrel fejt i ki a keresztyén hitigazságok rend-
szerét. 

Az első kérdés i t t az: mikép határozhat juk meg azt a 
termékeny elvet, mely a föntebbi célra alkalmas ? 

Azt már előre kimondhat juk, hogy ezen elvnek a ke-
resztyénség lényegéhez kell tartoznia s ép azért nem 
lehet dolgunk ez elvnek az abst ract speculatio ut ján való 
construálása, hanem a keresztyénség történeti ós egyéni 
megjelenése alapján, tehát lényegileg inductiv uton való meg-
találása. 

Az alapvető keresztyén igazságról lévén szó, úgylátszik, 
hogy történetileg vissza kell mennünk a még osztatlan 
keresztyén egyház tanára. A dogmatörténet e tekintetben az 
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egyetemes symbolumokra utal s az kétségtelen, hogy az a 
tárgy, a melyet m a g u k ezek a symbolumok alapvetőnek 
i smernek el, az a probléma, mely az egyházi tanfej lődést 
megind í t j a : nem más, mint Jézus személye, m ű v e jelentő-
sége, szóval a christologia. A christologia elvét pedig úgy 
fe jezhe t jük ki, hogy: Isten k i je len te t te önmagát a Jézus 
Krisztusban a mi megvál tásunkra s ez összevág azzal a 
ténynyel, hogy a keresztyén igehirdetés kezdettől fogva úgy 
lép fel (nem mint Jézus „személyes" tana, hanem) mint a 
bűneinkér t meghal t és a mi megigazulásunkra fel támadott 
Krisztusról szóló evangyéliom. Ez a christologiai elv magá-
ban véve egy t isz tán objectiv t ény t fejez ki ; de értelme 
csak úgy van, ha nem marad meg a maga tö r téne t i objec-
t iv i tásában, hanem ha a benne re j lő üdvcélzat subjectiv 
valósággá válik. I s tennek a Jézus Kristusban való (objectiv) 
üdvki je lentése mindenkitől, a kihez a róla való bizonyság-
tétel ú t j án el jut , subject iv oldalról feltétlen el ismerést , azaz 
te l jes odaadás t követel . Az üdvnek objectiv elvéhez („χριστός 
υπέρ ημών," „sola gra t ia") tehát szükségkép hozzá kell já-
rulnia az üdv subjectiv elvének („χριστός εν ήμιν," „sola 
fide") s e köve te lésnek megfelel az a hitcikk. melyet a 
reformáció anyagi elvének s zokás nevezni. Ε szerint a 
bűnös megigazi t ta t ik Isten előtt I s tennek ingyen való kegyel-
méből a Jézus Krisztusban való hi t által. Mivel ez az elv 
világosan kifejezi úgy az objectiv, mind a subjectiv ténye-
zőt, azér t egyoldalúan nevezik a keresztvén subjectivitás 
elvének („das christl iche Subjectivitätsprinzip", — Martensen)·, 
sőt egyenesen helytelen képzetet involvál, ha vele szemben 
az i rás-elvet a „keresztyén object ivi tás elvének1 , nevezik; 
mer t az „anyagi elvben" kifejezet t subject ivumnak, a meg-
igazító hi tnek tá rgya nem a szent í rás mint ilyen, hanem 
csupán a szent í rásnak lényeges t a r ta lma , Is tennek a Jézus 
Krisztusban való üdvkijelentése, az evangyéliom. Azért 
helyesebb a föntebb kifejezett elvet egyszerűen a megigazu-
lás vagy az üdvösség elvének nevezni („tlei lsprinzip" Kahnis. 
Az alapelv ilyetén megál lapí tásával v. ö. főkép Kahler és 
Oett ingen elvtanait.) 

De kérdés, vá j jon ez az elv alkalmas-e a r ra , hogy a 
keresztyén hi t tan rendszerének i rányadó gene t ikus elvéül, 
a lapjául és központ jáu l szolgáljon ? 

Ha formailag t ek in t jük a dolgot, jogosula t lannak és 
igazságta lannak lá tszhat ik ezt az elvet, mely a k é t keresz-
tyén egyházfél, a katkolikus és protestáns egyház között 
vita tárgyát , sőt a szakadás tu la jdonképeni oká t képezi, a 
„keresz tyén" hi t tan főelvévé tenni. Ugy látszik tehát , hogy 
a keresz tyén h i t tannak , ha tu la jdonképeni fe ladatá t megöl-
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dani akar ja , ama nagy hitvallási ellentétnek protestáns olda-
lán kell állást foglalnia. De ha ez nem csupán látszat, hanem 
tény, úgy ez tisztán a katholikus egyház rovására esik. 
Miután a katholikus egyház hatalmi érdekből ellentétbe he-
lyezte magát ezzel az elvvel, mely az ember keresztyén 
mivoltának alapvető és központi tényét fejezi k i : az oeku-
menikus keresztyén egyház hagyományába és örökébe a 
protestáló egyház lépett, mely kezdettől fogva tisztában volt 
azzal, hogy létjogosultsága ehhez a hitcikkhez van kötve 
(„articulus stantis et cadentis ecclesiae.") Midőn az evangyé-
liomi egyház ezt a hi tcikket helyezte a maga hitvallásának 
középpontjába, nem te t t egyebet, mint ismét felújí tot ta az 
apostoli egyházi hagyományt ; mert kétségtelen, hogy ennek 
a tannak uralma alatt áll különösen annak az apostolnak 
egész igehirdetése, a ki tulajdonkóp az egyedüli theologus 
az apostolok között s a kire az egyház ura a keresztyénség 
universalismusának érvényesítését bizta. Ép ez a tan úgy 
bibliai alapja szerint mint hitvallási és theologiai kifejezésé-
hen oly biztos és határozott , mint kivüle más alig. — Annak, 
hogy ily módon egy „dogmát" teszünk a ker. hittan főelvévé, 
azt lehetne ellenébe vetni, hogy hiszen ez a tan maga is a 
keresztény hittani rendszernek egy része és mint ilyen csak 
az egészszel való összefüggésében érthető meg te l jesen; ez 
tény, de e kifogás alá fog esni minden oly elv, mely a ke-
resztyén hittan reális alapelvéül valamikép használható (pl. 
a szentháromsági tan Martensen, Kahnis és mások rend-
szerében). Ez elvnek konkré t határozottsága a hittanrendszer 
szempontjából nem hiba, hanem inkább oly előny, mely 
egyedül teszi alkalmassá arra, hogy belőle életteljes hittani 
rendszer folyjon. Ebben az elvben, mely az üdv objectiv és 
subjectiv mozzanatát egységbe foglalja, a keresztyénségnek 
mint az üdv vallásának lényege jut kifejezésre; ebben nyer-
nek egyedül kielégítő megoldást a vallásos embernek élet-
kérdései, nevezetesen legfőbb kérdése: miként állhatok meg 
Isten előtt, hogyan üdvözülök? Ez tehát a keresztyén igaz-
ságok között az igazság κατ' εξοχήν s azért csak ha ezt az 
igazságot teszszük a hit tan anyagi elvévé, várható, hogy a 
keresztyén hittan helyesen oldja meg rendszeres feladatát , 
azaz helyesen fejti ki a keresztyén igazságokat a maguk 
belső, lényeges egységéből, a keresztyén igazságból. 

A megigazulás elvének ily jelentőségéről világos tuda ta 
volt a reformáció a tyjának, Luthernek. „Locus igitur just i -
ficationis, u t saepe moneo, diligenter discendus est. In eo 
enim conprehenduntur omnes alii fidei nostrae articuli eoque 
salvo salvi sunt et reliqui." (Ad. Gal. 2, 23.) „In ihm hält uns 
David vor die Summe der ganzen christlichen Lehreu , (Ad 
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ps. 130.). „Wenn dieser Artikel mit gewissem und festem 
Glauben gefasst und behalten wird, so kommen und folgen 
die anderen allgemächlich nach, als von der Dreieinigkeit 
u. s. w." (u. o.). „In hoc articulo sita sunt et consistunt 
omnia, quae contra papam, diabolum et universum mundum 
in vita nostra docemus, tes tamur et agimus". (Art. Smalc. 
305,5). Ennek megfelel, hogy a hitvallási iratok is egyes 
tanokat újra meg újra e centrális hitcikk szempontjából 
Ítélnek meg. (Pl. Articulus de missa, Concordia p. 305, v — 
De invocatione Sanctorum 310, 25. — De collegiis Canonicorum 
etc. 312,2. — De papatu 313, s . De votis monasticis 336, t.). 

Azt hiszszük tehát, hogy helyesen j á runk el, ha a refor-
máció anyagi elvét egyszersmind a keresztyén hittan gene-
tikus alapelvévé teszszük, azon elvvé, melytó'l a hittani rend-
szer a maga egységét nyeri. Igy nyer közelebbi konkrét 
meghatározást az, a mit föntebb (I. rész) a keresztyén hit 
tartalmáról mint a hittan tárgyáról s a hittan rendszeres fel-
adatáról mondottunk. A keresztyén hittannak tehát feladata 
lesz: a keresztyén tant a megigazulás bibliai és reformátori 
elvéből és annak alapján rendszeresen kifejteni. 

„Rendszeresen." A tudományos rendszerhez az elvi egy-
ségen kivül szükséges a módszeres következetesség; mert 
e kettőnek, az egységes elvnek és a következetesen alkal-
mazott módszernek szerves kapcsolatától függ a tudomány-
nak rendszeres jellege, és az ismereteknek csak oly összegét 
nevezhetjük tudományosnak, mely ily rendszerben jelenik 
meg. 

A tudományos módszer törvényeit a logika módszertani 
része határozza meg. A logika a módszeres eljárásnak két 
fő alakját különbözteti meg : az egyik az indactiv (analytikai, 
tapasztalati), a másik a dedactiv (synthetikai, elméleti) mód-
szer. Ε módszerek, miután külön-külön mindegyik egyoldalú, 
kölcsönösen kiegészítik egymást. Az egyik módszer a másik 
nélkül alkalmazva nevezetesen a szellemi tudományok terén 
egyoldalúságokra vezet. Azért a szellemi tudományoknak, 
hogy céljukat elérhessék, mindkét módszerre szükségük 
van. És e tekintetben a keresztyén hittan mint tudományos 
rendszer szintén nem alkot kivételt. A tudományos mód-
szernek e ké t typusa tehát, természetesen a tárgyhoz alkal-
mazkodva, érvényesülni fog a keresztyén hittanban is. A 
tapasztalati alapot kereső tudomány követelményeinek meg-
felelően a keresztyén hittan előadója csak úgy fog módszer-
tanilag helyesen eljárni, ha a keresztyén hit tar talmának 
kifejtésében személyes hittapasztalatából, vagyis a föntebb 
kifejezett hittani alapelvnek subjectiv oldalából indul ki. 
Gondolatmenete ós bizonyító eljárása ennyiben inductiv-tapasz-
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talati. Az őt átható üdvhitnek elemzése (analysis) útján a 
keresztyén igazságot úgy fogja fel mint a mely az üdv után 
sóvárgó emberi szellemet mindenoldaluan kielégíti, az ember 
üdvre való képességének és üdvrendeltetósének megfelel. 
Ezzel az inductiv-elemző módszerrel karöltve kell járnia a 
deductiv-összetevő módszernek. A keresztyén hittan másfe-
lől ama főelv tárgyi oldalából, vagyis az üdv objectiv isteni 
reálalapjából vagy reálelvéből összetevő deductióba bocsát-
kozik. Ez a dogmatikai eljárás annyiban nevezhető synthe-
sisnek, amennyiben okfejtő (aetiologiai) gondolkodás útján 
visszamegy az üdvnek transcendens okára, alapjára, forrá-
sára. (Az itt követett gondolatmenettel v. ö. Oeffingen i. m. 
I. 24. §. 3. p.) Ezt a dogmatikai synthesist azonban nem 
szabad az aprioristikus philosophiai speculatio értelmében 
venni. Ez a synthesis folyton kötve marad ama főelvnek 
nemcsak subjectiv, hanem objectiv oldalához is; eredményei 
tehát kell. hogy a kijelentésből merített hitigazságok legye-
nek, bármily észszerűnek tűnik is fel összefüggésük. A 
mennyiben a keresztyén hittan rendszeres feladatának meg-
oldásában tisztán a keresztyénség positiv tantartalmának 
kifejtéséről van szó, itt a régebbi speculativ dogmatikával 
ellentétben, de úgy a régi egyházi dogmatikával mint az 
újabbkori theologia különböző irányainak majdnem egyhangú 
követelésével összhangzásban a philosophiának csak íormai 
használatát (usus formális) engedhetjük meg. Az evangyé-
liomi tan tisztasága és épsége érdekében azon kell lennünk, 
hogy a keresztyén hit tar talmának ezt a positiv kifejtését 
semlegessé tegyük minden akár metaphysika-kedvelő, akár 
metaphysika-ellenes philosophia iránt. Az a munka, melyet 
a keresztyén hittan a dogmatikai synthesisben kifejt, nem 
egyéb, mint a hivő tudatnak gondolkodó elmélyedése a kije-
lentés ..metaphysikájába" (a mivel természetesen nem akarom 
azt állítani, hogy „kijelentett ! ,theologiai metaphysika létezik), 
és e tekintetben a megismerés határait egyrészt a kijelentés, 
másrészt a hívő tudat fejlettsége jelöli ki, nem pedig vala-
mely philosophiai iskolának ismeretelmélete. Ε kétféle mód-
szernek a rendszeres kifejtésben szervesen kell kapcsolódnia. 
A hittan gondolatmenete tehát nemcsak teleologiai (célfejtő), 
hanem egyszersmind okfej tő (aetiologiai) i s ; Ítéletei nem 
kizárólag becslőitéletek, hanem a mennyiben a recessus ab 
effectu ad causam gondolkodásunknak elutasithatatlan köve-
telése (v. ö. Luthardt Comp. 7. Aufl. 6. 1. Ritschl ellen), 
egyszersmint létitéletek is, melyek a becslő Ítéleteknek szük-
séges alapját képezik. — Az elemző és összetevő módszernek 
s a hittani főelv objectiv ós subjectiv oldalának szerves 
összekapcsolása utján fejt i ki a ker. hittan mind azt, a mit 
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a hittani alapelv positive vagy negative, közvetlenül vagy 
ellentétképen magában foglal, feltételez vagy maga után 
von. Ha ez sikerül, úgy mindenesetre ki fog tűnni a 
keresztyén hit tartalmának belső igazsága, ellenmondásnélküli 
harmóniája — a keresztyén hittan legszebb és legfőbb 
feladata. 

Azonban a keresztyén hit tannak e munkája közben, 
különösen az összetevő levezetésnél, nein szabad megfeled-
keznie arról, hogy ismeretünk részszerint való s a hit tár-
gyát képező legmagasabb reálitásokat csak mintegy a tükör 
által (δι' εσόπτρον 1. Kor. 13.) l á t juk s ezekről szólva nyelvünk 
önkénytelenül és szükségképen symbolikussá válik. Ily pon-
tokon a keresztyén hittan minden valódi tudománynyal szé-
gyen nélkül vallhatja be ismerete korlátoltságát, „keresztyén 
tudatlanságát" (Guizot: Méditations III. kötetében: „L'igno-
rance chrétienne".) Ezzel nem mondunk egyebet, mint már 
a régi dogmatikusok azzal a kifejezéssel: „in scholam aeter-
nam referre", vagy a mire Schopenhauer (idézi Schmidt 
Vilmos i. m. T. 33. 1.) céloz: „Alle Wissenschaft im eigent-
lichen Sinne kann nie ein letztes Ziel erreichen, noch eine 
völlig genügende Erklärung geben, weil sie das innerste 
Wesen der Welt nie trifft . . . Jede Wissenschaft lässt immer 
etwas unerklärt, welches sie schon voraussetzt." A ker. hit-
tan a mindentudó gnosticismustól (Hegel-iéle speculatió) ép-
oly távol áll, mint a tudatlanságkedvelő positivistikus agno-
ticismustól (Comte, Spencer). 

Ismeretünk részszerint-valóságából azonban nem követ-
kezik, hogy a keresztyén hit tannak le kell mondania a 
rendszeralkotásról s visszatérnie a régi „localis" tárgyalás-
hoz, mint Kaftan aka r j a : Die Dogmatik wird sachgemäss 
in 7 Lehrstücke zerlegt, die einfach aneinander zu reihen 
sind. Es ist falsch, die Construction eines dogmatischen Sys-
tems zu erstreben", (i. m. 111. 1.) A „hit és kijelentés" belső 
egységének minden egyes hitcikkben való feltüntetésével 
(Kaftan, u. o.) tudományos gondolkodásunk nem elégszik 
meg. A mint nem csupán a dogmatika fejlődése bizonyítja: 
tudományos gondolkodásunknak sajátsága, hogy az elvi 
(tartalmi) egység mellett formai egységre, rendszeres követ-
kezetességre, sőt részarányosságra (symmetria) törekszik. 
Nem szükséges tehát a keresztyén hittan rendszeres jellege 
mellett azzal érvelni, hogy a hit tárgyai már objectív reali-
tásukban is organikus rendszerként tűnnek fel a vizsgálódó 
hittudat előtt. (Igy Frank, hasonlóan Beck.) 

Mivel a hittan anyagi elve voltakép a keresztyénség 
lényegét fejezi ki, azért ez elvnek minden oldalú kifejtése az 
egész keresztyén tant, a keresztyénség erkölcstanát is, fel-
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öleli. De úgy tudományos mint gyakorlati szempontból kí-
vánatos, hogy az erkölcstan a hittannal való sokféle é r in t -
kezése dacára viszonylag önálló tudományként érvényesüljön 
s azért a hittani főelv kifejtésének kö ré t szűkebbre ke l l 
szabnunk. A hittan a maga anyagi elvét vallási, az erkölcs-
tan ugyanazt a központi elvet erkölcsi meghatározottságá-
ban fejti ki. Amott inkább a theo- illetőleg a christocentrikus, 
itt inkább az anthropocentrikus szempont lép előtérbe: v a g y 
subjectiv oldalról tekintve: amott a hit inkább mint helyzeti, 
emitt inkább mint mozgási energia jő számításba. A tárgyalás 
ezen eltérő szempontjai megóvnak a két tudomány összekeveré-
sétől oly pontokon is, melyeken tárgyilag közelről érintkez-
nek (pl. újjászületés ós megtérés, az egyházról szóló tan s tb . ) 

A midőn a hittan a keresztyén hitigazságok rendszeres 
kifejtésének kiindulási és központjává a megigazulás e lvé t 
teszi: ezen elv igazságáról való meggyőződést feltételezi 
úgy magára nézve, mint abban a körben, a melynek szól é s 
természetes, hogy rendszeres fejtegetéseinek csak azokra 
nézve lehet bizonyító és meggyőző ereje, k ik a hittan elő-
adójával osztoznak abban a keresztyén alapmeggyőződésben, 
melyet a hittan anyagi elve fejez ki. A mint ez az anyagi 
elv a hittani rendszernek kiindulási és központja, úgy a h i t -
tan rendszeres munkájának sikere feltételezi az annak (a 
hittani főelvnek) megfelelő hitbeli meggyőződést. Tekintettel 
azonban arra, hogy az a keresztyén meggyőződés v a g y 
„bizonyosság", mely a hittani alapelvben kifejezésre jut , a 
kételyek és ellentétek folytonos támadásának van kitéve, a 
hit tannak elengedhetetlen feladata, a keresztyén hit ezen 
fel nem áldozható álláspontjának elvi jogosultságát és igaz-
ságát kimutatni. Ez vezet bennünket a ker . hittan apologe-
tikus jellegére. 

b ) A k e r e s z t y é n h i t t a n a p o l o g e t i k u s j e l l e g e . 
Ha a hittani rendszer kifejtésének feltótele a keresz-

tyén alapmeggyőződés, úgy a hittan elvi apologetikai alap-
vetésének (elvtan, „Prinzipienlehre") vagy bevezetésének 
egyik főfeladata lesz: ezen álláspontját elvileg igazolni, v a g y 
számot adni arról, miként jő létre ez a meggyőződés vagy 
bizonyosság. Igaz, hogy ez ismét oly kérdés, mely tel jesen 
kielégítő megoldást csak a hittani rendszer összefüggésében 
nyerhe t ; de mivel a keresztyén igazságról való elvi meg-
győződés a hittani rendszernek szükségképeni feltétele, a zé r t 
ezt a kérdést már a rendszeres munka megkezdése e lő t t 
a föntebbi szempontból okvetlenül fel kell vetni és a szük-
séghez képest legalább anthropocentrikus szempontból meg-
oldani. Ε tekintetben helytelen úton já rnak mindazon dog-

TJwel. Szaklap. I I I . é i f . 2 0 
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matikai elvtanok, hit tani prolegomenák vagy a hi t tannak 
alapúi szolgálni akaró apologetikák, amelyek intellectuális 
úton igyekeznek felkelteni a keresztyénség igazságáról való 
elvi meggyőződést 

akár úgy, hogy a történetkritika vagy a népszerű apo-
logetika eszközeivel (jóslatok beteljesedése, csodák stb.) 
igyekeznek meggyőzni a szentírás abso lu t kijelentési érté-
kéről vagy isteni eredetéről — hiába va ló törekvés; 

akár úgy, hogy vallásbölcsészeti vagy vallástörténeti 
úton igyekeznek k imuta tn i a keresztyén vallásnak absolút 
tökéletes voltát, — hiszen a vallás lényegének és a többi 
vallásoknak helyes megítélése már i s m é t feltételezi a keresz-
tyén alapmeggyőződést,· 

akár úgy, hogy történetphilosophiai úton olyanként 
törekesznek feltüntetni a keresztyénséget, mint a mely mel-
lett egyedül vagyunk képesek magunkat erkölcsi cél jainkkal 
a világgal szemben fenntartani vagy a világnak fölébe kere-
kedni („sittliche Weltherrschaft") — ily úton legfeljebb a 
keresztyénség célszerűségét lehetne! lényegileg eudaemonis-
tikus szempontból kimutatni. Ezzel n e m akarjuk e kísérle-
teknek bizonyos apologetikus értékét — különösen „ad ho-
minem" — általában elvitatni; de az általuk követe t t utat 
abból a szempontból, a mely bennünket itt foglalkoztat, 
igazán célravezetőnek még sem t a r t j u k . Helytelen dolog 
általában, ha a hi t tan rendszere bevezetésében feladatáúl 
tűzi k i : az egyetemes emberi tudat v a g y a természetes em-
beri élet valamely általánosan elismert tényéből való logikai 
következtetések út ján a keresztyénség igazságáról való meg-
győződést létrehozni. A keresztyénség igazsága mellett oly 
demonstratív bizonyíték, melynek el nem ismerését észbeli 
fogyatkozásnak kellene betudnunk, n e m létezik; különben a 
keresztyén igazság elvetése nem j á r h a t n a karöltve magasabb 
(szellemi) észbeli tehetséggel, a mire pedig példa van elég. 
Ez a tény ar ra utal, hogy a keresztyén igazságról való meg-
győződés alapját másu t t keressük. Ha a hittan elvi alapve-
tése meg akar felelni a keresztyénség gyakorlati jellegének, 
akkor egyáltalában n e m tűzi ki maga elé feladatúi a keresz-
tyénség igazságáról va ló elvi meggyőződésnek syllogistikus 
kikényszerítését; hanem felmutatja a lelki életnek azt a 
pontját, melyen a kijelentésben, a ζ evangyéliumban nyúj-
tott igazság közvetlen módon bizonyítja be magát igazság-
ként az erre disponált lelkiismeretnek. A keresztyén igaz-
ságról való meggyőződés szabad erkölcsi tény, melyet sem-
miféle tudományos érveléssel kikényszeríteni nem lehet. De 
ebből nem következik, hogy ez a meggyőződés, mely szabad 
erkölcsi elismerés vagy röviden s z ó l v a : hit a l ak jában jő 
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létre, alábbvaló vagy gyengébb, mint oly meggyőződés, me-
lyet a megfelelő eszközökkel pl. a mathematikai természet-
tani vagy történeti tudományok terén szerezhetünk. Ha 
lelkismeretemmel szabadon hozzájárulok ahhoz az erkölcsi 
igazsághoz: „ne hazudj", — az erre vonatkozó meggyőződé-
sem vagy bizonyosságom nem csekélyebb, sőt inkább feljebb 
való annál, a mely szerint 2 X 2 = 4. Ily erkölcsi jellemű 
bizonyosság pedig az is. mely a keresztyén igazságra vonat-
kozik. A mennyiben itt eminens értelemben vallási, illetőleg 
vallásos erkölcsi igazságról van szó, e meggyőződésnek vagy 
bizonyosságnak formája a hit, s mig ezt egyrészt a keresz-
tyén igazság megismerésének s a róla való megbizonyoso-
dásnak egyedül megfelelő és egyedül lehetséges módja, addig 
másrészt a hitnél magasabb rendű bizonyosság egyáltalában 
nem létezik. A ki ezt az igazságot (t. i. a kijelentés által 
nyújtot t üdvigazságot) ily szabad erkölcsi hozzájárulással el 
nem ismeri, az meg sem ismeri. Ily értelemben tehát mi is 
magunkévá teszszük Anselm-nek azt a hires mondatát, melyet 
Schleier macher hittanának jeligéjeül használt : „credo ut 
intelligam." Csak nem szabad ezt a mondatot a régi és ujabb 
gnosticismus (a régi gnosticismus, a Scholastika, a Hegel-féle 
iskola) értelmében félremagyarázni. A ni στις nein csupán 
ugródeszka a γποσις-hoz, melynek elérésével az előbbi feles-
legessé válik. A keresztyén hittani ismeret elejétől fogva 
végig s egész terjedelme szerint hitből (objective tehát a 
kijelentésből) folyó ismeret, de azért nem kevésbbé valóságos 
ismeret. (Az itt kifejezett elvi felfogásra vonatkozólag v. ö. 
különösen Cremer, néhai greifswaldi tanárom, elvtanát a 
Zöckler-íé\e theológiai kézikönyv III. kötetében.) 

Azt hiszszük, hogy ilymódon elegendőképen kimutathat ja 
a dogmatikai elvtan a hi t elvének legalább formai, vagy 
methodikai, vagy akár mondhatjuk : ismeretelméleti jogo-
súltságát a hittanban, mint tudományos rendszerben. Ily 
értelemben veszszük a hittani rendszernek általános (elvi 
apologetikus megalapítását, melyet föntebb követel-
tünk. A szó („apologetikus") nem illik ugyan teljesen ide, 
de a fődolog az, hogy a szóval helyes értelmet kössünk 
össze. 

Mivel pedig a hit, melynek jogosultságát a dogmatikai 
elvtan a föntebbi értelemben kimutatja, tárgyilag elválaszt-
hatatlan az Istennek a Jézus Krisztusban való üdvkijelentó-
sétől, a hittel együtt és ebben adva van a hittannak teljes 
reális kiindulási és középpontja, az üdvösség elve a maga 
objectiv és subjectiv tényezőjével. 

b.) A hittan apologetikus feladatát föntebb nem 
szorítottuk az elvi megalapításra, hanem kiterjesztettük a 

20* 
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hittani rendszer részleteire is. Kérdés: mi módon oldja meg 
a ker. hittan ezt a feladatot? 

Ez a részletekbe menő apologetikai megalapítás nem 
történhetik oly módon, mint azt a rationalismus gondolta, 
hogy a hittan a védelem érdekében közös elvi alapot keres 
a keresztyénség körén kívül álló világnézetekkel s az ezektől 
is elismert egyetemes igazságokból igyekszik levezetni a 
sajátlagos keresztyén igazságokat. Ha lehetséges volna a 
sajátlagos keresztyén igazságokat a nem keresztyén világ-
nézetektől is elismert egyetemes igazságokból leszármaztatni, 
világos, hogy a különös isteni kijelentés elvesztené jelentő-
ségét s végre a keresztyén vallásnak le kellene mondania 
úgy absolut, mint positiv jellegéről. — De az sem lehet a 
részletes apologetikai megalapításnak helyes módja, hogy a 
keresztyén igazságokat olyanokként igyekszünk feltüntetni, 
mint a melyek az épen divatos philosophiával conformisak. 
Az ily törekvés nem vezethet sikerre compromissumok nél-
kül különösen a keresztyénség részéről, sőt megeshetik, 
hogy a keresztyén hittan csak „tömlőjévé·1 lesz a philoso-
phiának. Az ily fúziónak nem lehet más eredménye, mint oly 
keverék, mely sem theologiának, sem philosophiának nem 
illik be. Vestigia terrent. Ilyesmi történt pl. a Hegel-féle 
philosophia virágkorában (Daub, Marheineke·, egészen 
hasonló ehhez az az erőszak, melylyel Philo a mosaismust 
és a platonismust igyekezett összeegyeztetni) s következése 
az lett, hogy az a philosophia szétszakította a tömlőt: Strausz 
„hit tana" ! Ez egy példán is okúihatunk. Tévedés azt hinni, 
hogy a hittan valamely philosophiai rendszer ilynemű 
segélyül vételével általánosabb elismerést szerezhet magának, 
mint a melynek határát a keresztyén hit elve jelöli ki — 
tévedés, mert minden egyes keresztyén igazságot a keresz-
tyénség elvi központjából kell megértenünk ós csak innen 
ér thet jük meg. Ebből következik, hogy a részletes apologe-
tikai megalapításnak is a keresztyén hit határán belül kell 
elvi álláspontot foglalnia s ép azért e munkától csak azok-
nál várható siker, a kik a hit határán belül állanak. Ε rész-
letes apologetikai megalapítás vagy annak kimutatásában 
áll, hogy a tudomány által kétségtelen bizonyossággal meg-
állapított tények a keresztyén hit igazságaival nem ellen-
keznek (ezt kivánja különösen Nitzsch Frigyes), a minek 
correlatumaképen szabadságában áll a keresztyén hit tannak, 
a tudomány és az élet bármely köréből felölelni bármely 
tényt vagy igazságot, mely a keresztyén igazságnak megvi-
lágítására vagy a tudomány fóruma előtt való védelmére 
a lka lmas; vagy pedig — a mi elvi álláspontunkról helye-
sebbnek látszik — annak kimutatásában, hogy a tudomány 



A keresz tyén hi t tan a lapelvei és f ő tu l a jdonsága i . 3 0 1 

s a keresztyénség körén kivül álló világnézetek a világ és 
az emberi élet legmagasabb, első és utolsó kérdéseire, a lét 
nagy problémáira vonatkozólag a legtöbbször csak látszólag 
kielégítő vagy ellenmondásos hypothesiseket állítanak fel s 
hogy e problémák kielégítő megfejtése, emberi gondolkodá-
sunk véges voltához képest csak a keresztyén hit állás-
pontján (leginkább a kijelentésből merített helyes Isten-
fogalom segítségével) lehetséges. A részletes apologetikai 
megalapítás tehát ily felfogás mellett tulaj donkép csak a 
keresztyén világnézetnek különösen a világismeret irányában 
való kiegészítésére és kikerekitésére szolgál. De a keresz-
tyén hittan munkájának ezen körében sem feledkezik meg 
a keresztyén igazságnak, a ker. világnézetnek vallásos-
erkölcsi jellegéről s azért nem botránkozik meg azon, ha a 
keresztyénség körén kivül állók a világot „más szemmel 
nézik." A keresztyén alapmeggyőződéshez való következetes 
ragaszkodás és annak vallásos-erkölcsi jellegébe való mélyebb 
belátás biztosithatja egyedül a hittan számára az eltérő világ-
nézetekkel szemben a kellő biztosságot, elfogulatlanságot ős 
türelmet. * * 

* 

A részletekbe menő apologiát a különböző hit tanok 
sokszor elhagyják; de mi a föntebb jelzettértelemben mégis 
szükségesnek ta r juk , s ilymódon az egyes tanok a hit tan 
különböző jellemvonásainak megfelelően négyféle (bibliai, 
dogmatörténeti, rendszeres és apologetikus) vagy — ameny-
nyiben az illető tan oly egyetemes jellegű problémával köz-
vetlen összefüggésben nincs — csak háromféle tárgyalás alá 
esnek. Azért végül fel kell vetnünk azt a kérdést : minő 
viszonyban állanak egymáshoz ezen különböző tárgyalás-
módok? Lehetőleg egybeolvaszszuk vagy szétválaszszuk-e 
őket? 

Ε kérdés eldöntése egyrészt a hittan mivelojének sys-
tematikai tapintatától, másrészt a keret nagyságától függ. 
Ha a keret kisebb, az egyik vagy másik tárgyalás-mód 
megszorításával vagy mellőzésével (mellőzhetetlen magától 
értetődőleg a rendszeres tárgyalás) sikerülhet az egybeol-
vasztás ; de ez alatt mindenesetre szenved a rendszer egy-
sége ós teljessége. Ha a keret elég nagy az egész anyag el-
helyezésére, úgy a különböző tárgyalásmódok egybeolvasz-
tására törekedni módszertani hiba volna. Különösen fontos-
nak tar t juk, hogy a rendszeres tárgyalás tisztán és önál-
lóan domborodjék ki, nehogy elveszítse sajátlagos meggyőző 
erejét. 

De ha e tárgyalásmódokat elválasztjuk egymástól, az a 
kérdés áll elő: mily sorban következzenek egymásután? 
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Lehetőségként 3 esetet jelölhetünk meg. Kiinduláspontul 
szolgálhat minden egyes tan tárgyalásánál vagy a bibliai 
tan, vagy az egyházi tan, vagy a hittan előadójának szemé-
lyes hitbeli meggyőződése, melyből a „rendszeres" tárgyalás 
közvetlenül folyik. Azonban ha a hittannak első és főfeladata 
— a mi kétségtelen — a keresztyén hit tar talmának rend-
szeres kifejtése, a mely feladattól függ a hittannak a rend-
szeres theologiában való helyfoglalása: úgy mindenütt a 
rendszeres tárgyalásnak kell előtérbe lépnie ős ezt követi a 
bibliai, dogmatörténeti és (a hol szükség van reá) az apolo-
getikai tárgyalás, mint a rendszeres kifejtésnek „megalapítá-
sa". Az itt kifej tet t formai követelményeknek leginkább 
megfelel Oeitingen dogmatikája, mely e tekintetben mintáúl 
szolgált. 

A keresztyén hittan történeti positiv és szabad tudo-
mányos jellegének ily viszonyba hozatalával, azt hisszük, 
teljesen megfelelünk nemcsak az egyházi, hanem a józan 
tudományos követelményeknek is, a melyek a keresztyén 
hittanhoz mint rendszeres theologiai tudományhoz fűződnek 
és e meggyőződésben elitélünk minden oly célzatos törek-
vést, mely a hittannak e két főjellemvonását egymással 
ellentétbe helyezi s a vélt vagy csinált ellentét alapján a 
theologiai tudományszervezet egységét megbontja vagy 
tudományos színvonalát leszállítja s jelenkori nagy feladatai-
nak teljesítésére képtelenné teszi. 

* * 
* 

Ezekben igyekeztem meghatározni a keresztyén hittan 
feladatát, alapelveit és főtulajdonságait. Elnagyolt tervrajz-
ban ellőttünk áll a keresztyén hit tanépülete, melynek alap-
köve és fundamentoma kell, hogy szintén az legyen, a ki a 
fő : Jézus Krisztus. De bármennyire igyekszünk is ez épü-
letnek alap- és tervrajzát megállapítani, arra az örökkévaló 
fundamentomra bármely jó tervrajz dacára is lehet építeni 
nemcsak aranyat, ezüstöt, drágaköveket, hanem fát, szénát, 
pozdorját is. Csak azt ne feledje senki, a ki épit, hogy 
„mindenkinek munkája nyilván lészen, mert ama nap meg-
mutat ja ." 

Pröhle Károly. 


