A íőiskolai rendszeres theologiai semináriumok
feladata és módszere.
A rendszeres theologiai semináriumok feladatát és módszerét csak úgy határozhatjuk meg helyesen, ha tisztában
vagyunk 1. a tudományos semináriumok általános feladatával és jelentőségével a felsőbb oktatás keretében ; 2. a rendszeres theologiai tudományszak feladatával és módszerével.
Előbb tehát e kettőről szólunk röviden.
I.
A t u d o m á n y o s s e m i n á r i u m o k f e l a d a t a és j e l e n tősége a felsőbb o k t a t á s terén.
A tudományos semináriumnak keletkezése és fennállása
feltételezi azt a belátást, hogy a felsőbb — egyetemi, illetőleg akadémiai — oktatás és tanulmányozás
czélja nem
pusztán bizonyos, a magasabb gyakorlati életpályákra való
tekintetből okvetlenül szükséges ismereteknek, a tudomány
vagy a hagyomány kész adatainak közlése és elsajátítása,
hanem a gyakorlati élet jogos követelményeinek kielégítése
mellett egyszersmind a tudománynak mint ilyennek szabad,
önálló mívelése, öntudatos, egészséges továbbfejlesztése s a
jövendő szellemi vezéreinek e munkára való képesítése,
nevelése. Egyszersmind": ezzel a felsőbb oktatás feladatának
felfogására nézve két szélsőséggel szemben foglalunk állást.
Az egyik a gyakorlatias
irányú szélsőség, mely a massiv
realismus és utilitarismus elvéből indulva ki, a tudást, az
ismeretet nem az eredet, az okszerűség, a belső érték, hanem a czélszerüség, külső értek, a gyakorlati életben való
használhatóság szempontjából fogja fel, a tudománynak mint
ilyennek önálló szellemi értékét félreismeri, a tudománynyal
önmagáért való foglalkozást meddőnek tartja s azért azt
kívánja, hogy a felsőbb oktatás tisztán a gyakorlati szakképzés szolgálatába álljon, mely czélnak elérése végett elegendőnek tartja a tudomány ú. n. kész, megállapodott ered-
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menyeinek közlését s azon utak és módok begyakorlását,
melyeken ezek az ismeretek a gyakorlati életben alkalmazandók és használandók. A másik az egyoldalú
elméleti
irányzat, mely az elvont spiritualismus ós idealismus álláspontjából indulva ki, a tudománynak mint ilyennek magában
véve minden becsülésre méltó szeretetétől elragadtatva, a
tisztán önczélú tudományos foglalkozást írja zászlajára, a
felsőbb oktatás czélját tisztán a tudósnevelésben látja s a
tényleges viszonyokat, az egyéni és a társadalmi élet jogos
gyakorlati követelményeit is többé-kevesbbé figyelmen kívül
hagyja. — Mig mi egyrészt e szélsőségeket mint ilyeneket
a jellemzésükben jelzett okoknál s az ezekben rejlő következményeknél fogva elvetjük, addig másrészt a mindkét
felfogásban rejlő igazsági mozzanatokat
szerves
egységbe
hozni törekszünk,
megfelelően azon ideál-realistikus vagy
reál-idealistikus alapfelfogásnak, mely az ember érzéki és
szellemi oldalának, a testnek és a léleknek tényleges, belsőtapasztalati, az e/2-tudat 'tényében összpontosuló viszonyából,
szerves egységéből indulva ki, az alany ós a tárgy, a belső
és a szellemi, a külső és a természeti világ, az egyéniség és
a közösség, az eszme és a valóság, a tudomány ós az élet,
az elmélet és a gyakorlat (stb.) között, mindegyik tényezőnek önálló jelentőségét bizonyos mértékben ') elismerve, az
életteljes kapcsolatot, a szerves egységet keresi és tételezi.
Mi tehát nem az egyedül jogosultnak látszó ideális felfogásnak a reális élet követelményeivel való kész-köteles megalkuvása szempontjából (v. ö. Schneller István Paedagogiai
dolgozatok, I. köt. 166. 1.), hanem mélyebb vagy legalább
öntudatosan eltérő elvi felfogásunkból folyólag követeljük
azt, hogy a felsőbb oktatás a gyakorlati
és az
elméleti
szempontot, a gyakorlati életpályákra
való előkészítést és
a szónak valódi értelmében vett tudományos képzést életteljes, szerves kapcsolatba hozni, a gyakorlati
életpályák
számára tudományosan
képzett erkölcsi személyiségeket
s
egyszersmind
a tudománynak
új nemzedéket nevelni törekedjék. Csak igy tartható fenn a tudománynak az élettel
való szerves kapcsolata; csak igy nyernek a gyakorlati életpályák mélyebb tartalmat és magasabb avatást.
Ennélfogva a főiskolai oktatásnak feladata nem csupán
kész ismereteket közvetíteni, hanem egyszersmind a tudományos ismeretszerzésbe bevezetni, nemcsak az ismeretet
magát, hanem az ismeretnek eredeti forrását, alapját, genesisét, azt az utat és módot, a melyen az ismeret létre jön,
feltárni s a nyert ismereteket egységes egészbe összefoglalni.
Csak igy jön létre tudományos ismeret és meggyőződés, nem
l

) T e r m é s z e t e s e n a szellemiek praevalentiájával !
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pusztán „ό'όία", hanem επιστήμη. (V. ö. Bau Isen, deutsche
Universitäten 267. 1.)
Ennek a czélnak szolgálatában áll első sorban a felsőbb
oktatásnak legjellemzőbb alakja: a rendszeres
tudományos
előadás, mely czélját csak úgy éri el, ha a tudománya és
hivatása magaslatán álló tanár a megismerési folyamat eredetének és eredményének világos feltárásával, az igazság
meggyőző erejével, a meggyőződés biztosságával, az előadás
szabatosságával és közvetlenségével felkelti, ébren tartja és
állandóan foglalkoztatja hallgatóinak nem csupán figyelmét,
érdeklődését, receptivitását, hanem egyúttal belső öntevékenységét is, melynél fogva azok a hallottakat belsőleg
azonnal feldolgozzák vagy feldolgozni megkezdik, a mivel
természetesen nincs mondva az, hogy e czél elérése tisztán
az előadótól, s nem egyszersmind a hallgatók arravalóságától függ. Az előadottak további, behatóbb elsajátítása és feldolgozása a hallgatók magán, házi öntevékenységének s
tanulmányának feladata; de segítségükre lehetnek e tekintetben a rendszeres előadásokkal kapcsolatban esetleg berendezett ú. n. conversatoriumok,
repetitoriumok vagy
disputatoriumok is, melyeknek feladata: a rendes tanórákban
előadottak helyes felfogását és elsajátítását biztosítani, az
előadott ismeretanyagot részint ismételni, részint kiegészíteni, vagy begyakorolni, tekintetbevéve a hallgatók egyéni
szükségletét is. mely esetleg a tanárhoz intézett kérdésekben nyilatkozhatik.
Azonban a tanárok rendszeres előadásai s az ezekben
nyújtott tartalomnak a hallgatók által való elsajátítása és
feldolgozása utján a felsőbb oktatás a maga föntebb értelmezett czélját csak korlátolt mértékben valósithatja meg.
Ali ez különösen ép a legfontosabb tantárgyakra vonatko
zólag. Ezeknek előadói nem ritkán vannak abban a helyzetben, hogy tekintettel az anyag bőségére s az idő rövidségére,
kénytelenek a forrásokra való visszamenést, a behatóbb
indokolást, sok jellemző részletet mellőzni s a kész erdmények közlésére az általános szempontok kiemelésére szorítkozni. Világos, hogy ez a tudomány szempontjából fogyatkozást, hézagot jelent. — Másrészt a hallgatóknak tisztán
az előadásokhoz csatlakozó öntevékenysége a tudományos
képzés szempontjából szintén nem mondható elegendőnek.
A hallgatók öntevékenysége, felébredt tudományszeretete
intensivebb foglalkoztatást, behatóbb tanulmányozást, nehezebb próbát, újabb serkentést és czéltudatos vezetést igényel.
— A kettős érdek és szükségérzet, kapcsolatban a felsőbb
oktatás és tanulmányozás föntebb kifejtett czéljával, szüli a
főiskolai oktatás és tanúlmányozás másik jellemző főalakját:
a tudományos
semináriumokat,
melyek, mint az már a
Theol. Szaklap. IV. évf.
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föntebbiekből érthető, épen a legbővebb anyagot felölelő
legfontosabb tudományágakkal kapcsolatban jöttek létre
mint szaksemináriumok.
A tudományos
seminárium
a felsőbb oktatásés
tanulmányozásnak
azon alakja, melyben ugyanannak
legideálisabb
czélja, a tudományos
képzés,
sőt
bizonyos
vonatkozás
szerint mondhatjuk:
a tudós képzés, a leggyakorlatiasabb
s legintensivebb
módon, t. i. a főiskolai
tanitó és tanuló tényleges közös munkálkodásában
nyilvánul. Az a bizonyos távolság és feszültség, mely a rendszeres előadást és hallgatást jellemzi, megszűnik s helyébe
lép a közvetlen érintkezés. A tanár mint „mester" bevezeti,
miként mondani szokás, tanítványait „a tudomány műhelyébe1', elvezeti őket a tudomány, az ismeret eredeti forrásaihoz, megismerteti velük a tudományos kutatás eszközeit,
melyek a kutatás tárgyát mintegy szólásra bírják, azokat a
módszereket, melyeknek segélyével ama forrásokból meríteni
s a belőlük nyert ismeretanyagot rendszeresen feldolgozni
kell; egyszersmind kérdések feltevésével, feladatok, théinák
kitűzésével figyelembe véve egyszersmind tanítványainak
egyéni hajlamait, képességeit, szükségleteit, indítást ad nekik
ama források, eszközök, módszerek önálló használatára s
alkalmazására. Mindebben a tanár egyénisége is közvetlenebb módon érvényesül, mint a rendszeres előadásokban.
Természetes, hogy bizonyos előszeretettel vezeti tanítványait
a tudományos munkának azon terére, a melyen ő maga legönállóbban dolgozik, a melyen új szempontok, új módszerek
alkalmazásával esetleg sikerült saját szaktudományát a fejlődés utján előbbre vinnie. Reá mutat egyszersmind szaktudományának azon még kevésbbé kiművelt, vagy problematikus
részeire, a melyeken a jövő tudományos nemzedékére ú j
feladat vár, sőt esetleg maga is vállalkozik erre alkalmas
növendékeivel egyes ily új feladatok megoldására. Valódi
sikert és maradandó hatást azonban mindezzel csak úgy ér
el, ha tanítványaival való ezen közvetlen együttmunkálkodásában is nem az egyéni hiúság, hanem a tudomány odaadó szeretetével párosult lelkes hivatásérzet és ennek megfelelő kötelességtudat vezérli. — Viszont a hallgatók,
a
tanítványok
a tanártól vett indításra öntevékenyen reagálnak, a tanár vezetése mellett, az általa megjelölt eszközök
és módszerek alkalmazásával a szaktudomány valamely
pontján elmélyednek a tudomány eredeti forrásainak tanulmányozásába, a nyert ismeretanyagot módszeresen, rendszeresen feldolgozzák, e tanulmányozás és feldolgozás eredményét majd élőszóval, majd írásban, tanitványtársak vagy
(esetleg: és) a tanár bírálata alá bocsátva, előterjesztik s
először élvezik a több vagy kevesebb sikerrel, de önállóan
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végzett tudományos munka boldogító érzetét, melyben a
leghathatósabb indíték rejlik a munka folytatására. Ugyanitt
egyszersmind a tanítványok egyéniségének érvényesülése
előtt is tágabb tér nyílik. Oly tanítvány, a kiben a tudományos érdeklődés és érzék már jobban kifejlődött, esetleg
maga keres magának a tudomány valamely részletéro vonatkozó feladatot s annak önállóbb, talán teljesen önálló, feldolgozására vállalkozik. Nemcsak őt, hanem tanárát is
örömmel fogja eltölteni, ha sikerül ily feladatot önállóan
megoldania s ha e munka közben esetleg valami újat is
talál, ha nem valami kiválóan jelentőset is, csak a tudomány
szempontjából elfogadhatót. A tanár paedagogiai tapintatának
feladata, hogy ott, a hol a tanítvány egyénisége keres érvényesülést, az esetleges kinövéseket a nemesebb részek megsértése nélkül biztos kézzel, szeretettel levágja s a jót, a
becseset helyes fejlődési irányba terelje. Meglehet, hogy a
tanár és a tanítványok, e közös seminárium munkálkodása
és kölcsönös érintkezése közben az egyik vagy másik ifjúban a tudomány iránti szeretet és hivatásérzet oly mértékben ébred fel, hogy a tudomány önálló inivelésében ismeri
fe! egyszersmind jövendő gyakorlati élethivatását. Ily ifjak
különös tárgyai lesznek a főiskolai tanár paedagogiai gondozásának. így neveli a főiskola egyszersmind a jövő hivatásszerű tudósait, a tudomány tanítóit. Természetes, hogy ez
a semináriuini munkálkodásnak nem általános, direct, hanem
csupán az általánosban lappangó, viszonylag esetleges czélja.
Mi nem csupán a jövő hivatásszerű tudománytanitóitól, hanem a gyakorlati élet jövendő vezetőitől is megkívánjuk,
hogy szaktudományuknak legalább egy bizonyos körében
képesek legyenek a tudomány eredeti forrásait, eszközeit,
módszereit okosan és czéltudatosan használni s magukat a
tudományban tovább képezni, a mely czél természetesen a
különböző egyéniségek szerint nagyon különböző mértékben
érhető el. Hogy egy közelfekvő képet használjunk: a
„veteményes kert" nem csupán azért van, hogy összes növényei új generatio létrehozása czéljából „magnak" maradjanak. A legtöbbje elkel a mindennapi használatban. De a kiválóan életerős és egészséges „példányokat" is itt termelik és
gondozzák (egyénileg) ú j „kikeletre". Egyébként a hasonlatnak
csak a jobbik oldalát lehet alkalmazni, amelyen nem „sántit".
A tudományos semináriumi intézmény a 18. században,
az újhumanistikus nyelvészet körében (Gesner Mátyás,
Göttingen; Wolf Frigyes Ágost, Halle) vette eredetét, a 19.
században tovább fejlődött és terjedett s ma már azt mondhatjuk, hogy megtalálható mindenütt, a hol hivatásuk magaslatán álló tanárok fáradoznak a jövő szellemi vezéreinek
tudományos kiképzésén és nevelésén.
2*

20

Prölile Károly.

A semináriumi munkálkodás közelebbi jellege, feladata,
módszere természetesen az illető szaktudomány sajátlagos
tárgykörétől, feladatától, módszerétől, jellegétől függ, a
rendszeres theologiai semináriumok feladata és módszere
tehát a rendszeres theologiai tudományszak feladatától,
tárgykörétől, módszereitől, jellegétől. Hogy tehát amazt
meghatározhassuk, előbb emerről kell még legalább általánosságban szólanunk.
II.
A rendszeres theologia feladata, tárgyköre,
f o r r á s a , n o r m á i és m ó d s z e r e i .
A mit e czim alatt kifejteni szándékozom, nem tart
számot encyclopaediai teljességre, egyrészt mivel tisztán
feladatom gyakorlati főrészének előkészítésére szolgál, másrészt mivel a rendszeres theologiai tudományszakhoz tartozó
legfontosabb disciplinára, a keresztyén hittanra vonatkozó
nézeteimet és meggyőződésemet „a keresztyén hittan alapelveiről és főtulajdonságairól" irt szerény munkámban úgyis
részletesebben előadtam és indokoltam. Azért legyen szabad
e helyen csak egyes főpontok kiemelésére szorítkoznom.
1. Mig az ú. n. Írásmagyarázati
theologia feladata a
szentírásnak mint az isteni üdvkijelentés történeti okmányának tartalmát, a keresztyénség üdvtörténeti múltját és alapját a történeti kritika és a tudományos exegesis eszközeivel
történetileg megismerni és előadni; mig továbbá a szorosabb
értelemben
vett történeti (egyháztörténeti) theologia feladata a keresztyénségnek úgy is, mint a világban élő vallási
közösségnek, úgy is mint tanszerü kifejezésre és a világnézetek harczában érvényesülésre törekvő életigazságnak
történeti fejlődését, változásait, alakulásait, állapotait a történeti tudomány eszközeivel feltárni és megismertetni, addig
a rendszeres
theologiai tudomány feladata az írásmagyarázati és történeti theologia által átvizsgált bibliai és dogmatörténeti alapon, mindenek fölött pedig a keresztyénség
lényegéből folyó egységes elvi alapon a keresztyénség tantartalmát, hit- és életigazságait rendszeresen kifejteni és az
eltérő világnézetekkel szemben hathatósan érvényre emelni.
Már e meghatározásokból kitűnik a rendszeres theologiai
tudománynak az egész keresztyén theologiára nézve központi jelentősége. Benne futnak össze az írásmagyarázati és
történeti theologia positiv eredményei; benne lüktet a keresztyénség szellemi életereje; benne összpontosulnak és
szervezkednek, belőle indulnak ki azok az alap- és irányelvek, melyek egyrészt az írásmagyarázati és történeti theologia munkáját, másrészt a gyakorlati theologiát irányozzák
és megtermékenyítik.
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A mennyiben a vallás és az erkölcs az emberi szellemnek bár egymással szerves elválaszthatatlan összeköttetésben
álló, de mégis bizonyos mértékben önálló s egymástól világosan megkülönböztethető életjelenségei; a mennyiben továbbá a keresztyénség úgy a vallásnak mint az erkölcsnek
Istennek a Jézus Krisztusban való kijelentése által előhozott
tökéletes megvalósulása: annyiban a rendszeres theologia
mint a keresztyénség vallásos erkölcsi világnézetének rendszeres kifejezője, természetes módon oszlik fel két főtudományágra: a keresztyén hittanra és erkölcstanra.
A mily
szoros, szerves összefüggésben állanak egymással úgy az
egyének, mint a népek és a társadalom életében a vallás és
az erkölcs; a mily szerves, lényeges összefüggésben állanak
egymással a keresztyénségben a hit ós a szeretet, oly szorosan ós bensőleg függenek össze egymással a keresztyén
hittan és a keresztyén erkölcstan s alkotnak együtt egy
szerves egészet: a keresztyén tannak két viszonylag önálló
életrendszert magában foglaló, de egy egységes életelvtől
áthatolt organismusát.
A rendszeres theologia által felölelt kétféle tanrendszernek tudományos és gyakorlati szempontból kívánatos
külön tárgyalása mellett sem szabad tehát megfeledkeznünk
arról, hogy a keresztyén hittan ós a keresztyén erkölcstan
egységes elvi ós közös történeti alapon nyugszanak s a
mindegyiknek tárgyköréhez tartozó igazságoknak részletes
kifejezésében is többszörösen találkoznak, egymást feltételezik és kiegészítik. Mindamellett a kettő közötti függés és
összefüggés viszonya nem annyira kölcsönös, hogy a keresztyén tanigazságok rendszeres kifejtését akár az egyikkel,
akár a másikkal lehetne megkezdeni. A keresztyén hittan
kétség kívül alapvető jelentőséggel bír az egész keresztyén
tanrendszerre nézve s azért a keresztyén erkölcstan nagyobb
mértékben függ a keresztyén hittantól, mint megfordítva, a
mivel már adva van a két tudományág tárgyalásának egyedül helyes sorrendje. Hogy a keresztyén erkölcstan a hittantól való ezen függése daczára miképen múlja felül úgy
az ethikai autonomia, mint a heteronomia egyoldalúságait,
azt kimutatni a keresztyén erkölcstan alapvető elvi részének
egyik fontos feladata.
2. A rendszeres theologiának feladata lévén a keresztyénség tantartalmát rendszeresen kifejteni, mindenek előtt
szüksége van annak az egységes elvi alapnak és forrásnak
felismerésére, melyből a keresztyénség vallásos-erkölcsi igazságai származnak. Csak ha a rendszeres theologia sajátjává
tette a keresztyén s annak ezt a productiv elvét, lesz képes a keresztyén tant elevenen reprodukálni; csak ha világos
belátása van a keresztyén tannak mélyen fekvő elvi alap-
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jába: lesz képes a keresztyén tan épületét (a két főszárnynyal) harmonikusan felépíteni.
Mivel a keresztyénség az emberiség életében nem mint
positiv
az abstract gondolkodás eredménye, hanem mint
életvalóság
lépett és lép fel, azért a rendszeres theologia
a keresztyén tannak alapúi szolgáló amaz elvi forrásnak
megállapítására-csupán a történeti és egyéni tapasztalat, nem
pedig az elvont speculatio útján juthat el. Tisztán a formai
gondolkodás következményeként mégis azt mondhatjuk, hogy
annak a központi alapelvnek a keresztyénség lényegéhez
kell tartoznia, sőt hogy az az alapelv nem lehet más mint
magának a keresztyénségnek
elvi lényege.
Ε helyen nem bocsátkozhatunk a keresztyénség lényegének módszeres meghatározásába; de a legújabban theologiai téren is nagy igényekkel fellépő evolutionistikus
historismussal szemben (Tröltsch) szükségesnek tartjuk legalább azt megjegyezni, hogy a keresztyénség lényegének
meghatározása végett a „tisztán történeti módszert" nem
tartjuk czélra vezetőnek először azért, mert a keresztyénségnek mint a legfőbb vallásos-erkölcsi élethatalomnak lényegét történetileg is csak az értheti meg, a kiben a keresztyénség mint ilyen hatalom subjective is érvényre ós megvalósulásra jutott, tehát a keresztyén értelemben hivő, a ki
a keresztyénség objectiv történeti lényegével a keresztyén
alapmeggyőződés által élő összeköttetésben áll; továbbá azért,
mert a miként a keresztyén személyiség tudatában van annak, hogy saját személyes keresztyónsége nem csupán kész
megvalósúlt tény. hanem épúgy még ezentúl megvalósítandó
eszmény (I. Ján. 3, 2., Phil. 3, 13. 14.), úgy a keresztyénség
mint objectiv történeti élethatalom a történeti fejlődésnek
eddigi folyamában szintén nem fejtette még ki a lényegében
rejlő élettartalomnak teljes gazdagságát. A
keresztyénség
lényegének meghatározása
végett tehát a történeti és a
subjectiv tapasztalati (lélektani) módszert egyesíteni
kell.
A kiindulási pontot legtermészetesebben a keresztyén tan
tudományos rendszeresítésére vállalkozónak személyes hittapasztalata illetőleg hittudata képezi. Ez pedig mint keresztyén, különösen mint tudományosan gondolkodó keresztyén,
tudatában van annak, hogy saját személyes keresztyénségének lényege legáltalánosabban kifejezve az Istennel való
tényleges benső közösségében áll, továbbá hogy Istennel
való ezen közössége objective az Isten üdvkijelentése, közelebbről a Jézus Krisztus által eszközölt bűnváltság alapján,
subjective a Jézus Krisztusban való (bűnbánó) hit által valósúlt meg, és pedig nem individuális elszigeteltségében, hanem
a történeti keresztyénség hivő közösségében s ennek hathatós befolyása alatt. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy
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a keresztyénség
lényege az embernek
az Istennel
való
benső életközössége, mely objective a Jézus Kirsztus
által
eszközöli bűnváltság alapján, subjective a Jézus
Krisztusban való hit által a hivők közösségében
valósul meg és
jut teljességre. A keresztyénség lényegének ezen meghatározásában figyelembe veendő 1.) az objectiv isteni
tényező:
az üdvkijelentés, 2.) a subjectiv emberi (egyéni)
tényező:
az üdvhit, 3.) a történeti socialis tényező: az üdvközösség.
Ε három tényezőnek szerves egységében áll a keresztyénség lényege.
A keresztyénségnek ezen elvi lényegéből mint alapelvből
fejti ki a rendszeres theologia a keresztyén tannak kettős
rendszsrét, mindazt, a mit az az alapelv positive és negative, követlenül vagy ellentétképen magában foglal, feltételez
vagy maga után von. A keresztyénség tantartalmának ezen
kifejtésében fősúly esik természetesen a keresztyénség
lényegének objectiv isteni (Istennek a Jézus Krisztusban
való üdvkijelentése,) és subjectiv emberi (az egyéni üdvhit)
tényezőjére, a mely két tényezőnek szerves egységében áll a
reformáczió ú. n. anyagi elve, a megigazulás elve. Ε mellett
a keresztyénség lényegének harmadik tényezője, az üdvközösség eszméje, csak kisérő és regulativ jelentőséggel bir s
azon — a keresztyén tanra nézve minden esetre fontos —
iránygondolatnak fenntartására van hivatva, hogy Istennek
egyetemes üdvakarata nem csupán az egyéni üdvhitnek, hanem egy üdvközösségnek, a Krisztus által eszközölt bűnváltság alapján megújult emberiségnek létrehozására irányúi, a mely iránygondolat a keresztyén hittanban főkép —
de nem kizárólag — az egyházról szóló tanban, a keresztyén
erkölcstanban leginkább a sociál-ethikai részben jut kifejezésre.
Az egységes alapelv mellett a hittani és az erkölcstani
anyagnak
különválasztását
biztosítják azok az eltérő
szempontok, melyek a keresztyén tannak rendszeres kifejtésében egyrészt a hittant, másrészt az erkölcstant vezérlik.
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a keresztyén hittan
a szorosabb értelemben vett vallási, az erkölcstan az erkölcsi szempont alatt fejti ki a keresztyénség lényegében mint
alapelvben rejlő vagy az által feltetelezett keresztyén igazságokat. A hittan a keresztyénség lényegét inkább mint az
isteni üdvkijelentés tényei s ezeket hatóvá tevő üdveszközök
(Isten igéje, szentségek) által megvalósuló vallási tényt, az
erkölcstan ugyanazt inkább mint a megváltott embernek
szabad cselekedetei által megvalósítandó erkölcsi eszményt
tekinti. A hittanban inkább a theo-illetőleg christocentrikus,
az erkölcstanban inkább az anthropocentrikus szempont lép
előtérbe ; vagy subjectiv oldalról tekintve: amott a hit mint
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okozat, mint receptív erő, mint helyzeti energia, emitt inkább
mint indító ok, mint activ erő, mint mozgási eróly jön
számításba. Ε közelebbi meghatározások egyébként rendesen
egyoldalúak s azért őrizkednünk kell attól, hogy egy ily
esetleg tetszetős meghatározást ne tegyünk egyedül uralkodóvá pusztán a „rendszer" kedvéért. A vallásinak és az
erkölcsinek lényegébe való mélyebb belátás óvja meg a
keresztyén tan rendszeresítőjét *a két tudománynak összekeverésétől oly pontokon is, a melyeken tárgyilag közelről
érintkeznek (pl. az újjászületés és megtérés tanában vagy
az egyházról szóló tanban stb).
3. Mig a keresztyénségnek elvi lényege a maga belső
egységében azt a központi alapelvet adja, melytől a két
főágban kifejlődő keresztyén tanrendszer a maga belső elvi
egységét nyeri, addig a keresztyénség
lényegének
egyes
tényezői a maguk történeti és lélektani
kűlönféleségében
és sajátlagos alakulásaiban
képezik a
rendszeresítendő
keresztyén
tannak ú. n. „forrásait" a melyekből a keresztyén tan rendszeresítője a keresztyén ismeret anyagát
,.meríti."
Ezek a .források," megfelelően a keresztyénség lényegét alkotó három alaptényezőnek, a következők: 1.) a szentírás mint a keresztyénség eredeti alapját képező isteni üdvkijelentésnek történeti okmánya; 2.) az egyházi tan symbolikus kifejezései mint a keresztyén közösség történetileg
fejlődő hitéletének és hittudatának nyilvánulása! és bizonyságai; 3.) az egyéni hittudat, melyben a keresztyénség lényege subjectív valóságra jut.
A rendszeres theologiának, hogy feladatát megoldhassa,
mind a három itt megjelölt forrásra egyaránt szüksége van
s közöttük, a míg tisztán mint „források" (nem úgy, h a m i n t
„normák") jönnek számításba, rang tekintetében különbséget
tenni alig lehet. Mindegyik forrásnak mint ilyenek meg van
a rendszeres theologiára nézve nélkülözhetetlen előnye, a
szentírásnak: eredeti tisztasága, az egyházi tanhagyománynak : történeti kifejlettsége, a személyes keresztyén tudatnak : belső közvetlensége. Az elsőnek helyes használata
biztosítja a keresztyén tanrendszernek eredeti tisztaságát, a
másodiké: az eddigi tanfejlődéssel való egészséges összefüggését, a harmadiké: életteljes közvetlenségét és hatékonyságát. A keresztyén tanrendszernek mint tudományos rendszernek közvetlen forrása egyébként kétségtelenül magának
a rendszerezőnek személyes keresztyén meggyőződése és hittudata, úgyhogy az illető rendszeres theologus a másik két
forrásból merített keresztyén ismeret-anyagot is csak úgy
adhatja elő, a mint azt saját személyes meggyőződésébe felvette. Azonban természetes, hogy a ker. tan rendszeresítője
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ezen személyes meggyőződésének kifejezésével csak annyiban
számithat elismerésre a mennyiben annak a másik két forrással, különösen a szentirással, mint normával való lényeges összhangzatát kimutatni képes.
Mind a három föntebb említett tényező (1. a szentírás,
2) az egyházi tanhagyomány, 3.) az egyéni hittudat) ugyanis
a rendszeres theologiára néz\re nemcsupán mint források,
hanem egyszersmind mint normák is jönnek számításba és
pedig a jelzett sorrendben. A reformáczió ú. n. „alaki"
alapelvéhez maradunk hivek, a midőn a keresztyén tanrendszer normái között a szentírást az első helyre teszszük. A
szentírásnak ezen elsőrangú normativ tekintélyét határozottan fenntartjuk annak tendentiozus lealacsonyitásával szemben ; de azt nem külsőleg kötelező, törvényszerű, holt tekintélyként, hanem az igazság belső erejével épúgy meggyőző
mint felszabadító, élő tekintélyként fogjuk fel s nem a
szentírás keletkezését vagy qualitásait illető történetellenes
dogmatikai postulatumokra (a régi inspíratióelmélet), hanem a szentírásnak lényeges tartalmára, az isteni üdvkijelentésre, az evangyéliomra, a Jézus Krisztusra alapítjuk. A
szentírás normatív tekintélyének ily (másik munkámban
részletesebben kifejtett) felfogása adja meg az irányt a
szentírásnak helyes használatára nézve a keresztyén tanrendszer kifejtésénél. — A szentírás után másik sorban
mint norma normata az egyházi tanhagyomány
jön tekintetbe, „quia et quatenus cum sacra scriptura consentit." Az
egyházi hitvallásokhoz sincs a rendszeres theologia külsőleg,
hanem csupán belsőleg kötve; nem az alak, hanem a tartalom, nem a korral változó theologia, hanem a lényeges
vallási tartalom az, a mi bennük maradandó becsű és irányadó. - A rendszeres theologus egyéni keresztyén
tudata,
mely a keresztyén tannak egyrészt a szentírásban, másrészt
a tanhagyományban feltáruló gazdagságát s nagyjából egységes, következetes fejlődését megismerte, nem érzi sértve
magát, ha normativ érvény tekintetében utolsó helyre jut.
Mint közvetlen forrás így is megőrzi bizonyos önállóságát
úgy a szentírás, mint az egyházi hagyomány tanfogalmával
szemben, sőt ha elég élet- és erőteljes, esetleg oly ú j elemeket vihet bele a keresztyén tudományos tanrendszerbe, melyek azt akár egészében, akár egyes részeiben a fejlődés útján
hathatósan előbbre viszik.
R három normativ forrással a rendszeres theologia ú. n.
forrásainak köre ki van meritve, a mennyiben a tudomány
(philosophia, vallástörténet, természettudomány stb.) és az
élet által iiyújtott természetes (nem keresztyén eredetű)
ismeret-elemek is, melyek a keresztyén tan egyes részeinek
megvilágítására vagy a keresztyén vallásos erkölcsi világ-
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nézetnek különösen a világ és emberismeret irányában való
kiegészítésére kínálkoznak, csak úgy mehetnek át a keresztyén tanrendszerbe, a mint azokat a kellő biztossággal
és
elfogulatlansággal
működő keresztyén
tudat
magának
assimilálta.
Mind a három föntebb említett normativ forrást a keresztyén hittan és erkölcstan közösen használja, de mindegyik
sajátk ülön szempontjai szerint. Az egyházi tanhagyomány nincs
ugyan hijjával az ethikai elemeknek, de mégis tény az, hogy
a keresztyén erkölcstan távolról sem támaszkodhatik oly
gazdag és biztos tanhagyományra, mint a hittan. A keresztyén erkölcstanra nézve ebből származó hiányt némileg pótolja a keresztyén hittannal való szerves összefüggése.
4. A keresztyén
tanrendszer
normatív
forrásaiból
nyert ismeretanyagnak
rendszeres
feldolgozására
nézve
irányadóul szolgál 1.) tartalmilag:
a keresztyénség lényegét
kifejező alapelv, melyre a forrásokból nyert ismeretanyagnak
minden része vonatkoztatandó s belőle csak az vehető fel,
a mi az alapelvvel szerves összeköttetésbe hozható; 2.) alakilag: a tárgynak megfelelő tudományos módszer.
A tudományos módszer törvényeit a logika módszertani része határozza meg. A logika a módszeres eljárásnak
két főalakját különbözteti meg: az egyik az inductiv (analytikai, tapasztalati.) a másik a deductiv (synthetikai, elméleti)
módszer. Ε módszerek, miután külön-külön mindegyik egyoldalú, kölcsönösen követelik ós kiegészítik egymást. Az egyik
módszer a másik nélkül alkalmazva nevezetesen a szellemi
tudományok terén egyoldalúságokra vezet. Azért a szellemi
tudományoknak, hogy czéljukat elérjék, mindkét módszerre egyaránt szükségük van. És e tekintetben a rendtheologiához tartozó tudományágak sem tesznek kivételt. A tudományos módszernek e két főtypusa tehát, a
tárgyhoz alkalmazkodva, érvényesülni fog a rendszeres
theologiában is.
5. Föntebb (20. 1.) a rendszeres theologiának feladatává
tettük nem csupán a keresztyénség tartalmának tudományos
rendszerben* való kifejtését, hanem annak az eltérő világnézetekkel szemben való érvényre emelését is. Ez utóbbiban
áll a rendszeres theologiának u. n. apologetikus
feladata.
Hogy a rendszeres theologiának ily apologetikai feladat tulajdonítandó, az kétségtelen; de nagyon eltérők a vélemények
e feladat közelebbi értelmezésére nézve; sőt kérdés tárgya
az is, hogy a rendszeres theologia ezen feladatát egy külön
tudományágban (apologetika) vagy csupán a hit- és erkölcstan bizonyos tárgyalásmódjában oldja-e meg. Általános
elvi szempontból alig lehet kétséges, hogy az apologetika —
a védelem elválaszthatatlan lévén a védelem tárgyától —
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csak bizonyos tárgyalásmódja a keresztyénség vallási és
erkölcsi igazságainak s ez az apologetikus tárgyalásmód
kell hogy kiterjedjen nem csupán a keresztyén tanrendszer
alapelvére, a bittan elvi álláspontjára s a hittani rendszer egyes részeire; hanem — a mennyiben a keresztyénség
erkölcstani alapelvei s igazságai külön érdeklődés ós támadás tárgyait képezik — épúgy a ker. erkölcstanra is. Gyakorlati szempontból azonban bizonyos joggal követelhető az
az apologetikának külön rendszeres tudományként való tárgyalása is. Bármelyik felfogáshoz csatlakozzunk is, jelenlegi
feladatunkra nézve elegendő annak megállapítása, hogy a
rendszeres theologia apologetikus feladata is szolgáltathat
a rendszeres theologiai seminárium számára munka-anyagot.
Mutatis mutandis ugyanaz áll az u. n. polemikára
vonatkozólag is. A vallásphilosophia,
bár a keresztyén hittant
különösen elvi szempontból közelről érdekli, mint szorosabb
értelemben vett philosophiai tudomány nein tartozik a rendszeres theologia körébe, melyet tehát a föntebbiekkel kimerítettnek tekinthetünk.
Ezek után fennmarad még az a feladat, hogy a rendszeres theologiának itt kifejtett feladatára és tárgykörére
alkalmazzuk a tudományos semináriumok feladatáról ós
munkamódjáról általában mondottakat, mely alkalmazásnak
eredményeként fog előttünk állani:
III.
A rendszeres thelogiai semináriumok feladata
ós m ó d s z e r e .
1. Egyrészt a felsőbb oktatás és tanulmányozás föntebb
értelmezett általános czélja, mely a theologiai oktatásra és
tanulmányozásra is alkalmazandó, másrészt a rendszeres
theologia által felölelt keresztyén tananyagnak gazdagságára
s e tananyag tárgyalásánál figyelembe veendő szempontok
változatosságára való tekintet a rendszeres theologiai tudományszakban is szükségessé teszi a tudományos semináriumi
munkásságot úgy a rendszeres theologia előadójára, mint
annak hallgatóira nézve. A mit az első részben a tudományos semináriumok
feladatáról, munkamódjáról
és jelentőségéről általában mondottunk,
az egész
terjedelmében
alkalmazást
nyer a rendszeres theologiai
semináriumokra
is. Ε helyen csak a következőket tartjuk szükségesnek a
tárgyra alkalmazva ismételni:
A rendszeres theologia előadója a semináriumokban
bevezeti tanítványait a rendszeres theologiai tanulmányozás
módjába, közelebbről megismerteti velük a két főágban fejlődő keresztyén tanrendszernek eredeti forrásait s azok
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jelentőségét, azokat a módszereket, a melyeknek alkalmazásával ama forrásokból meríteni s a keresztyén ismeretnek
belőlük nyert anyagát rendszeresen feldolgozni kell; egyszersmind kérdések, feladatok, thémák kitűzésével indítást
ad nekik ama források ós módszerek önálló használatára és
alkalmazására. — Viszont a hallgatók, a tanítványok a
tanártól vett indításra öntevékenyen reagálnak, a tanár vezetése mellett, az általa megjelölt eszközök és módszerek
alkalmazásával a rendszeres theologiának valamely kitűzött
vagy esetleg az egyéni hajlam szerint szabadon választott
pontján elmélyednek a tudomány eredeti forrásainak tanulmányozásába, a nyert ismeretanyagot a keresztyénség elvi
lényegére vonatkoztatva módszeresen, rendszeresen feldolgozzák, e tanulmányozás és feldolgozás eredményét majd
élő szóval, majd Írásban, a tanítványtársak vagy — esetleg:
és — a tanár bírálata alá bocsátva, előterjesztik, stb.
2. A rendszeres
theologiai seminárium
munkamódiának, módszerének
közelebbi megállapítása
végett min*
denek előtt tekintetbe kell vennünk a keresztyén tanrendszernek az előbbi (II.) szakaszban megjelölt normativ forrásait s ezek használatának s érvényesülésének módját a
rendszeres theologiai semináriumi munkában. A tárgy természete megengedi, hogy a következőkben is általában és
összefoglalólag a „rendszeres theologiai" semináriumi gyakorlatról szóljunk, bár a tényleges valóságban az illető
rendszeres seminárium vagy hittani vagy erkölcstani szokott
lenni. Mindamellett a kellő helyeken megteszszük a kettő
között a szükséges megkülönböztetéseket.
a.) A mí először is a szentírást mint a keresztyén tanrendszer elsőrangú normativ forrását illeti (1. 24. 25. 1.), erre
nézve a rendszeres theologiai seminárium vezetőjének főfeladata abban áll, hogy bevezesse tanítványait e forrásnak helyes rendszeres theologiai használatába. Ez pedig csak a
szentírásnak mint a keresztyén tan eredeti, kijelentési értékkel biró forrásának helyes felfogása alapján lehetséges.
Abból, a mit fentebb (25. 1.) a szentírás normativ tekintélyéről, ennek bensőséges, élő jellegéről s a szentírás lénye
ges tartalmában rejlő elvi alapjáról általánosságban mondottunk, következik, hogy a szentírás hittani vagy erkölcstani
használatának nem helyes módja az, melyet a merev szóinspiratió elméletének hivei követni szoktak, a kik a szentírásnak az egyházi tant tényleg vagy látszólag bizonyító
egyes helyeit („dicta probantia") mechanikus, atomistikus
módon válogatták össze s az elméletben látszólag nagyon
felbecsült szentírást a gyakorlatban a tancodex niveaujára
szállították le. A mit a szentírásból ez úton merítettek, az
a keresztyén tanrendszerre nézve holt kincsnek maradt, kő
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volt, nem élesztő kovász. Evvel szemben a rendszeres seminárium vezetője utalni fogja tanítványait arra, hogy a szentírásnak mint a történet folyamán kifejlődött élő organismusnak megértésébe csak az hatol be, a ki ezen organismusnak
középponti életerejével, az isteni üdvkijelentéssel, az evanggéliommal, a Jézus Krisztussal közvetlen érintkezésbe jutott
s azt az életerőt (εύαγγέλιον — δνναμις Θεον είς σωτηρίαν —
Rom. 1, 16.) saját személyiségének életelvéül sajátította el
(τψ πιστενοντι u. o.). Más szóval ez azt jelenti, hogy a szentírás, midőn a keresztyén tannak normativ forrásaként jön
számításba, a hit által való megigazulás elvének világában
magyarázandó és használandó. A szentírásnak ez a használata különbözik úgy a nyelvtantörténeti vagy történet-kritikai exegesistől, mint a biblia tantartalmának ezen alapuló
bibliatheologiai, tehát történeti-genetikai tárgyalásától. Ezt a
munkát a keresztyén tan rendszeresitője már feltételezi s a
maga részéről a szentírás tanát annak történeti változatosságában ős sajátlagos egyéni alakulásaiban nem csupán történeti objectivitással tudomásúl veszi, hanem a hit által való
megigazulás elvének világában a különféleségben, a sajátlagosban keresi a közösét, az általánost, a maradandót, a
lényegest, a lényeges összefüggést; a szentírás egyes tanait
viszonyba hozza magának a szentírásnak lényeges tartalmával, középponti életelvével, az evangőliommal, azoknak
értékét ez elvi középponthoz való közelebbi vagy távolabbi
viszonyuk szerint Ítélve meg, velük szemben bizonyos vallásos kritikát gyakorol („ob sie Christum treiben" — Luther.)
s a szentírásnak tanát ily módon saját személyes keresztyén
meggyőződésébe felvéve s a keresztyénség elvi lényegére
vonatkoztatva, önállóan reprodukálja mint oly tant, melyet
elfogadunk nem csupán irásszerüségőnél, hanem egyszersmind belső igazságánál fogva. Az atomistikus, mechanikus
módszer helyébe ily módon az ú. n. organikus módszer lép,
a melynek helyes alkalmazásába a tanítványokat bevezetni
a rendszeres seminárium vezetőjének nem könnyű, de szép
ós mellőzhetetlen feladata. Vigyáznia kell egyszersmind arra
is, hogy a megigazulás elvétől áthatott keresztyén tudatnak
az a relativ szabadsága, mely a szentírásnak ezen használatában megnyilvánúl, libertinismusba ne csapjon át, hanem
megmaradjon a gyermeki pietás korlátai között s a szentírás lényeges tartalmához, az Isten igéjéhez való kötöttségében. (Luther: .Lelki ismeretem fogva vagyon Isten igéjében". A gyermeki pietás" kifejezéshez v. ö. Raccaud-nak
Lobsteintől idézett mondatát: „Mi a bibliának gyermekei
vagyunk, nem rabszolgái.") — A bibliai forrás használatával
kapcsolatban alkalma nyilik a tanárnak arra is, hogy tanítványait általában intse, buzdítsa a szentírásnak odaadó
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tanulmányozására. „In scripturis theologus nascitur." Ez
áll különösen a rendszeres theologusra nézve is.
b ) Hasonló elvek és szempontok érvényesülnek a keresztyén tanrendszer másodlagos normativ forrására, az
egyházi tanhagyományra,
vonatkozólag is. A rendszeres
seminárium vezetője igyekezni fog tanítványait megóvni
úgy az egyházi tanhagyományt túlbecsülő repristinativ conservatismus, mint az azzal teljesen szakítani akaró egyháziatlan radicalismus szélsőségeitől Mindkét szélsőségnek alaphibája a történeti fejlődés iránti érzék hiánya. Az egyházi
tanhagyományhoz való helyes viszony megtalálása végett
nagyon fontos, hogy az egyházi tant úgy fogjuk fel, mint a
mely szerves fejlődésben van, melyet megakasztani vagy
ignorálni nem szabad. Igaz, hogy — a történelem tanúsága
szerint — ez a fejlődés nem mindenütt egyenes vonalú s
benne] nem csupán keresztyén, evangéliomi, — hanem egyéb
elemek is érvényesültek; mind a mellett kétségtelen, hogy
e nagyjában mégis egységes fejlődésnek mozgató életelve
nem más mint a keresztyénség lényege, a melynek egyes
(objectiv — subjectiv — socialis) mozzanatai a fejlődésnek
különböző fázisaiban jutottak érvényre, a nélkül, hogy a
keresztyénség lényegében rejlő igazságtartalom a tanfejlődésnek eddigi folyamában kimerült volna. Az egyházi tanfejlődésre nézve immanens keresztyén alapelvben adva van
az a pont, a melyen a rendszeres theologia az egyházi tanhagyománynyal egyrészt positiv viszonyba léphet, s a melyből kiindúlva másrészt az egyházi tanhagyományt a fejlődés
folyamán bele elegyített nem keresztyén vagy nem evanggéliomi elemektől is megtisztogathatja. Ε felfogásnak hódolva, a rendszeres seminárium vezetője reá fogja vezetni
tanítványait az egyházi tanhagyomány történeti okmányainak,
az egyházi hitvallásoknak helyes történeti és vallási méltatására, arra, hogy a hitvallási iratokat mint a régebbi keresztyén nemzedékek hitbeli közmeggyőződésének kifejezéseit s a múlt ós jelen hivő generatiói közötti szellemi kapcsolatnak fenntartóit megillető tiszteletben tartsák, de egyszersmind józan, elfogulatlan bírálat tárgyává tegyék. Természetes, hogy ez a rendszeres theologiai szempontból eszközölt bírálat ismét eltér az egyházi tant történetileg tárgyaló
tudományok történet-kritikai bírálatától, de viszont ez utóbbit feltételezi s ebből okúivá, megismeri azokat a kortörténeti viszonyokat, küzdelmeket, ellentéteket, melyeknek
befolyása alatt az illető symbolum létre jött s a melyek
annak úgy alakjára mint tartalmára meghatározó befolyással voltak. Ezeket figyelembe véve, a rendszeres theologiai
forrásbirálat, a keresztyénség elvi lényegének világításában,
különbséget tesz az illető hitvallási irat vagy az abban
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jelentkező egyes tan lényeges tartalma és külső alakja között, megvizsgálja, hogy a külső alak, a theologiai formu
lázás megfelel- e a benne kifejezésre törekvő tartalomnak,
hogy az illető tannak felállításában az egyházat illetőleg
annak képviselőit minő vallási érdek vezette s hogy ezt a
jogosult vallási érdeket mi módon lehet esetleg még jobban
kielégíteni, mint az az illető symbolikus tanban történt;
viszonyba hozza továbbá ez a rendszeres theologiai forrásbirálat az egyes tanrészeket a tanegészszel s igyekszik
azoknak ebben elfoglalandó helyét megállapítani ; a mi e józan bírálat mellett jónak, becsesnek, maradandónak, lényegesnek bizonyul, azt rendszeres feldolgozás czéljából „megtartja" s mint az „apáktól reánk maradt kincset" nem „leltározza," hanem a személyes meggyőződésbe felvéve, tevékenyen „elsajátítja," magáévá teszi s mint ilyent érvényesíti. Ezen eljárás mellett, melyre az irányeszméket megadni
természetesen a rendszeres seminárium vezetője van hivatva,
fognak a keresztyén tan jövendőbeli tudományos képviselői
odajutni, hogy az egyháznak, különösen saját egyházoknak
múltját, tanhagyományát nemcsupán megérteni, hanem megbecsülni is tudják, a nélkül, hogy azt bálványozás tárgyává
tennék.
c.) Talán legnehezebb, mert legkényesebb a rendszeres
seminárium vezetőjének feladata ott, ahol az egyéni keresztyén tudat jön számításba mint a keresztyén tanrendszernek
közvetlen subjectiv forrása. Mivel a rendszeres theologus
akár a hittanban akár az erkölcstanban csak úgy oldhatja
meg feladatát, ha a keresztyén tant saját személyes meggyőződéséből, keresztyén tudatából (természetesen : életteljes
kölcsönhatásban a keresztyén tan történeti — bibliai ós
egyházi — forrásaival) önállóan és elevenen reprodukálja,
azért nem helyeselhetjük azt az eljárást, mely bizonyos nem
egészen indokolatlan aggodalmakból folyólag a semináriumi
munkásságban tisztán a keresztyén tan történeti forrásaira
szorítkozik. Ha a rendszeres seminárium vezetője maga
személyes meggyőződésével biztosan áll a keresztyénség elvi
középpontjában, úgy — felsőbb segedelemben bizva bátran
felveheti azt a feladatot, hogy tanítványait a rendszeres
semináriumban a ker. tan ezen közvetlen subjectiv forrásának helyes használatába is bevezesse. Ε végett utalni fogja
tanítványait mindenek előtt a keresztyén tudatnak legmélyebben fekvő elemeire, objectiv (evangéliom, Jézus Krisztus) és subjectiv (bűnbánó hit) alaptényezőire s az isteni
kijelentésre reagáló akaratnak elhatározó fontosságára a keresztyén meggyőződés létrejövetelénél (Ján. 7, 17.), — a
többit a jó Istenre bízva (Phil. 1, 6). Utalni fogja őket továbbá
a keresztyén vallásos-erkölcsi tudatnak egyes közvetlen
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megnyilvánulásaira a szentírásban (p Pál apostolnál : Gah
2, 20; Róm. 8, 38. 39; I. Kor. 13, 1—3; 15, 7—10; I. Tim.
1, 15 16. stb.), a hitvallási iratokban (pl. kiskáté II. főrész,
Luther magyarázatai szerint; a Melanchthon-féle hitvallási
iratokban a „rettegő lelkiismeretről," az evangéliom vigasztaló erejéről stb. szóló helyek; szintúgy a többiekben), az
egyházi énekekben, prédikácziókban stb. Ilyen és hasonló
nyilatkozatokból ismerik meg a tanítványok azt, hogy itt
tulajdonképen miről van szó, hogy mit jelent az, ha az
egyéni keresztyén tudat magát közvetlenül fejezi ki. Miután
azonban itt a keresztyén tannak tudományos kifejezéséről
van szó, az egyéni keresztyén tudat is nem szónoki, sem
költői, hanem tudományos, a felsőbb oktatás czéljának megfelelő dialektikus alakban fejezi ki magát. Midőn a seminárium vezetője erre tanítványait reá vezetni igyekszik, úgy
magánál, mint tanítványainál vigyáznia kell arra, hogy a
keresztyén tudatnak az a közvetlen kifejezése (melynek természetesen nem kell egyes-első személyben történnie) őszinte
és világos legyen. A két értelmű homály, a hiú affektálás, a
költői vagy szónoki frázis üldözendő — de nem inquisitionalis
uton. Ε közben a tanárnak nemcsak didaktikai, hanem paedagogiai, sőt esetleg lelkipásztori tapintata is érvényesül, az
utóbbi természetesen feltűnés nélkül, szinte észrevétlenül.
Az egyéni keresztyén tudat természetesen a különféle tárgyak szerint, a melyekre vonatkozik, nagyon különfélekép
fejezheti ki magát; kifejezi egyéni benyomásait, tapasztalatait, melyeket egyrészt az isteni kijelentéssel s az ennek
üdvhatását a jelenben (az egyházi közösségben) közvetítő
ú. n. kegyelmi eszközökkel, másrészt a gyakorlati élettel,
ennek az egyéni hit- és erkölcsi életet gátló vagy előmozdító tényezőivel való érintkezésben, magában vagy a közösségben, nyert és szerzett. Ez egyéni benyomásait ós tapasztalatait azonban a keresztyén éniség a tudományos tanrendszer illetőleg valamely egyestan kifejtésében csak annyiban
fogja érvényesíteni, amennyiben azoknak a keresztyén tanrendszer objektiv történeti jellegű normativ forrásaival való érvélényeges összhangzatáról s a keresztyén tanrendszerre
vonatkozó tudományos értékéről meggyőződött.
Ezekben ismertettük vázlatosan a keresztyén ismeretforrások használatának és érvényesülésének módját a rendszeres theologiai semináriumi munkában. A hittani és az
erkölcstani ismeretanyagnak különválasztását e munka közben a 17. és 18. oldalon megjelölt általános szempontok
biztosítják.
3. A mi a keresztyén tan forrásaiból a tárgyalás alatt
levő hittani vagy erkölcstani kérdésre, thémára vonatkozólag nyert ismeretanyagnak
rendszeres
feldolgozását
illeti,
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e tekintetben tartalmilag az illető théma által megjelölt s a
feldolgozó által a keresztyén alapelv világításába helyezett
tárgy, alakilag pedig a tárgynak megfelelő tudományos
módszer irányadó. Itt van a helye annak, hogy a tanár közelebbről megismertesse tanítványaival a logikai
módszertani eszközök használatának s a tárgyra való alkalmazásának módját. Világos fogalmi meghatározások, egységes alapon keresztülvitt áttekinthető partitiók, a lényeges
sajátságokat biztosan megjelelő és elválasztó megkülönböztetések (distinctiók), biztos gondolatmenetben haladó következetesség — a rendszeres theologiai munkának is elengedhetetlen kellékei. Ezekre s az ezek iránti érzéknek tanítványaiban való felkeltésére a rendszeres seminárium vezetője kiváló gondot fog fordítani, a nélkül, hogy scholastikus formalismusba esnék. Ettől a tárgy „elevensége" iránti érzék óvja meg.
Ezen utóbb említett formai kellékek megszerzése és
kifejlesztése czéljából, de egyszersmind tartalmi érdekből
felvehető a rendszeres theologiai semináriumok tárgykörébe
oly müvek tanulmányozása is, mint pl. Hase Hutterus redivivusa, Schleiermacher hittana, Melanchthon „loci" ja s
hasonlók. Tekintettel a rendszeres theologiának apologetikus
feladatára rendszeres semináriumi tárgyalás alapjául vehetők oly művek is, mint pl. Luthardt apologetikus előadásai,
esetleg az ellenfél közvetlen megismerése végett: Strauss, der
alte und der neue Glaube, vagy Häckel, Welträtsel stb. Az erkölcstani semináriumban foglalhatna helyet esetleg a sociologiának újabban hangoztatott tanulmányozása. Magától értetődik,
hogyamidőn a semináriumi tárgyalás alapját egy ily kész munka
képezi, a tárgyalást rendszeres bírálatnak kell kisérnie.
Bármily téren mozog is a rendszeres theologiai semináriumi munkálkodás, sem a tanárnak, sem a tanítványoknak
nem szabad megfeledkezniük
a keresztyén ismeretnek
vallásos-erkölcsi jellegéről, arról hogy a mint ennek az ismeretnek megszerzése nem pusztán inteílectualis, hanem vallásos-erkölcsi feltételekhez van kötve, („credo ut intelligam")
úgy az ezen ismeretben, és pedig a keresztyén tudományos
ismeretben való gyarapodásnak is kell, hogy nem pusztán
értelmünk, tudományunk fejlesztésére, hanem egyszersmind
a keresztyén hitben és erkölcsi életben való gyarapodásunkra
szolgáljon („intelligo ut credam".) Igaz, hogy ez már nem
„tudományos" semináriumi munka, de e nélkül amaz alapjában véve élettelen, terméketlen marad (2. Tim. 3, 7.), s a
kettő épenséggel nem zárja ki egymást, époly kevéssé,
mint az a két főtényező, mely kell hogy épen a rendszeres
theologiában s annak személyesitőjében a lehető legteljesebb
harmóniában lépjen fel: keresztyénség
ós tudomány.
Pröhle Károly.
Theol. Szaklap. IV. i v f .
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