
A megváltottság és az egyéni felelősség tudatának 
viszonya az ujabb theologusoknál. 

3. ( D e t t i n g e n S á n d o r (1827—1905.) 
Philippi tanítványa és utóda volt a dorpati egyetemen. 

Hírnevét moralstatistikájával („Die Moralstatistik" 1869. 3. kiad. 
1882.) alapította meg, melyet nálunk Pauer Imre is méltónak 
talált arra, hogy „Az ethikai determinismus" c. művében 
alaposan felhasználja. Még halála előtt kiadta 3 kötetben 
dogmatikáját („Lutherische Dogmatik" 1897—1902.), amely 
abban hasonlitPhilippióhez, hogy a luth. egyház tanát kép-
viseli és mindenféle ellenzőivel szemben a legújabb időig 
megvédi. Oettingen óriási anyagot dolgozott fel művében, 
sokszor nagyon terjengősen és bőbeszédűen. 

A tulajdonkópeni dogmatikai rendszer a 2. és 3. kötetre 
terjed. Az előbbiben .szól a bűnös ember erkölcsi állapotáról. 
Ezt jellemzi az embernek a bűn rabságában való sínylődóse, 
a képtelenség arra, hogy bűnét eltávolítsa (512. 1.), istenhez 
való viszonyát megváltoztassa. (513. 1.) Vagyis az ember 
akaratának formális szabadsága ellenére is képtelen a valódi 
jóra (515. 1.) 

Isten a bűnös embereket mind a Krisztusban üdvre 
rendelte. (577. 1.) De azért az üdvakarat ezen universalisinusa 
nem absolut oly értelemben, mintha isten kegyelmét minden 
emberre ráerőszakolná. (578. 1) Az isten akarata az egyes 
ember lelkiismeretéhez fordul ós arra akar ja őt képessé 
tenni, hogy az igében való megnyilatkozására igent vagy 
nemet mondjon. Isten nem szünteti meg az ember szabadsá-
gát (579. 1.), hanem helyreállítja, azaz az isteni kezdeménye-
zés azon helyzetbe hozza az embert, hogy önkénytesen ós 
személyesen megragadhassa a felkínált istenfiúságot ós azt 
egy új életben meg is tarthassa. (580. 1.) Azok, akik az isten 
kegyelmét hitben elfogadják, a választottak. (581. 1.) De a 
kárhozatra isten senkit sem rendelt. (582. 1.) A kiválasztás 
értelme, hogy nem én választottam az istent, hanem ő en-
gemet; nem az én akaratomtól és cselekvésemtől függ az 
én istenfiúságom, hanem egyedül isten kegyelmétől. Az em-
ber akaratával nem jöhet a kegyelem elébe, sem vele együtt 

Thool. Szaklap VII . évf. 1 2 



1 170 Dr. Daxer György. 

nem működhetik az üdv elnyerésére. (III. 540. I.) Erre kép-
telenek vagyunk, mert bűnünk oly nagy, hogy csak isten 
kegyelme a Jézus Krisztusban veheti el és akaratunk annyira 
a bűn rabja, hogy az önsegélyre teljesen képtelen (541. 1.) 

De ha üdvünk egyedül isten kegyelme és műve, nem 
elkerülhetetlen akkor az absolut praedestináció? Ezen aggo-
dalom eloszlik, ha pillantást vetünk arra, mikép végzi a szt. 
lélek az ember szivében művét, hogy a kegyelmet elfogadja. 
(54B. 1.) Amint az isten a megváltás kedvéért felvette az 
emberi testet, úgy vette fel a szt. lélek az ige alakját, hogy 
a bűnös világot megszentelhesse (inverbatio). (303. 1.) Le-
ereszkedett, belebocsátkozott az emberi szóba, az igébe, 
hogy hozzánk emberekhez emberileg közelíthessen. (304. 1.) 
Ilyen módon aztán hatást gyakorol az emberekre (554. 1.) 
Az ige hatása ellenállhatatlan. Nem hat ugyan mint termé-
szeti erő, hanem mint felszabadító, az akaratot ébresztő s 
megindító hatás s előidézi az önelhatározás lehetőségét 
(555. 1.), a felszabadított akaratot, (arbitrium liberatum), amely 
az igehirdetés kegyelmi ígéretére örömmel igent mondhat. 
De találhat a kegyelem igéje ellenmondásra is. (544. 1.) Be-
áll tehát a krízis, amely az egyesnek üdve vagy elkárhozása 
fölött dönt. (544. 1.) Bár minden bűnös ember egyforma a 
kegyelemmel szemben való természetes ellenállásban, meg 
a tisztára szenvedőleges fogékonyságban, mégis óriási lesz a 
különbség köztük a szerint, amint az egyik engedi, hogy 
a kegyelem lelkiismeretében meggyőzze vagy pedig a másik 
ielkiismerete ellenére is állandóan ellenáll a kegyelemnek. 
Ez saját hibájából el fog Ítéltetni (ellenállása „schlechthin 
verschuldet" 547. 1.), az meg saját érdeme nélkül egyedül 
Krisztus bűnbocsánatában találja meg lelke békéjét. (546. 1.) 
(Istenfiúsága „schlechthin verdienstlos" 547. 1.) Az, hogy kik 
tartoznak ezen vagy azon kategóriába és miért, az isten és 
az ember szabadságának titkában gyökerező megoldhatatlan 
kérdés. (547. 1.) 

(Dettingen hasonlóan tanít, mint Philippi. A megváltott-
ság tudatát épségben tart ja, mert a természetes ember aka-
ratát semmiképen sem tar t ja képesnek arra, hogy a kegye-
lem elfogadásánál közreműködjék. De mert az isten hatása 
az igében jön hozzánk s így krízist idéz elő, hogy a ke-
gyelmet a szt. lélek által felszabadított akaratunkkal el fo-
gadjuk vagy elutasítsuk, azért ha elkárhozunk, mi vagyunk 
annak az oka s azért felelősek, míg ha üdvözülünk, ez sem 
történik akaratunk nélkül, hanem a kegyelem által fel-
szabadított akaratunk elhatározása következtében, de nem 
ami érdemünk — hanem isten kegyelmének ajándékaképen. 
Szóval Oettingen is megmagyarázza, mikép lehet a megvál-
tottság ós az egyéni felelősség tudata egyszerre a mi tuda-
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tunkban anélkül, hogy az ellenmondás volna. Csak az jel-
lemzi még Oettingen fejtegetéseit, hogy a szt. léleknek az 
ige utján való hatását az emberre az u. n. inverbatióval 
teszi megérthetővé. 

4. R o h n e r t Vi 1 m ο s (1837.) 
Ezen csoportban meg kell említenünk egy dogmatikát, 

a mely a porosz önálló luth. egyház egyik lelkészétől való. 
Ε mű a legújabb időben látott napvilágot és ama kisded 
egyház lelkészei tudományos törekvéseinek dicséretére válik. 
Ez Rohnert Vilmos waldenburgi lelkésznek : „Die Dogmatik 
der ev. luth. Kirche" 1902. c. műve. Szerzője már korábban 
foglalkozott a dogmatika egyes kérdéseivel „Die Inspiration 
der h. Schrift und ihre Bestreiter" 1889. „Die Lehre von den 
Gnadenmitteln" 1886 és „Kirche, Kirchen und Sekten samt 
deren Unterscheidungslehren" 5. kiad. 1900. c. műveiben. 
Már ezekben is a szigorú bibliainspirációs ós orthodox luth. 
álláspontot foglalta el és ugyanaz érvényesül — egyes pont-
jait nem tekintve — dogmatikájában is. 

Kérdésünkben is reprodukálja a hitvallások ós a régi 
dogmatikusok nézeteit. Mert az ember a bűnbeesés követ-
keztében a jóra való akaratot elvesztette s a bűn rabságába 
került és csak in rebus externis választhat szabadon (§. 22. 
212. sk. 1.), azért szüksége van a megtérésre. Persze ha a 
bűn teljesen elfoglalta volna az ember szívót és az istenismo-
retnek meg a lelkiismeretnek nyoma sem maradt volna meg 
benne, akkor már nem volna többé képes a megtérésre. 
Csakhogy a kegyelemnek ezen kapcsoló pontjai megmarad-
tak az emberben, úgyhogy isten, de csakis ő, azaz a szt. 
lélek válthatja valóra a megtérést. Az ember maga nem já-
rulhat hozzá semmivel. Hiszen a megtérés előtt ós alatt csak 
szenvedőlegesen viselkedhetik és csak ellenállhat az istennek. 
Ezt az ellenállást le kell győznie az istennek és az ember-
nek szabadságát visszaadnia, hogy azután evvel az ú j sza-
badságával az ember együtthathasson isten kegyelmével. 
(§. 36. 354 skk. 1.) 

Egyébként pedig a megtérés folyamatát megfoghatatlan 
titoknak mondja Rohnert és annak további megértéséhez 
nem járul hozzá semmivel. 

5. W a c k e r E m i l . 
Végül még egy a dogmatika terén dolgozó lelkészről 

kell megemlékeznünk. Wacker Emil l'lensburgi diakonissza-
intózeti lelkészről. Egy nagyobb munkán kívül, mely az 
üdvrendről szól, a mi kérdésünket is érintő kis könyvet 
adott ki : „AViedergeburt und Bekehrung" címen (2. kiadás 
1908. L. ismertetésemetTheol. Lltbl. 1909. évf. 12. sz.) Wacker és 
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a bibliainspiráciő és a luth. orthodoxia szigorú álláspontján 
áll és maga kijelenti, hogy az újlutheránus nézetektől hova 
tovább mindinkább megint az ó lutheri tanhoz tért 
vissza (7. 1.) 

Sajátos dogmatikai fejtegetéseket persze nála sem talá-
lunk. Az újjászületés és a megtérés egyedüli okozója az 
isten. (59. 1.) Az ember tisztára passive viselkedik, saját ere-
jéből megtéréséhez semmivel sem járul hozzá. Isten válasz-
tása üdvösségünk végső oka és az semmiféle cselekedetünk-
től nem függ, még az istentől előrelátott hitünktől sem. 
(59—61. 1.) Hanem azért isten mégsem kényszerít bennün-
ket a hitre. A megtérőben a kegyelem alapján valami akti-
vitás is előáll, az akarás, a hit. És mi azután is ellenkez-
hetünk még az isten kegyelmével, mikor az már hatott ránk, 
úgyhogy az, aki elvész, saját hibájából kárhozik el. (62. 1.) 
Ezek a keresztyén hittudat puszta tényei. Más magyarázatot 
Wackernél nem találunk. Csak a kárhozatra való elrendelést 
veti el, mint az ész iszonyatos következtetését. Egyébként 
pedig az isteni kiválasztást oly isteni titoknak tartja, me-
lyet hiába firtatunk, úgysem jövünk soha sem a nyitjára. (63.1.) 

b) A biblicismus. 
A 19. századboli positiv theologia biblikus irányának 

Württemberg a hazája. Atyja Bengel J. Albrecht, az új 
szövetség kitűnő magyarázója és a híres „Gnomon" írója 
volt. Főérdeme ezen iránynak a 18. században az volt, hogy 
a keresztyén hit lényeges igazságait a felvilágosodás és a 
rationalismus korán át megóvta és eljuttatta olyan korba, 
mikor azokat megint több szeretettel ós értelemmel fel-
karolták ós tudományosan is képviselték. A mi kérdésünkben 
úgy ezen régi, mint a 19. századbeli biblicismus képviselői 
(köztük a theosophusok Böhme és Oettinger, azután Roos, 
Storr, Steudel) legnagyobbrészt synergistikus álláspontot 
foglaltak el. (L. Luthardt i. m. 338—34*>. 1.) A 19. század 
2. felében ezen iránynak legjelesebb és legeredetibb kép-
viselője a tübingeni Beck J. Tóbiás volt. 

1. B e c k J. T ó b i á s . (1804—1878.)1) 
Sajnos, Beck irataiban, melyek közt legnevezetesebbek : 

„Einleitung in das System der christlichen Lehre'1 2. kiad. 
1870. „Die christliche Lehrwissenschaft" 2. kiad. 1875. és a 
halála után kiadott „Vorlesungen über christl. Ethik." 1882. 
és „Vorlesungen über christ-l. Glaubenslehre." 1886-7, csak 
keveset találhatni kérdésünkre vonatkozólag. A második 

') L. Luthardt i. m. 346.1. B e n s o w i. m. 60. 1. és Herzog-féle reálencykl. 
3. kiadás 2. köt. 5 0 0 - 5 0 6 . 1. (Kübel-Hauek.) 
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helyen említett műben ott. ahol a bűn hatalmáról szól, meg-
emlékszik az ember szabadságáról is, amely a bűnös vágy 
és a bűnös cselekedet között még mindig érvényesülhet. És 
ez nála természetes is; hiszen az emberi jwg-ban még ott 
él az isteni fény és törvény mint igazság és a mennyei 
atyához való vonzódás. Személyes életében akarhatja az 
igazat és a helyeset, ha nem is tudja véghez vinni; a gonoszat 
pedig gyűlölheti és elítélheti. (1. kiad. 294. sk. 1.) Az igaznak 
és a helyesnek véghezvitele persze már a megtérést fel-
tételezi, amely természetesen már nem állhat elő a termé-
szetes állapotból, hanem csak isteni hatásból. Többet problé-
mánkra nézve pl. elég terjedelmes dogmatikai előadásaiban 
som lehet találni. De ennyi is elég, hogy lássuk, hogy Beck 
is a biblicismus synergismusát osztja. Még világosabban 
észlelhetjük ezt Beck legjelesebb tanítványánál, Kübel Róbert-
nél, aki utódja és irányának folytatója is volt. Ezenkívül a 
biblicismus hívei közé sorolható még Gess és Reiff. De olég 
lesz, ha ezen körből még csak Kübellel foglalkozunk. 

2. K ü b o l R ó b e r t . 1838-1894.)>) 
Mielőtt Kübel Tübingenbe Beck tanszékébe került, a 

herborni thool. seminárium tanára volt. Az itt tartott rend-
szeres theologiai gyakorlatok céljai a kiadta „Das christliche 
Lehrsystem nach der heil. Schrift" 1873. c. bibliai alapon 
álló dogmatikáját, moly a biblicismusnak egyik legjelleg-
zetesebb terméke. Csakhogy Kübel már sokkal közelebb já r 
benne a luth. egyház tanához, mint mestere Beck. Kübel 
ezen műve 4. szakaszában szól az új életnek a szent lélek 
által való plántálásáról és itt foglal állást kérdésünkbon is. 

Az új életet az emberbe az ige és a szentségek segít-
ségével a szent lélek plántálja, de nem physikai-mechanikus, 
hanem ethikai úton, a szabad akarat tekintetbe vételével. 
Csak az a kérdés, hogy az isteni és az emberi tényező hogyan 
viszonylik egymáshoz ezen a téren. Ezen kérdésre úgy nyerünk 
feleletet, ha 1. nézzük az isteni szellem hatásának és az 
ember saját erejének egymáshoz való viszonyát. Kiibel azt 
állítja, hogy a szentírás az embernek pneumatikus képességet 
(Anlage) tulajdonít. Azért a reá ható isteni szellem nem 
valami idegen ágens, hanem lényegileg rokon vele. Csak a 
zarkikus, a testi ember idegen a szent lélekkel szemben. 
De ha a szt. lélek a pneumatikus képességet az emberben 
létesíti és diadalra is viszi, létrejön az ember lényegével az 
egység. (3G1. 1.) A bűnös emberben megvan még a pneu-
matikus potentialitás, az ő καρό/oja megnyílik a szellemi 
tartalom előtt. (377. 1.) Ami pedig 2. az isten lelkének az 

') L. Iíerzog-féle reálencyklopaedia 3. kiad. 11. köt. 157—161. 1. (Burk.) 
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emberre gyakorolt hatása módját illeti, az nem kívülről 
alakítja át az embert, hanem az ember belső erőit hozza 
mozgásba erősíti és tökéletesíti. (361. 1.) A kegyelem nem 
hat mágikusan, ellenállhatatlanul, hanem úgy, hogy az ember 
előbb receptív vele szemben, majd elsajátítja s értékesíti. 
„Az első pillanatban, melyben az ember a lelket befogadja, 
kezdődik saját tevékenysége, működik ő maga a lélekben " 
Kübel szerint tehát a gratia praeveniens, operans s cooperans 
viszonya nem úgy értendő, hogy előbb a kegyelem hat, azután 
az ember befogadja, mire mindaketten együtthatnak, hanem 
úgy, hogy az új élet fokozatos haladás, melyben a két ténye-
zőnek kezdettől fogva való együtthatása mind egységesebbé, 
bensőbbé ós erőteljesebbé lesz. (362. 1.) 

Kübel példája tehát szintén azt mutatja, hogy a bibli-
cismus a synergismus vizein evez, mert hisz tanítása határo-
zottan synergistikus. Nem csoda tehát, hogy el nem fogadja 
az egyházi dogmatikának azon tanát, hogy az ember meg-
téréséhez semmivel sem járulhat hozzá. 

Kübelen kívül még egy férfiúról akarunk itt a biblicis-
mussal kapcsolatban szólani, aki nem egyoldalú híve ezen 
iránynak; de a biblicismus theologiájának egyik lényeges 
sajátsága. Ezen fórfiú Kähler Márton. Amit a hozzá közel 
álló Cremerről mondott, hogy „Bibeltheologe" (bibliai theologus) 
volt, ami több, mintha Bibelforschernek (bibliai kutató) vagy 
biblicistának neveznék [Aug. Hermann Cremer Gedenkblätter 
1904. 32. 1.] — ugyanazt lehet ő róla is mondani. Épen azért 
nem lesz egészen helytelen eljárás, ha álláspontját ezen 
irány keretében adjuk elő. 

3. K ä h l e r M á r t o n . (1835—.) 
Kähler Márton a mai positiv theologiának egyik kiváló, 

tán legtekintélyesebb rendszeres theologusa. Tholuck tanít-
ványa, aki mestere emlékét gondosan ápolja. Osztja annak 
mély kedélyű vallásosságát ós bizonyos pártonfelüliségét, 
amely mérsékelt biblicismusával együtt bizonyos önállóságot 
és eredetiséget biztosít állásfoglalásának. Legfontosabb műve: 
„Die Wissenschaft der christlichen Lehre." 3. kiad. 1905, 
melyben az apologetikát, a dogmatikát ós az ethikát egységes 
szempontok alatt egy rendszerben feldolgozta. Ezen műve 
idevágó fejtegetései szolgálnak előadásunk alapjául. Csakhogy 
kár, hogy úgy e fejtegetések, mint maga az egész mű, nem 
ritkán nagyon nehezen érthetők, s e körülmény a szerző 
eredetisége mellett nyelve homályosságának s nehézkességé-
nek is a következménye. Ezt elismeri tanítványa, Hilbert G. 
lelkész is, mikor azt mondja, hogy theologiája nagyobb leter-
jedósének egyik akadálya nehézkes, a fogalmak kifejezésével 
küzkődő nyelve. (Theol. Litbl. 1908. óvf. 49. sz. 583. 1.) 
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Kahler eredetisége, fejtegetéseinek a dogmatikák szokott 
tárgyalási módjától való eltérése kérdésünkben is nyilvánul. 
Egy külön í'észben tárgyalja a bűnös ember kiengesztelését 
istennel a Krisztus szent lelke által és ennek 2. darabja a 
szt. léleknek a kiválasztottakra gyakorolt üdvközlő műkö-
déséről szól. De ezen fejtegetésekben, sőt Kahler dogmatikája 
más helyein és ethikájában sem találhatni kérdésünkre minden 
tekintetben kielégítő feleletet. Kahler szerint a kiengesztelés-
nek az egyes bűnösökkel való közlése az egyes személyi-
ségeknek isten részéről magához való csatolásában, vagyis 
a megszentelésben megy végbe. (414. 1.) így nevezi tehát 
már ezt a folyamatot, melyről maga is megjegyzi, hogy 
mások megújulásnak, újjászületésnek nevezik. (415 1.) 

A világosság kedvéért azután szerinte is meg kell külöm-
böztetni az isteni üdvközlést és az emberi elsajátítást, azután 
az isteni üdvközlésben megint a megigazítást és az élet 
közvetítését. (414. 1.) 

Az üdvközlés mindenek előtt az istennek a világgal 
való kiengesztelésében részesít bennünket, megváltoztatja 
azon viszonyt, melyben a bűnös ember az istennel van. 
Az ily személyes viszony megváltoztatása soha sem lehet 
egyoldalú. Ha a kiengesztelés eltávolított minden akadályt, 
amely az istennel való közösség útjában áll, akkor csak az 
szükséges még, hogy a bűnös maga odaforduljon a megvál-
tóhoz. Az egész tehát kölcsönhatás eredménye. Már most 
ennek helyes megértéséhez azt követeli Kühler, hogy meg 
kell határozni, mily viszonyba lép egymással ezen folyamat-
ban az isteni hatás és az ember viselkedése. (415. 1.) Ugylát-
szik, hogy ezen viszonyt akarja tisztázni, mikor hangsú-
lyozza, hogy az istennel való közösség helyreállítása, mely-
nek lehetőségét minden ember számára a kiengesztelés meg-
szerezte, az istentől indúl ki, aki megbocsátja az ember bű-
nét. (421. 1.) Vagyis az üdvközlés az isten kezdeményező 
cselekvésére megy vissza. (419. 1.) Másrészt meg kiemeli, 
hogy a megigazulás egyetlen feltétele csak az, hogy a Krisz-
tus kiengesztelését elfogadjuk. (421. 1.) Ehhez azután még 
hozzáteszi, hogy az üdvközlés nem volna kizárólag az isten 
szabad kegyelmének kifolyása, ha a megigazulás ezen fel-
tételét csak követelné és nem mívelné is egyúttal (*20. 1.) 
Ugyanis az evangeliom hirdetése isten hatása következtében 
arra szolgál, hogy a megigazító istenben való hit létrejöjjön 
az emberben. Isten ezen hatása az ige és a szentségek révén 
érvényesül, vagyis az ige hirdetésével oly hatás van össze-
kötve, melyet isten erejének érezünk. Neki köszöni a hivő 
ember, hogy a hit benne létre jön. 426. 1.) 

Vájjon mit érttetnek meg Kühler ezen fejtegetései? Azt 
az állítást foglalják magukban, hogy az üdvöt kizárólag Isten 
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kegyelmének köszönjük. De nekünk annyiban kell hozzá-
járulnunk, hogy azt hitben elfogadjuk. És hogy ezen hit 
részünkről nem lehet valami érdem, csak úgy állíthatja, hogy 
keletkezését a kegyelmi eszközök révén ható isteni erőre 
vezeti vissza. De hogy mi része van akaratunknak és szabad-
ságunknak, ha nem is az üdvben, de az elkárhozásban, ha 
nem hiszünk: azt meg nem értteti velünk. Úgy látszik, 
mintha az ennek megértésére vezető fejtegetések elítélését 
célozná, mikor azt mondja, hogy a megszentelésben az isteni 
hatásnak és az elsajátító emberi önállóságnak egybefogódzása 
mindaddig nehézségeket okoz a megértésnek, míg az ember 
azon van, hogy az Istennek történetfeletti hatását épúgy 
tapasztalatilag kimutassa, mint a történeti eszközöket és a 
lelki folyamatokat és mindezen tényezőknek mértékét is 
körülhatárolja. (414. 1.) Mintha minden ilyen törekvés syner-
gismusra vezetne, mellyel szemben kiemeli, hogy az Isten és 
az ember ténykedésének egymással szemben való körülhatá-
rolására az Isten cselekvését nem lehet a belső összfolya-
matból kiválasztani és kimutatni. Az önmegfigyelés előtt is 
csak a lelki élet jelenségeiben tűnik az fel, melyeket előidéz. 
Annál kevésbé lehet a lelki jelenségeket úgy széjjelválasz-
tani, hogy az egyik részen az Istentől létesítettek, a másikon 
az ember által előhívottak volnának. Ahol az ember lelkében 
a hit erőre kap, ott nem tűri meg a vallási vonatkozásokban 
a vagy-vagy-ót, mert tapasztalatai a nemcsak- hanem is jel-
legét viselik magukon. (417. 1.) Ha Kählernek ezen szavait 
helyesen értelmezzük, azt kell mondanunk, hogy nagyon 
emlékeztetnek Kaftan vagy Häring fejtegetéseire ós kérdé-
sünkben való állásfoglalása bizony eléggé megegyezik Ritschl-
nek vagy inkább hozzá közelebb álló tanítványainak felfogá-
sával. Míg tehát nézetét ugyanazon okból nem oszthatnánk 
amely miatt Ritschlé s tanítványaié nem elégített ki ben-
nünket, addig Beck és Kübel feleletét kérdésünkre syner-
gismusa miatt kell elvetnünk. 

c) Az erlangeni isicola.]) 

1. H a r l e s s A d o l f . (1806—1879.2) 
Harless Adolf, a nagy egyházférfiú, mint tlieologus, az 

erlangeni theologia úttörője volt. A rationalismusból átment 
a romantikához és innen felküzdötte magát luth. álláspont-
jára, melyet azután a tanszéken és az egyház vezetésében 

*) L. Poehlmann H: Die Erlanger Theologie, ihre Geschichte und ihre 
Bedeutung 1907. 

2) L. önéletrajzát: Bruchstücke aus dem Leben eines süddeutschen 
Theologen 2 köt. 1872. 1875. Langsdorf! W.: Ad v. Harless 1898. Luthardt 
i. m. 382. 1. és Herzog féle reálenc. 7. köt. 4 2 1 - 4 2 2 . 1. (Slählin). 
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(Szász- és Bajorországban) ép oly rettenthetlenül képviselt, 
mint az ország tanácsában. Küzdelmei eredményét ő maga 
úgy fejezte ki, hogy rnem tudja azt a meglepetést és azt a 
megindulást leírni, a mellyel tapasztalta, hogy a hitvallások 
tartalma megegyezik avval, amiről a szent írásból ós a hit 
tapasztalásából meggyőződött". (Bruchstücke I. 1·β3. 1.) És 
evvel megadta az erlangeni theologia programmját. 

Harless nem írt dogmatikát, bár lipcsei tanár korában 
dogmatikai előadásokat tartott. Ezek alapján Bachmann vá-
zolta dogmatikai rendszerét (Neue kirchl. Zeitschr. 1906 évf. 
948. skk. 1.), de ezen közleményben nem találhatni semmit 
Harlessnek kérdésünkben elfoglalt álláspontjára nézve. Azon-
ban megtaláljuk ezt, persze nem oly részletesen, mint egy 
dogmatikában. Harlessnek legnevezetesebb művében, t. i. 
ethikájában („Christliche Ethik" 1847. 7. kiad. 1875.) 

Harless ethikája első részében leírja az üdv javát (Heils-
gut), amely semmi egyéb, mint az Isten és az ember közti 
ellentét megszüntetése Ezt nem lehet a természetes emberi 
öntudat tényének, hanem csak Isten művének tekinteni 
(156-ik 1.) s ez önként következik abból, amit megelőzőleg a 
természetes emberről mond. Erre vonatkozólag az ember 
lelkiismerete arról tesz bizonyságot, hogy szívünk nem jó 
(84. 1.), mert gonosz hajlam lakozik benne. (86. 1.) Ugyan-
csak lelkiismeretünk bizonysága szerint nem is vagyunk 
képesek, hogy szívünk önző hajlamait legyőzzük és a jóval 
megegyezően cselekedjünk. (96. 1.) Mi nem a jót magát, hanem 
a jóban csak önmagunkat keressük. Akaratunknak nincs meg 
tehát az a képessége, hogy szívünk önző hajlamait legyőz-
hesse. (98 1.) Csak annyiban szabad az akaratunk, hogy az 
akarónak hajlamán kívül azt más meg nem határozhatja. 
Mert ez már kényszerített (nem szabad) akarat volna. Lelki-
ismeretünk tanúsága szerint azonban ilyen nincs, mert tet-
teinket beszámítja nekünk, akár jók, akár rosszak legyenek 
azok (95. 1.). 

Evvel aztán teljesen megegyezik, amit Harless művének 
második, az üdv birtokáról szóló részében, ennek mindjárt 
első szakaszában az üdvnek az ember szellemóletóbe való 
belépéséről mond. Ezen új élet alapja tisztára Isten hatása, 
melyet a szent lélek lelkünkre gyakorol. Azután mint ilyen 
isteni hatás tudomásunkra jut és mi tudatos akarattal ma-
gunkóvá tehetjük. így éri el Isten velünk való szándékát és 
lesz az új élet ránk nézve áldássá. Csakhogy átkunkká is 
lehet, ha Istennek bennünk való művétől tudatosan s akarattal 
elfordulunk. (223. 1.) Annyira alapvető jelentőségű bennünk 
istennek ezen műve, hogy a hit is tulajdonképen ezen új élet 
gyümölcse. Mielőtt a hit megragadja az üdvöt, Isten hatása, 
mely képessé tesz rá, megelőzi az újjászületésben. (217-ik 1.) 
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Másrészt az emberi lélek természete olyan, hogy lelkünk 
minden gerjedelme csak oly mértékben lesz ós marad valódi 
személyes birtokunk, amily mértékben mi azt akarjuk is. 
Azért Isten is ügy akarja, hogy öntudatosan el is sajátítsuk 
azt, amit ő nekünk az újjászülő lélek hatása által ajándé-
kozott. (225. 1.) Azon szabadságot vagy képességet, hogy azt 
akarjuk, Isten lelkének a m i lelkünkre való hatása adja meg. 
Ezért nem a mi művünk ezen akarás, hanem Istené. De mivel 
Isten műve célját bennünk csak saját, önkéntes cselekvésünk 
által éri el, azért az isteni hatás mint az ember belső cselek-
vése megy végbe. 

Harless fejtegetései a természetes ember romlottsága 
miatt egészen Isten kegyelmére vezetik vissza az üdvöt. 
Az isteni hatás visszautasítható, de életre hívhatja a hitet 
is, amely Isten kegyelmét megragadja. Ezen hit egyúttal 
Isten mívelte új akarás is, mellyel Isten hatásaihoz hozzá-
járulunk. Szóval Harless is kifejezi fejtegetéseiben a keresz-
tyén hittudat mindkét oldalát, a tényállást. De ezen tények 
dogmatikai magyarázata hiányzik nála is, ezt egyébként 
egy ethikában várni sem lehet. 

2. H o f m a n n I. Κ. Κ ο η r á d (1810 -1877.) »)' 
Hofmann az erlangeni iskola feje. Mikor Berlinben ta-

nult, sem Schleiermacher, sem Hengstenberg nem hatottak 
reá. Hanem jellemző, hogy Ranke előadásai vonzották a 
fiatal theologust. Ezért nem véletlen, hogy a történeti szem-
pontot komolyan érvényesítette theologiájában és irásmagya-
rázatában, mely theologiai munkássága javát teszi. A szó 
szoros értelmében vett rendszeres theologiai munkát nem 
is írt. De dogmatikai rendszerét dióhéjban megtaláljuk 
(a „Weissagung und Erfüllung" 1841 - 1844. után írt) második 
nagy munkája, a „Schriftbevveis" 1852—1856. 2. kiad. 1857. 
skk. elején. Ez azonban oly tömör és rövid, hogy a bennün-
ket foglalkoztató kérdést terjedelmesen ki nem fejthette. 
Mindössze csak néhányszor érinti^ magában a munkában is. 

Az egyes ember amiatt, mert Ádám nemzetségének sarja, 
nem olyan, amilyennek Isten kívánja. És mindaddig, míg 
Isten kegyelme nem hat reá, ő oly mértékben, amint öntudatra 
ébred, csak ellenesen határozhatja el magát. (Schriftbeweis 
2. kiad. I. 517. 1.) Azért a szt. írás alapján feltétlenül el kell 
ismerni az emberi természet bűnösségét anélkül, hogy ezt 
utólagosan korlátozzuk oly értelemben, mintha az emberben 
mégis csak maradt volna még valami jó is. (566. sk. 1.) 
A szentírás szerint nem maradt meg az emberben bűnös 

') Luthardt i. m. 384. skk. 1. Bensow i. m. 58. 1. Herzogféle reálenc. 
8. köt. 134—141. 1. (Hauck). 
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volta mellett a jóra való olyan képesség, amely ellentótbon 
állana avval, amit egyházunk hitvallása az olyan emberről 
tanít, akit a kegyelmi hatások még nem értek. (570. 1.) 

Mivel az emberi természet a bűn után ilyen romlott, 
természetes, hogy Hofmann szerint is a szent írás azt 
tanítja, hogy az ember hívővé csak az Isten hatása alatt 
lesz. Isten vonzza az embert, hogy Jézushoz jöjjön. De 
ugyanígy tanítja a szt. írás szerinte azt is, hogy az embernek 
magának kell az Istenhez megtérnie ós csak az jő a világos-
ságra, aki az igazságot cselekszi. (Ján. 3. 21.) Öntudatos sza-
bad elhatározás nélkül nincs meg a szükséges magaviselet 
Istennel szemben. De ezt az Isten szerint való elhatározást 
csak Isten hatása teszi lehetővé. (306. 1.) Az ember tehát 
nem úgy jut az Istennel való életközösségbe, hogy azt önel-
határozásának egy aktusa megkezdené. Ellenkezőleg abba a 
Krisztustól kiinduló hatás következtében jut, az kezdi meg 
a bűnös viszony megváltoztatását. De az isteni hatás aztán 
meg is indítja az ember szabad elhatározását. (40. I.) Isten-
nek a gonoszt legyőző tevékenysége tehát úgy ha t az em-
ber személyes életére, hogy az kész lesz arra, hogy ma-
gát az Istennel való új viszonynak megfelelő magatartásra 
meghatároztatja. (41. 1.) 

Hofmann mind a kőt tényezőt hangsúlyozza : az ember 
bűnös természete miatt szükséges kegyelem hatását, mely 
a megtérést megkezdi; és az ember szabad elhatározását, 
melyet az isteni hatás felébreszt és Istennek tetsző irányban 
megindít. Hogy ez mikép történik közelebbről, a r ra vonat-
kozólag találunk még Hofmannál utalásokat arra, hogy Isten 
kegyelme már Krisztus előtt és a pogányok között is mű-
ködött; Isten ott bizonyságot tett magáról és bizonyos isten-
ismeretet is tett lehetővé. (570. skk. 1.) Azután rámutat Isten 
igéjére és annak el nem kerülhető hatására, amivel aztán 
az embert azon döntés elé állítja, hogy vagy a hitre hatá-
rozza el magát vagy pedig továbbra is ellenszegül az Isten 
kegyelmének. Mindezek azonban csak elszórt megjegyzések 
melyek a kérdésünkre kapható helyes felelet irányába mu-
tatnak, de magát a feleletet, egy zárt egészet alkotó theoriát, 
kérdésünk megfejtésére Hofmann műveiben nem találtunk. 

3. T h o m a s i u s G o t t f r i e d (1802—1876. *) 
Thomasius dogmatörténész és dogmatikus volt. Mint 

dogmatikus különösen a christologiát mívelte és az újabb-
kori kenosis tanának megalapítójává lett. Dogmatikáját is 

') Luthardt i. m. 3 7 8 - 3 8 1 . 1. Bensow. i. m. 57. sk. 1. Herzogféle 
reálencykl. 3. kiad. 19. köt. 7 3 9 - 745. 1. (Stählin) 
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ezen jellemző cím alatt adta ki : „Christi Person und Werk. 
Darstellung der ev. luth. Dogmatik vom Mittelpunkte der 
Christologie aus" 1852-1863. 2. kiad. 1858—1863. s evvel 
megjelölte műve sajátosságát. Előbb tárgyalja a christologia 
feltételeit (a theologiát s az anthropologiát), azután Krisztus 
személyét és művét, ez utóbbi alá foglalva nemcsak Krisz-
tusnak szorosabb értelemben vett művét, hanem a soteriolo-
giát és az eschatologiát is. 

A megváltó művének rajzolása előtt Thomasius a meg-
váltás vagy kiengesztolés tudatáról szól, ebből indúl ki. 
A megbocsátott bűn tudatát érti alatta (Christi Person und 
Werk. 2. kiad. III. 1. köt. 10. 1.) A bűn megszűnt és helyébe 
lépett a kegyelem viszonya. (9. 1.) A kiengesztelést tehát az 
objektiv megváltás teszi lehetővé. Csakhogy ezen lehetőség-
nek valóra kell válnia. Az ember és az Isten között létre 
kell jönnie az életközösségnek. Itt most az a kérdés merül 
fel: mikep lesz ez meg? (352. 1.) A természetes ember nem 
lehet ezen közösség kiinduló pontja, hiszen az Istentől és az 
Istenben való élettől való elidegenedésében nem fordulhat 
a Krisztusban való üdv felé, még kezét sem nyújthatja ki 
utána, még kevésbé ragadhatja meg önerejéből. Ehhez nél-
külözi úgy az akarást, mint a képességet. (353. 1.) Önmagá-
tól még igazi receptivitásra sein képes, még kevésbé arra, 
hogy az Istennel való közösséget előkészítse. Mert az Isten-
től való elpártolás következtében elvesztette· az ember er-
kölcsi szabadságát vagyis azon képességet, hogy isten akarata 
szerint határozza el magát (I. köt. 369. 1.) Egyes esetekben 
ugyan képes rá, hogy a bűnös ösztönzéseknek ellenálljon 
és isten akarata szerint cselekedjék, de arra soha, hogy a 
bűnt gyökerében legyőzze és azt, amit tesz, isten iránti 
szeretetből tegye. (I. 371. 1.) Ami a természetes emberben 
még megvan, az pusztán csak az a képesség, hogy magát 
meghatároztathatja (Bestimmbarkeit). (III. 353. 1.) A bűn 
elrontotta az emberi természetet, de ineg nom semmisítette. 
Mint személyiség még mindig lehet az ember az isteni hatás 
szerve, organuma. Eszével még mindig megismerheti az istent 
és akarata Isten akaratától meghatároztathatja magát. 
Csakhogy ezen képesség önmagában tisztán formális fogé-
konyság, a kegyelem által való meghatároztatás képessége, 
az, hogy istentől megtéríthető, (capacitas passlva. I. 369. 1.) 

Azért hát nem csoda, hogy az emberből nem indulhat 
ki az istennel való közösség subjektiv helyreállítása sem. 
Ez is a Krisztusnak, még pedig a megdicsőült Krisztusnak 
műve., (III. v 353. 1.) 

És mégis azt követeli tőlünk isten igé je : térjetek meg 
és higyjetek az Ur Jézus Krisztusban. Az ember üdve tehát 
attól is függ, vájjon ő maga elsajátítja-e vagy sem. (III. j. 
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466. 1.) Hiszen igaz, hogy isten igéjének hirdetése nem éri 
el célját minden embernél, de önnek az oka nem az isten, 
mintha tán nem akarná mindenkivel közölni szt. lelkét 
(456. 1.), hanem az emberek, mert nincs meg bennük a szük-
séges akarat. Az üdv az ember szabad hozzájárulása nélkül 
el nem érhető, isten kegyelmét senkire rá nem erőszakolja. 
Megkínál vele mindenkit a nélkül, hogy szabadságát kor-
látozná. Más szóval : isten maga hozza létre az emberben a 
hitet, ha azt magában életre hívni engedi. (457. 1.) 

Thomasius eddig érvényre emeli a keresztyén hittudat 
mindkét mozzanatát: a kegyelemnek, Krisztus művének 
jelentőségét és az ember szabad elhatározását, felelősségól. 
Ezért ő is kérdezi: mikóp viszonylik egymáshoz az isteni 
és az emberi ténykedés a megtérésben, hogyan hívja elő 
isten kegyelme az emberben az elfogadó képességet szabad-
ságának sérolmo nélkül. (III.,. 466. 1.) Ezen kérdésre Tho 
masius is úgy adja meg a feleletet, hogy kiindul az isten 
igéjének hirdetéséből. Evvel együtt jár a szt. lélek hatása, 
melynek az ember üdvét köszöni. (III. t . 457. 1.) Hogy an 
ember az igét hallja és öntudatába felveheti, szerinte is a 
természetes ember ama képességének köszönhető, mely 
benne isten kegyelme folytán mint bűnösben is megmaradt 
még. De hogy aztán tényleg meg is hallja-e, az attól is 1'ügg, 
hogy isten mikép intézi az ember életét: vájjon a hirdetett 
ige hatáskörébe hozza-e és esetleg felébresztette-e már benne 
a vágyat a megváltás után vagy legalább az elégedetlenség 
érzetét. (467;· 1.) Ez főleg persze egyrészt magától az igétől, 
de aztán az embernek saját önelhatározásátóí is függ, mert 
hiszen az ember már eleve is kivonhatja magát hatása alól. 
(466. 1.) Csakhogy ha az ember isten igéjét hallgatja, még 
nem tesz olyat, ami természetes cselekvése határán túlmenne. 
Hisz ez még csak külső megismerkedés^ az igével és még 
nem lelki értelemben vett elsajátítása. Ámde tudjuk, hogy 
az ige magával hozza a szt. lélek hatásos erejét. Mig az 
ember az igét hallgatja, addig hat reá, énjére a szt. lélek, 
és ezen hatás elől el nem zárkózhatik. A hatás következ-
ménye pedig az lesz, hogy a formális meghatároztathatóság 
valóságos fogékonysággá lesz. Az akarat régi rabsága 
annyiban megszűnik, hogy most az einher tudatos szabad-
sággal vagy elutasíthatja az ige tartalmát vagy pedig tért 
engedhet hatásának. (467. 1.) A világi dolgokban addig meg-
lévő szabadság tehát a lelkiek terén is helyreáll. Krisztus 
lelke lehetővé teszi, hogy az üdvöt elfogadjuk vagy eluta-
sítsuk. És mindez tisztára az isten kegyelmének hatása, mely 
ellenállhatatlan, mert el nem kerülheti, aki isten igéjét 
hallgatja. Hanem azért még sem nevezhető az mágikus vagy 
kényszer alatt létrejött hatásnak, mert hiszen az egész az 
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öntudatban lejátszódó folyamat, melyet az ige hallgatása, 
tehát olyasvalami közvetít, ami teljesen az ember személyi-
ségéhez alkalmazkodik. 

Mindevvel meg van adva a megtérés lehetősége, de 
sem maga a megtérés, sem annak kezdete nincs még meg. 
Még az ó-ember ellenállása sem szűnt meg a szt. lélekkel 
szemben, sőt legtöbbnyire csak most kezdődik meg igazán. 
Amit a szt. lélek eddig elért, az az önelhatározás helyre-
állítása, úgyhogy az ember személyisége nyitva áll a szt. 
lélek hatása előtt. A megtérés avval kezdődik, hogy a szt. 
lélek nemcsak az értelemre hat, hogy isten igéjére hallgasson, 
hanem az akaratra is, hogy a bűntől elforduljon és az isten 
kegyelméhez forduljon; az emberben a bűn tudatát, a 
bocsánat után való vágyat, az isten Ígéretében való bizodalmat 
ébreszti. Ez is persze isten kegyelmének hatása, a melynek 
amaz új, a kegyelem hatása által helyreállított önelhatározás 
is feltétele. Mert hiszen ezen új akarat most is, később is a 
bűn pártjára is állhat. Mikor megint az önelhatározás lehető-
sége előtt állunk, azon pillanatban történik a döntés, melytől 
az ember üdve függ. Ha az Isten kegyelmét megbecsüljük, 
kezdetét veheti a megtérés. (469. 1.) És ez úgy van a keresz-
tyén életben való továbbhaladás esetén is. Az ember most már 
a szt. lélektől ajándékozott erők birtokában a szent lélekkel 
együttműködik. De azért mindent, megtérése kezdetét, tovább-
haladását és tökéletességét csak Isten kegyelmének köszön-
heti. És fejlődése minden fokozatán szabadságában áll, hogy az 
isteni kegyelem ajándékait továbbra is híven megőrizze és érté-
kesítse vagy pedig az elismert üdvöt magától eltaszítsa. Ezen 
alapszik az ember egyéni felelőssége az Isten előtt. (470. ].). 

Ε fejtegetésekből világos, hogy Thomasius a keresztyén 
hittudat mindkét tényezőjét meghagyja jelentőségében s 
egyiknek sem kedvez a másik róvására. Csak az Isten igéje 
első lelki hatásairól állítják egyesek (pl. Müller Gy.) hogy 
azok a személyiség róvására esnek és magikusok. Thomasius 
is rámutat arra, hogy az nem áll, mert ama hatások az ige 
közvetítése folytán az ember személyiségéhez alkalmazkodnak 
és bizony hatásuk módja nem nélkülözi a psychologiai ana-
lógiákat. A hatalmasabb személyiség hatása egy másikra 
«leinte mindig elkerülhetetlen és azután kihívja a személyes 
elhatározást. Legfelebb azt lehetne még kérdezni, vájjon gon-
doskodott-e Thomasius eléggé azon félreértés elkerüléséről, 
hogy a megtérés előtt és után ugyanazon akarattal van dol-
gunk, csakhogy ott a bűntől leigázott akarattal, amely nem 
bir érvényesülni, míg itt békóitól megszabadulva most már 
képes Isten kegyelmével együtt működni. Mert bizonyos, hogy 
akkor sem védekezett volna eléggé a synergismusnak, ha 
még oly finom de határozottan egyik faja ellen. 
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4. F r a n k F e r e n c R. Η. 1827-1894)1) 
Frank az erlangeni iskola legjelesebb dogmatikusa. Gaz-

dag és eredményes rendszeres theologiai munkásságát egy-
házunk utolsó hitvallásának tudós védelmével, a „Theologie 
der Concordienformel" 1858—1864 c. művével kezdte. Azután 
kiadta legeredetibb tudományos művét a „System der christli-
chen Gewissheit"-ot (1870-1873, 2. kiad. Í881—1882). amellyel 
a dogmatika szokásos bevezető vagy elvi részét akarta helyet-
tesíteni. Majd dogmatikája következett: „System der christ-
lichen Wahrheit" (1878-1880, 3. kiad. 1894.) és az ethika, a 
„System der christlichen Sittlichkeit" 1884—1887. címen. Frank 
dogmatikája tehát hirneves trilógiájának középső része. Ebben 
fejtegeti természetesen kérdésünket is. 

Frank is az Isten igéjének a megtérésben való fontos 
szerepéből indul ki. Az közvetíti a meghívást, mint hatásos, 
csiraképes mag, amely az ember szívébe hintve, képes vele 
a megváltás erőit közölni és így egy ú j élet kezdetét elő-
idézni. Előbb Isten igéje csak szenvedőleges állapotot létesít 
az emberben, de azután önálló életet élő ú j embert hív életre 
(Wahrheit 3. kiad II. 326. 1.), melyet Frank nem csak képle-
gesen, hanem igazi — csakhogy szellemi — értelemben az 
újjászületésben létrejött ú j énnek vesz, amely az óember 
énjével szemben áll. (327. 1.) Ez Frank sajátos álláspontja 
kérdésünk fejtegetésében: az ó és az ú j énnek ezen dup-
licitása a megtért emberben a személy egysége mellett. 

A természetes ember a bűn alatt van s azért nélkülözi 
önmagában azon erőket, melyek a megtéréshez szükségesek, 
de megmaradt benne a képesség, hogy megváltassék. Ez 
persze a megváltás határozatának is a befolyása! (328. 1.) 
Lelkiismerete, tapasztalatai és más élmények nyitva ta r t ják 
benne az utat az isteni kegyelem hatásai számára, úgy hogy 
ezek a kegyelmi eszközök út ján belehatolhatnak és a velük 
szemben szenvedőleges emberben felkelthetik az aktivitást 
és a spontaneitást. (330. 1.) 

A meghívó kegyelem első hatásai úgy érik az embert, 
hogy bekövetkezésüket meg nem akadályozhatja. Azért az 
ember mágikus átalakulásáról itt annál kevésbbó lehet szó, 
mert hiszen a kegyelem ezen elkerülhetetlen befolyása által 
előidézett spontaneitás rögtön határoz ezen befolyás felett. 
Ha nehéz vagy lehetetlen is a lassú átmeneteket kimutatni 
és psychologiailag megérttetni, a tapasztalat tényei csak 
megmaradnak. És ezek annál fontosabbak, mert csak így 
kerülhetjük el a partikuláris praedestinációt a nélkül, hogy 
a kegyelem jogát megrövidítenők. (338. 1.) 

*) Luthardt i. m. 382. 1. Bensow i. m. 59. 1. Herzogt. RE. 3. kiad. 6. 
köt. 158 - 163. 1. (Seeberg) 
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Legelőször az ember ellenáll a meghívásnik, mert ter-
mészetes vágyai másra irányulnak, mint a mit a szt. lélek 
akar. És ha azután a meghívott az Isten kegyelme által vissza-
állított önelhatározás folytán azt akarja, amit Isten akar, 
úgy akkor sem szűnik meg benne az ellenállás a kegyelem 
erőivel szemben, amint az ó ember sem szűnik meg benne 
sőt ellenkezőleg vele állandó harcban marad. De ezen ellen-
állás az üdv megragadása után más, mint az, melyet a meg-
hívás legyőzött vagyis a természetes ember ellenállása. (342.1.) 
Ha azon ellenállásból, melyet már legyőzhetnénk, de nem 
akarunk leküzdeni, elutasítjuk az isteni kegyelmet, akkor ez 
már nem egyforma bűn avval, melyet a természetes ember 
elkövet, ha elutasítja a kegyelmet. Hiszen a megtérés után 
már máskép is cselekedhetnénk, amit a természetes emberről 
nem lehet állítani. Azért a szóban forgó bűn analog az első 
ember bűnével, azaz egy ujabb bűnbeesés. (343. 1.) 

Frank felfogása szerint sem képes tehát a természetes 
ember a megváltásnak önerejéből való elsajátítására, ámbár 
a megtéríthetőség képességével bír. Azért csak Isten kegyelme 
mívelheti ezt benno és pedig úgy, hogy az igében eljön hozzá 
elkerülhetetlen hatásaival, legyőzi természetes ellenállását és 
az önelhatározás erőit közli vele, amelyek aztán azon hely-
zetbe hozzák, hogy vagy továbbra is ellenkezik az Isten 
kegyelmével szemben vagy pedig magát az üdv megragadására 
elhatározza. Amaz ellenkezés felér egy második bűnbeeséssel, 
míg a kegyelem mellett való elhatározás szintén synergis-
musra, de a helytelen synergismus elkerülésével a helyes 
értelemben vett synergismusra vezet, amely szerint az emberi 
cooperatio mindig csak az isteni hatás alapján lehetséges. 
De Frank szerint még ez esetben is helytelen együtthatásról 
beszélni, mert hisz akkor, mikor az isteni kegyelem a meg-
hívásban új lelki élet csiráját bocsátja lelkünkbe, az ember 
hatásáról vagy együtthatásáról szó sem lehet, s a meghívott-
nak tevékenységéről, a mely a kegyelem ajándéka és mindig 
is azon alapszik, sem lehet mondani, hogy együtthatás volna. 
Inkább csak az ember hatásáról lehetno beszólni, mert hiszen 
ő az, aki Istenadta erejét megfeszíti, hogy a felkínált ós fel-
ismert üdvben részesüljön. Az teljesen és tökéletesen emberi 
cselekvés, bár teljesen és tökéletesen isteni hatásnak köszön-
hető. (343. sk. 1.) 

Frank fejtegetéseinek ezen áttekintése után azt mond-
hatjuk tehát, hogy a megváltottság és az egyéni felelősség 
tudatának viszonyáról való felfogása lényegében megegyezik 
Thomasiuséval. Csak abban tér el nemcsak Thomasiustól, 
hanem más theologusoktól is, hogy szerinte a megtérés ered-
ménye egy új én, amely az ó-ember énjével állandó tusában 
van, s ezt nem képies, hanem valódi értelme szerint állítja. 
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(Ezen nézetét Frank már a „Theologie der Concordienformel 
I. 161 — 163. 1. vallotta. Az ellene felmerült ellenvetésekkel 
szemben védekezik Wahrheit II. 327. sk. 1. és Dogmatische 
Studien c. munkájának 76. skk. főleg 84. skk. 1) Ugyanis a 
megtérés után is megmarad a jónak akarása mellett a vele 
való ellenkezés. Lehetetlen tehát, hogy a természetes akarat 
ellenkezése egyszerűen átmenjen a jó akarásába, mikor az 
ellenkezés a jóval szemben az után is megmarad. (Studien 
80. 1.) Azért magyarázatra szorul az a kérdés: mikép jön 
létre az Isten akaratának megfelelő akarás a természetes 
ember ellenkezése mellett, amely aztán a megtérés után is 
csak megmarad ? (96- 1.) Ezen kérdésre Frank szerint csak 

•úgy lehet felelni, ha elfogadjuk azt a nézetet, hogy a meg-
térésben új én születik, amely a természetes én mellett van 
és vele szemben áll. Ennek azután lehet új akarata is, amely 
az ó-ember akarata ellen harcol. Igy elkerüli Frank azt a 
synergistikus felfogást, mintha a megtéréselőtt és után ugyan-
azon egy akaratról volna szó' s a megtérésben a természetes 
akarat csak lekötöttsége alól feloldatnék s szunnyadásából 
vagy tehetetlenségéből felébresztve most in spiritualibus is 
szabaddá lenne. Frank minden esetben, amelyben a termé-
szetes embernek bármilyen ereje a szent lélek hatása által 
felszabadítva a kegyelemmel az üdv elnyerése céljából együtt-
működne, synergismust lát (Wahrheit 11. 328. 1. Theologie 
der C. F. I. 160. 224.) és azt el akarja kerülni. 

5. B a c h m a n n F ü l ö p (1864—). 
Bachmann Ihmels utódja az erlangeni egyetemnek rend-

szeres theologiai tanszékén, melyen egykor Frank s Thoma-
sius tanított. Nagy szeretettel foglalkozik Harlessel, az erlan-
geni theologia ezen első képviselőjével. Egyes rendszeres 
theologiai értekezései (a Neue k. Zeitschrift. 1905. évf. 876. 
skk. 1. 1906. évf. 860. skk. 897. skk. 1.) is mutatják, hogy ő 
is az erlangeni theologia képviselője, csakhogy annak sub-
jektivismusát — úgy mint Ihmels — enyhíteni igyekszik. 
Rendszeres theologiai vezérfonala (Grundlinien der syst. 
Theologie; eddig megjelent 1. része: Principienlehre und Sys-
tem der Dogmatik. 1903.), sajnos kérdésünkben nagyon szűk-
szavúlag nyilatkozik. 

Krisztusnak minden önközlése azon törvény szerint 
megy végbe, hogy Isten az aktiv közlő s az ember az elfogadó. 
Ezen szabály érvényesül Istennek az emberhez való viszo-
nyában is, akkor t. i. mikor az isteni közlés a természetes 
embernek bűnben való elhalálozottságát is legyőzi és hálával 
teljes fogékonysággá változtatja. Az üdv elsajátítása tehát 
nem az ember öntevékenységének, hanem a felmagasztalt 

Thool. Szaklap VI I . évf. ' 1 3 
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Ur műve az egyedül üdvezítő kegyelem szabálya szerint s 
sajátunkká egyedül csak a hit által lesz. (118. 1.) 

6. I v a h n i s K á r o l y Fr. Á. (1814—1888.)1) 
Kahnis Lipcsében Lutbardttal és Delitzschsel együtt nem 

csak mint történész, hanem mint dogmatikus is áldásos mű-
ködést fejtett ki. Az egyháztörténet terén kiváló az újkori 
theologia történetéről szóló műve, melyet „Der innere Gang 
des deutschen Protestantismus" 1854. 3. kiad. 1874. c. alatt 
adott ki. A dogmatika terén meg nevezetes 3 kötetes nagy 
műve: „Die luth. Dogmatik" 1861—1868 2. kiad. 1874,5, 
melyben történész létére főleg a történeti módszert követi. 
Ugy monografikus irataiban: „Die Lehro vom heil. Geist." 
1847, „Die Lehre vom Abendmahl" 1857, mint dogmatikájá-
ban luth. álláspontja ellenére eltért a szent háromság és az 
Úrvacsora tanában az egyházi tantól és szabadabb állást foglalt 
el a szt. írással szemben is, s ezért heves támadások érték 
főleg a repristinálók részéről (Hengstenberg, Diecklioff, Philippi 
stb.) Ugyancsak némileg eltérő az egyház tanától kérdésünk-
ben való állásfoglalása is, amely theologiájának luth. felekezeti 
jellege mellett melanchthoni színezetét is elárulja. Azért fog-
lalkozunk vele a luth. confessionális erlangeni iskolával kap-
csolatban, de mégis annak végén, attól különválasztva. 

Már fent nevezett történeti művében kifejtette Kahnis 
a bűnös ember erkölcsi állapotáról szóló egyházi tanra vonat-
kozólag: „mily kevéssé találók a természetes ember absolut 
romlottságát hangoztató szokásos nézőpontok, melyek szerint 
már csak a gonoszra van szabadsága és legfelebb csak a 
justitia civilis lehet birtoka". (Gang 2. kiad. 271. 1.) Ugyanezt 
mondja dogmatikájában is. Második kötetében, mely a dogma-
történetet foglalja magában, nemcsak Augusztinus tanát veti 
el részben (135 skk. 1.), hanem a reformátorok állásfoglalá-
sának ismertetésénél is azt állítja, hogy Melanchthon az em-
beri akaratnak az üdv elsajátításánál való együttműködéséről 
szóló tanával vagyis épen synergismusával az igazi evangéliumi 
s egyúttal valóban hagyományos útra lépett (530. 1.). Azután 
a hitvallások tanát is szigorúan megkritizálja a synergismus 
értelmében (543. skk. 1.), akár csak Müller Gy.-t hallaná az 
ember, s így nem véletlen, hogy épen ennek tanáról azt 
állítja, hogy vele a helyes útra lépett (546. 1.). 

Ezek után nem kell csodálkoznunk, hogy Kahnis erősen 
hangsúlyozza a természetes ember képességeit. Annak ellenére, 
hogy Isten közösségéből kibukott és a test uralma alá került 

') L. Herzog-féle RE. 3. kiad. 9. köt. 6 9 2 - 6 9 8 . 1. (Kunze). 
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mégis csak szellemi személyiség, Isten képe az ember és 
istentudata, lelkiismerete, az igaz, a jó és a szép iránti von-
zalma és a relativ jő meg a rossz közötti választás szabad-
sága megmaradt neki. (III. köt. 419. 1.) Mindez azonban még 
nem jelentene ellentétet az egyház tanával; még ^z sem, hogy 
mindebben a kegyeleni műve számára csatlakozási pontokat 
lát, melyekbe az belekapcsolódik. (319. sk. 1.) De már való-
ban ellentétet kell látnunk az egyház tanával szemben Kahnis 
azon eljárásában, hogy a megváltás és a felelősség tudatának 
együttességét úgy akar ja megérttetni, hogy különbséget tesz 
a hithez való képesség ős maga a hit között. (410. 1.) Más a 
képesség arra, hogy higyjünk és más maga a hit. (421. 1.) 
Csak az igében velünk közölt szt. lélek erejében vagyunk 
képesek arra, hogy a Jézus Krisztusban higyjünk (410. 1.), 
nem pedig saját erőnkből. (421. 1.) De ez csak az érem egyik 
oldala. Mert a szent lőlek csak az ember szabad beleegyezése 
útján közölheti vele a hithez való erőt (410. 1.), hiszen a hit 
mintáz üdvnek odaadással egybekötött elfogadása az emberi 
léleknek egyik aktusa. Az ember és nem a szent lélek azon sub-
jektum, amely hisz. így tehát a hit lelkünk cselekedete, a 
melynek a kegyelem ugyan feltétele, de csak a szabadság 
egyik aktusa útján jöhet létre. Senki sem jöhet a hithez, 
akit az atya nem vonz, de vájjon ezen vonzódást követi-e 
valaki vagy ellenáll-e annak, az az emberi szabadság dolga. 
Csak azon feltétel alatt lohet az embert hite szerint meg-
ítélni. 

Amit az egyház tana avval akar eiórni, hogy a kegyelein 
monergismusát hirdeti, azt az érdeket Kahnis úgy igyekszik 
megóvni, hogy az ember szabadságának a hit létrehozásában 
való aktiv szerepétől megtagadja az érdem jellegét, mert 
hiszen az csak olyan erőt valósít meg, melyet Isten kegyelme 
adományozott. (421. 1.) De azért ezen enyhítéssel synergis-
musán mit sem változtat. Ebben a pontban Kahnis a luth. 
konfessionális theologusok közt legközelebb áll a közvetítő 
theologiához. 

7. L u t h a r d t K. E r n ő (1823-1902.)1) 
Luthardt eredetileg Hofmann ős Thomasius tanítványa 

volt. (Kunze 45—48. 1.) Később azonban, különösen mióta 
Lipcsében Kahnissal és Delitzschsei együtt dolgozott, gyakor-
lati s a közvetítésre hajló természete folytán mindinkább az 
egyház tanához közeledett. Sikerekben gazdag lipcsei mun-
kássága elején írta „Die Lehre vom freien Willen und seinem 
Verhältnis zur Gnade" (1863.) c. könyvét, melynek főrészét 

') L. Kunze J. Chr. Ernst Luthardt 1903. 
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kérdésünknek alapos, a könyv megjelenéséig terjedő törté-
nete alkotja. A mű végén előadja Luthardt saját felfogását 
a kérdésről. Szóba kellett hoznia ezt még — bár csak röviden 
is dogmatikai kompendiumában (mely 10 kiadást ért) és végül 
élete végén kiadott s az egyház közvetlen szolgálatára szánt 
„Die christliche Glaubenslehre gemeinverständlich dargestellt" 
(1898.) c. művében. 

Monográfiájában Luthardt a szt. írás tanából indul ki 
és azután szól (lényegileg azon sorrendben, mint később nép-
szerű hittanában) a bűn lényegéről (Glaubenslehre 45. §. 
monografia 429. skk. 1.) s következményeiről (46. §. 434. skk. l..>, 
majd a természete és a kegyelem ellentétéről (436. skk. 1.), 
melyet nem akar ugyan megszüntetni, de a kettő közt lévő 
összefüggés előtt sem akar szemet hunyni. Mert ha ezt tekin-
teten kivűl hagyjuk, teljesen abstrakt álláspontot foglalunk 
el, mellyel szemben Luthardt a konkrét szempont szükséges-
ségét vitatja. (439. 1.) Ezután kifejti a bűnös ember erkölcsi 
állapotát. (47. §. 439. skk. 1.) Itt hangsúlyozza az ember for-
mális szabadságát. Mert életünkben és cselekvésünkben sza-
badok vagyunk annyiban, hogy akaratunkat más akarat nem 
kényszerítheti arra, hogy akarjon. Még Isten sem teszi ezt ; 
δ is megbecsüli személyiségünket. Ezért vagyunk aztán fele-
lősek is cselekedeteinkért. Ha azonban akaratunk tartalmát 
nézzük, azt találjuk, hogy velünk született bűnösségünk kö-
vetkeztében akaratunk is bűnös (Glaubenslehre 307. 1.) és mi 
a bűn rabszolgái vagyunk. Cselekedeteinkben nem az Isten 
szeretete vezérel bennünket, mert szívünk vágya a földi dol-
gokhoz vonzódik. (309. 1.) Akaratunknak és gondolkodásunk-
nak ezen tehetetlenségét és a jóval való ellenkezését mi 
magunk meg nem változtathatjuk, mert teljesen képtelenek 
vagyunk a jóra, még a jó útra való térés megkezdésére is. 
Ha mégis Isten gyermekei lettünk, úgy nem mi voltunk ennek 
kezdeményezői, sem alkalmassá nem tet tük magunkat az 
üdvre, sem önkéntesen, saját erőnkből meg nem ragadtuk azt. 
Mi csak ellenállunk ezen változásnak és Istennek le kellett 
győznie ellenszegülésünket, hogy megnyerjen bennünket ma-
gának (310. 1.). Ha tehát Isten gyermekei lettünk, akkor ez 
eredmény egyedül Isten műve. Igaz, hogy Isten műve nem ér 
el egyforma eredményt az egyes emberek szívóben ; de még 
ez sem mutatja azt, hogy azoknak, kiknél célt őr, megvan 
azon képességük, hogy Istenhez fordulhatnak, amint neki 
ellenállni képesek. Azon képességet, hogy Isten mellett fog-
laljunk állást, Isten adja meg nekünk. Megkötött akaratunk-
nak előbb fel kell szabadúlnia, hogy azt akarhassa, amit 
Isten akar. (311. 1.) 

Luthardt fejtegetései eddig teljesen az egyház tanának 
megfelelő mederben folynak. Csakhogy a „természetes ember"-
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nek rajzát, — amint azt δ maga is eddig adta, — egyoldalú-
nak, a természetes ember ezen fogalmát abstraktnak tartja. 
(Monogr. 450. 1.) Azért vállalkozik az egyház hitvallása, a 
formula concordiae fejtegetéseinek kiegészítésére (278. 1.) és 
e célból tekintetbe akarja venni a bűnös ember relativ erkölcsi-
ségét is. (Glaubens). 48. §. Monogr. 442. skk. 1.) Ide tartozik 
a természetes ember akaratereje, mellyel önmagán uralkod-
hatik, a lelkiismeret, a mellyel Isten az embert még magához 
köti, a természetes istentudat, a társas élet alakjai s azok-
nak valamint a történelemnek erkölcsi jelentősége. Mindezek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a természetes emberben még más 
tartalmat is láthatunk, mint csupa bűnt. (Monogr. 443. 1.) 
Ehhez hozzájárul még a megváltó kegyelemnek hatása a 
természetes emberre. Ez mint gratia excitans, amelyről a 
semipelagianismus joggal beszélt, olyan hatást idéz elő az 
emberben, mely a természetes embernek és nem a kegyelem-
nek terméke. Az emberben kívánságok kérdések szunnyad-
nak, melyeket maga sem ismer; de a kegyelem felébreszti. 
Az Isten igéje tudatára hozza, hogy alapjában δ maga is 
Isten közösségére vágyakozik. Ilyenkor aztán találkozik az 
Istent kereső ember és a Krisztusban önmagát odaadó Isten 
és az emberben felébred az üdv utáni vágy. (457. 1.) 

Mindez azonban még nem a kegyelem sajátos műve. 
Arról csak azután lehet szó, amikor az ember keresztyénné 
lesz. De ezen új keresztyén élet viszont csak Isten műve 
lehet. (Monografla 458. 1.) Az ember nemcsak képtelen, de 
nem is hajlandó arra, hogy az üdvöt elsajátítsa. Az üdv el-
sajátításában az aktivitás eleinte a kegyelem részén van, míg 
az ember „mere passive se habet". De másrészről az ember 
erkölcsi természete azt kivánja, hogy ezen elsajátítás erkölcsi 
folyamat, az ember szabadságának cselekedete is legyen. 
Hogy mikép lehetséges ez, az a kérdés. (459. 1.) 

Luthardt ezt a következő módon magyarázza. A ke-
gyelem hatása az ember személyiségére, azaz akaratára 
történik. Erre pedig csak az öntudat közvetítésével lehet 
hatni. (460. 1.) Ennek eszköze meg az ige, mint a személyes 
érintkezés közegre. Az ige meghív bennünket önismeretre, 
bűnünk ismeretére vezet. (461. 1.) És avval, hogy bűnünket 
megismerjük, megszabadulunk annak ámításától. Megijedünk 
azon, hogy nem vagyunk olyanok, milyeneknek lennünk 
kellene. De látjuk Isten haragját és kegyelmét is; az meg-
rettent, ez pedig magához vonz bennünket; (462. 1.) Ez az 
illuminatio. Mindezen hatások akaratunktól függetlenek, motus 
inevitabiles, melyekhez hasonló más hatások is előfordulnak 
még az ember szellemi életében, (v. ö. 376. 1.) És bár az 
ember erkölcsi természetében és fejlődésében megvan a 
csatlakozási pontjuk s így nem idegenek az emberre nézve, 
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azért mégis csak egészen új hatások azok és felszólítást 
foglalnak magukban az emberhez, hogy önelhatározásával 
feleljen rájuk. Hiszen avval, hogy a bűn ámítását gondol-
kodása előtt lerontották és kötelékeit istenre irányuló akara-
táról levették, szabadítólag hatnak lelki életére; így lehetővé 
teszik az önelhatározást (463. 1.) s odafordítják az ember 
figyelmét bűnére és Isten kegyelmére. Azon fordul meg 
most már minden, vájjon az ember is akarja-e hogy oda-
forduljon. Odavonzzák a kegyelem Istenéhez. Az a döntő, 
vájjon az ember akarja-e magát hozzá vonzatni. Természetes 
önzése ugyan ellenáll, de a kegyelem lehetővé teszi, hogy 
a kegyelem megragadására is elhatározhatja magát. „Az 
embernek istenhez való természetes vonzalma ós a termé-
szetes ember erkölcsi törekvése ebben a kegyelem szövet-
ségesei." (464. 1.) így helyreáll tehát a kegyelein hatásakóp 
az ember akaratának szabadsága. És ha most istennek ama 
felszólítására: „térjetek meg" — nem hallgatunk, megáll az 
az Ítélet: „ti nem akatatok." (Glaubenslehre 442. 1.) A dicsőség 
tehát egyedül isten kegyeimé, a nélkül azonban, hogy az 
ember akarata ki volna zárva, sőt az épen ezután lép még 
csak igazán érvénybe. Mert hiszen a megtérés még a test 
és a lélek közti sok küzdelmen vezet át és ezen küzdelem 
az akarat részvéte nélkül nem lehetséges. Csakhogy ez 
persze már azon akarat, amely a kegyelem első hatásait 
megérezte. (443. 1.) 

Luthardt azt mondta, hogy Thomasius fejtegetéseit tart ja 
a leghelyesebbeknek és bennük látta az egyházi tan dogma-
tikai fejlődésének legmegfelelőbb kifejezését. (Monogr. 382. 
387. 1.) És tényleg azt lehet mondani, hogy fejtegetései 
lényegileg meg is egyeznek Thomasiuséival. Csak a termé-
szetes emberben lévő relativ jót mint a kegyelem csatla-
kozási pontját hangsúlyozza jobban amannál. Ez Luthardt 
álláspontjának sajátossága, melyet oszt ugyan másokkal, de 
a legnyomatékosabban ő emelte ki. Mindebben Luthardtnak 
az apologetának és az ethikusnak érvényesülését lehet látnunk, 
de valószínű, hogy itt Kahnis synergismusának befolyását is 
észlelhetjük (Kunze i. m. 51. 1.), miért is itt, Kahnis társa-
ságában kellett vele foglalkoznunk. Bizonyos ugyanis, hogy 
Luthardt kifejezései nem egyszer egészen ennek szája íze 
szerint hangzanak, sőt a gratia excitansra vonatkozólag igazat 
ad a semipelagianismusnak: ezért nem csoda, hogy Luthardt 
tanát a dorpati Volck aggályosnak találta, sőt Philippi 
egyenesen synergistikusnak nevezte. (Glaubenslehre 4. köt. 
80 skk. 1. jzet) Luthardt azonban a maga tanítása számára 
is igénybe veszi a synergismus elvetését és Philippi polémiáját 
félreértésnek tudja be (Compendium der Dogmát. 8. kiad. 
261. 1.). És ebben Bensow igazat ad neki, mert bár Luthardt 
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synergistikus kifejezéseit megrója, Philippi ellenvetéseiben 
mégis csak szóharcot lát. (i. m. 58. sk. 1.) 

8. B e n s o w O s z k á r (1870.) 
Ezen fiatal svéd thoologus több dogmatikai mű között 

egy értékezést is adott ki, amely az ember akaratának szabad-
ságáról a bűnhöz és a kegyelemhez való viszonyában szól 
(„Zur Frage nach der menschlichen Willensfreiheit in Bezie-
hung zur Sünde und zur Gnade." 1900.) Műve első részében 
kissé futólagosan tárgyalja a kérdés történetét, mig második 
részében az ujabb tudományos irodalom tekintetbe vételével 
megvédelmezi az ember akaratának szabadságát. A befeje-
zésben végül rátér kérdésünkre is, amelynek fejtegetésében 
azonban valami különös sajátosságot alig fedezhetni fel. 

A bűnbeesés előtt az ember az akarat valóságos szabad-
ságának birtokában volt (135. 1.); a bűnbeesés után Istenhez 
való viszonya visszássá le t t : akarata most születésétől fogva 
istenellenes. A bűnös jellem teljesen meghatározza az akaratot, 
servum arbitriummá teszi. Ennek következtében az istennel 
való közösség is elhomályosult, bár teljesen meg nem szűnt. 
(137. 1.) Különben lényege szerint gonosz lett volna az ember ; 
pedig Istenképét sem veszítette ol, ellenkezőleg ebben van 
a lényege, amely az ő lelkiismeretében is megnyilvánul. 
Azonkívül Isten még a természetben és a történelemben is 
kijelenti magát. Csakhogy ezen természetes kijelentés már 
Isten kegyelmének ténye. (138. 1.) 

A bűnös ember most már szereti a bűnt és igazi 
lényegének ellene cselekszik, amely azonban továbbra is 
hallatja szavát azon erkölcsi parancsban: „neked kell." De 
az embor megteheti, hogy nem hallgat e szózatra, sőt tényleg 
gyűlöli is azt. Hiszen a bűnösnek ellent kell állania a kegye-
lemnek, de másrészt megélhet benne az a kívánság is: 
bárcsak máskép cselekedett volna. Ezen kívánság teszi aztán 
lehetővé, hogy az ember a megváltó kegyelem számára még 
megnyerhető. (139. 1.) És ez az előljáró kegyelem műve. 

Bár ezen kivánság nagyobb Istenellenességtől vissza-
tarthat, a valóban jóra mégsem képesíthet bennünket; erre 
csak a megváltó kegyelem képes. Az előljáró kegyelem el-
vezeti akaratunkat azon fordulópontig, ahol aztán a meg-
váltó kegyelem megtölti az uj tartalommal: az isten iránti 
szeretettel. Szóval a megváltó kegyelemnek csatlakozási 
pontját létrehozza az előljáró kegyelem, ennek kapcsoló 
pontja pedig a jóra irányuló hajlam, amely megint Isten 
teremtési kegyelmének (Schöpfungsgnade) műve. 

A megtérés után az ember képes Istent szeretni s 
önmagát gyűlölni. Az Istentől való függés szabaddá teszi a 
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világtól. Mivel azonban a kegyelem az embert nem teremti 
át mágikus módon, haneui erkölcsileg átalakítja, ezen sza-
badság sem lép fel mindjárt kész realitásban. Az embernek 
még csak azzá kell magát tennie, persze a kegyelem erejé-
ben, amivé neki lennie kell. Megszabadított akaratával min-
dig újból az Istent kell választania s a világnak ellenállania. 
(141. 1.) A reális szabadság csak így lassanként valósul meg, 
sőt valójában ez életben mindig csak feladat, eszmény marad, 
melyet azonban meg kell közelítenünk. Fejlődésünknek min-
den pontján szabadságunk használata Isten kegyelmének 
hatásaitól függ. Istentől való a liberum arbitrium, a miénk a 
szervum arbitrium, Isten kegyelmének köszönjük az arbitrium 
liberatumot; minden dicsőség tehát az Istené. (142. 1.) 

Bensow fejtegetései lényegileg megegyeznek a pozitív 
theológia eddig vázolt felfogásával. Azonban érdeklődése 
főleg az ember erkölcsi állapotának meghatározására ós itt 
relativ erkölcsiségének megállapítására irányul. És bizony 
ezen törekvése őt is hasonló synergistikus kijelentésekre 
csábítja, mint Ludhardtot s így méltán foglal helyet utána. 
Egyébként pedig az új akaratról nagyon keveset, keletke-
zéséről pedig semmit sem hallunk nála. 

d) A református konfessionális irány. 

A ref. egyház munkássága a rendszeres theológia terén 
legalább a pozitív theológia értelmében csekélynek mond-
ható. A liberális theológia soraiban theológusai nevével gyak-
rabban találkozunk. Elég ennek bizonyságára csak Sclnveizer 
s Biedermann neveire hivatkoznunk. Csakhogy a felekezeti 
színezet itt természetesen kevósbbó talál kifejezésre. Sclnveizer 
maga mondja, hogy a 18. század 40-es évei óta ref. dogma-
tika nem látott napvilágot és Böhl meg azt állítja, hogy 
Heidegger (|1698) volt az utolsó ref. dogmatikus. Azért nem 
lehet tehát feltűnő dolog, hogy a ref. konfessionális dogma-
tika köréből csak két nevesebb theológussal foglalkozhatunk, 
Ebrarddal és Böhllel. 

1. E b r a r d H. Á. J á η ο s (1818—1888) ^ 
Ebrard az erlangeni egyetem theol. fakultásán ref. theol. 

tanár volt. Egy ideig a bajor pfalzi uniált egyház élén állott, 
de innen megint visszatért egyetemi kathedrájára és az er-
langeni ref. egyház lelkészi hivatalába. Az irodalom terén 
sokoldalú, szépirodalmi munkásságot is fejtett ki. A rend-
szeres theológia terén végzett munkáját összefoglalta „Christ-

») L. Herzogféle reálencykl. 3. kiad. 5. köt. 1 3 0 - 1 3 7 . 1. (Müller Κ.) 
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liehe Dogmatik" (2. kiad. 1863. két kötetben) c. művében. 
A könyv kifejezetten a ref. egyház szolgálatában és határo-
zottan positiv theol. alapon áll. 

Kérdésünkre vonatkozólag mindenek előtt is nagyon 
fontos, hogy Ebrard konfessionális álláspontja ellenére elveti 
a ref. egyház praedestinációs tanát; (Dogm. 2. kiad. II. 713. 
skk. 1. különösen 715., 723. 1.) s így a luth. egyház theológusai-
hoz közeledik. 

A bűnös ember bűn nélküli cselekedetre, a kegyelem 
kiérdemlésére nem képes (559. 1.), úgyszintén képtelen arra 
is, hogy magát megváltsa vagy megtéréséhez csak elő is 
készüljön ; halott az és szüksége van a megváltásra. De ezt 
a megváltást sem bírja magától megragadni, mert az igazi 
megváltás útja ellenkezőleg visszataszitólag hat r eá ; szóval 
a dispositio positiva ad conversionom nincs meg benne. 
(560. 1.) Az ember akarata csak arra képes, hogy vagy a 
peccatum simplexben megmaradjon vagy pedig esetleg a 
peccatum atroxba sülyedjen, szóval megvan benne a dispo-
sitio negativa ad conversionem. 

Már most mi történik a megtérésben ? A szent lélek ke-
gyelme hat az ember belsejére, mikor neki a törvényt hirdetik és 
az evangeliomot minden kedvességével és gyönyörűségével 
szeme elé állítják. A szent lélek felkeltette benyomás az evangé-
liom kedvességéről ellensúlyozza aztán az ember ellenkezését 
és lehetővé teszi neki megint a reális választást. Az embernek 
ezen szabadsága nem származik tehát saját erejéből (561. 1.), 
hanem a szt. lélek műve s ajándéka. Ennek birtokában most 
már az ember dolga, vájjon az evangéliomnak adja-e át magát, 
vagy pedig továbbra is ellenáll-e neki. Mindez Ebrard szerint 
a gratia praeveniens hatása (562. 1.). És ezt a gratia prae-
venienst a homo convertendus elfogadhatja, de el is utasít-
hat ja ; ezért Ebrard hatarozottan tagadja, hogy az ember mere 
passive se habet (563. 1.). Ha elutasítja a kegyelmet, a szent 
lélek elleni bűnbe esik, amely a kárhozatba viszen (564. 1.). 
De ha megtér, hitben a kegyelmet elfogadja, akkor észre-
vétlenül (mystikus módon) beáll az újjászületés, a Krisztus-
nak objektív önközlése velünk. Ebben természetesen már 
passive viseli magát az ember. (568. 1.). Az újjászületés után 
most már egy uj ember lépett az ember középpontjába, 
ahonnan a régi ember kiszorult. És ezen uj ember most már 
képes a megszentelés útjára lépni, de ellene is állhat az Isten 
kegyelmének. (569. 1.) A status intigritatisba jutott megint az 
ember, amelyben él, de meg is halhat, ha a régi embert 
naponkénti bűnbánatban keresztre nem feszíti. Igy tehát újból 
megnyílik az út az elkárhozásra. 

A keresztyén ember uj élete tehát a szent lélek aján-
déka, de egyúttal az ember sajátja is. És az ember az ujjá-
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születés után a szent lélek kegyelmével cooperál. miért is 
Ebrard helyeseli a luth. dogmatikusoknak erre vonatkozó 
tanát. (570. 1.) De már az emberi szabadság és felelősség 
alapját nem akarja velük a kegyelmi eszközök használásának 
szabadságában látni. (566 1.) Ennek pedig az az oka, hogy 
Ebrard a megtérésben egészen határozottan a synergismus 
út jára lépett, amint azt Müller Károly is mondja (Herzog f. 
R Ε. 5. köt. 237. 1. 42. sor), aki különben egész dogmatiká-
járól azt állítja, hogy a positiv közvetítő theologiának rend-
szereivel megegyezik, (u. o. 38. sor.) így tehát nem csoda, 
hogy a mi kérdésünkben is vele egy uton halad. 

2. B ö h l E d e . 1836—. 
A másik ref. theologus, akivel még foglalkoznunk kell, 

Böhl Ede, aki sok éven át volt a bécsi ev. theol. fakultás ref. 
dogmatikusa. Az ő álláspontja már sokkal határozottabban 
református felekezeti álláspont az Ebrardénál, amint az dog-
matikájából („Dogmatik. Darstellung der christlichen Glaubens-
lehre auf ref. kirchl. Grundlage". 1887), valamint abból is 
kitűnik, hogy Ebrardot csak úgynevezett ref. dogmatikusnak 
nevezi. (Dogmatik 539. 1.) Nála nyer az ujabb időben a ref. 
egyháznak kérdésünkben elfoglalt állásponja a legjellemzőbb 
módon kifejezést, s így annak megismerése és ismertetése 
nem csak érdekes, hanem fontos is. 

Böhl kérdésünkben a soteriologiában, de különösen a 
meghívásról szóló tanban nyilatkozik. A természetes ember 
a meghívás idején halott a bűnök miatt és a harag fia. Hanem 
azért mégsem tuskó vagy kő, mint a formula concordiae 
állítja, mert meg van benne az Istennek mint bírónak isme-
rete és a tőle való félelem. Persze ezen istenismeret nem 
tiszta (457. 1.) és a félelem nem szeretet. Épen azért nem is 
vezetnek az Istennel való közösségre. De a szt. lélek meg-
hívó munkája beléjük kapcsolódik és előhívja hatásával az 
emberben az Isten iránt való igazi hitet. (458. 1.) Itt csak 
Isten cselekszik, az ember csak annyiban, amennyiben Isten 
szent lelkével megindítja őt. (469. 1.) A meghívás teremtés 
jellegével bíró isteni mű, amely önmagában be van fejezve 
ós az ember részéről semmiféle előzékenységet nem kíván. 
(470. 1.) lízen egyszeri meghívás alapján aztán Isten többször 
is meghív bennünket: a régi embernek mibennünk naponként 
meg kell halnia, hogy feltámadjon az uj ember. (471. 1.) Csak-
hogy itt meg kell jegyezni, hogy az újjászületésben az ember 
lényege meg nem változik (504.), a megtérés utáni állapotában 
is marad önmagában, ami volt, t. i. test, amelyet állandóan 
a keresztre kell feszíteni (507.), de soha sem lehet szentté 
tenni. (509.1.) Önmagunkban nincsen semmink, csak a Krisztus-
ban vagyunk tökéletesek. (511. 1.) 
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Látjuk, hogy Böhl is hangsúlyozza a kegyelem moner-
gismusát, amely nem tűri az embernek semmiféle közremű-
ködését az üdvösség elsajátításában De Böhl még a megtérés 
után is kizárja az embernek mindennemű közreműködését; 
azért hangsúlyozza, hogy önmagában akkor is csak test, 
pedig ezen állapotban nemcsak a luth. theologusok, hanem 
Ebrard is cooperatiót állapítottak meg. De Böhl épen ezért 
synergistáknak is nevezi őket (pl. Frankot 538. 1. v. ő. 475. 
1. Thomasiust 539. 1.) és a maga részéről nem habozik a prae-
ilestináció következményét a reprobációval együtt megvonni. 
(527. skk. 1. és 539. skk. 1.) A kiválasztás tanában más tanok-
nak, nevezetesen a megigazulás tanának postulatumát látja, 
a mely nélkül a szent írásnak legbecsesebb igazságai s min-
denek előtt a hitből való megigazulás meg nem állhatnának. 
(456. 1.) És ha már annyira vagyunk, akkor a reprobatiót 
mint a kiválasztásnak szükségszerű következményét (539. 1.) 
ós Isten felségjogát is el kell fogadnunk (540. 1.) 

A kegyelem monergismusát Böhlnek a praedestináció 
tanával minden esetre sikerül fenntartania; csak az a kérdés, 
hogyan vagyunk a keresztyén hittudat másik lényeges ténye-
zőjével, az egyéni felelősség tudatával ? Először a megtérés 
utáni keresztyén vallásos élet nem jöhet erkölcsi megítélés 
alá, mert az ember önelhatározása nem játszik benne semmi-
féle szerepet. De az elkárhozásért való felelősség sem hárul-
hat az emberre, hanem csak az Istenre. Igaz, hogy a meg-
hívott ember el nem kárhozik s így itt a felelősség problé-
mája fel sein merül. De aki hatásos meghívásban nem része-
sül, vájjon mi jogon vonható felelősségre? Ezen felelősség 
megállapítása céljából Böhlnek szüksége van arra, hogy a 
természetes ember állapotára nézve a formula concordiaetől 
eltérőleg tanítson és követeljen számára olyan képességeket, 
melyek aztán a kegyelem működésének kapcsolási pontjául 
szolgálhatnak ós szerzőnket az annyira perhorreszkált syner-
gismus tőszomszédságába viszik. Ugyanis ezen képességek 
állítólag úgy állítják oda az embert, hogy mentség nélkül 
és cselekedeteiért felelős legyen. (458. 1.) Ugyanezen okból 
állítja azt is, hogy Isten meghívása általános és előre senkit 
sem zár ki (471. 1.), hogy aztán kijelenthesse, hogy a bűnös 
önmaga zárja ki magát az üdvből. (474. I.) Csakhogy miképen 
egyeztethető ez megint össze a praedestinációval, azt már 
nem mondja meg Böhl; valószínűleg ezen kérdést is a prae-
destináció tanával kapcsolatos azon nehézségekhez számítja, 
melyeknek megoldására nem vállalkozik, mivel arra úgy sem 
vagyunk képesek. (548. 1.) 

Böhl állásfoglalása tehát és vele a ref. praedestináció 
is a synergismussal szemben a másik hibába esik, biztosítja 
ugyan a kegyelem monergismusát, de úgy, hogy a keresztyén 
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vallás erkölcsi jellegét feláldozza és az egyéni felelősség 
tudatát megsemmisíti. Mert amit Böhl még a synergismus 
veszélyével is ennek megmentésére felhoz, csak azt bizo-
nyítja, hogy δ maga is érzi itt praedestinációs álláspontjá-
nak gyengéjét. Ebrard belátta a ref. confessionalismus ezen 
hibáját és el akarta kerülni úgy, hogy a praedestináció tanát 
feladta. Csakhogy δ állásfoglalásával megint a közvetítő 
theológia synergismusához jutot t és a ref. álláspontot kér-
désünkben mégsem tudta elfogadhatébbá tenni. 

VI. 

Hatodik fejezet: A modern positiv theológia. 
S e e b o r g R e i n h o l d (1859—). 

A modern positiv theol. iránynak megalapítója Seeberg 
Reinhold, berlini tanár. Seeberg eredetileg az erlangeni theoló-
giából, nevezetesen Hofmanntól indult ki. Dorpatban meg 
(Dettingen volt a tanára. Az új század fordulóján a „Neue 
kirchliche Zeitscbrift"-ben (1900. évf. 1. és 2. füzetében) cikk-
sorozatot bocsátott közre, („An der Schwelle des 20. Jahr-
hunderts"), melyet aztán kiegészítve „Die Kirche Deutsch-
lands im 19. Jahrhundert" (1903.) cim alatt önálló könyv 
alakjában is kiadott. Dogmatörténete és egyéb történeti művei 
előtt ezen könyve azért lett híressé, inert ebben hangoztatta 
(a 307. skk. 1.) először a modern positiv theológia szüksé-
gességót és vázolta programmjának alapvonásait. Ugyancsak 
az új század hajnalán jelent meg Seebergnek egy rendszeres 
theol. műve: „Die Grundwahrheiten der christlichen Religion" 
(1902.), mely épúgy, mint Harnack könyve „Das Wesen des 
Christentums" a berlini egyetem minden fakultásbeli hall-
gatói előtt tartott előadásokból keletkezett. A könyv ezen 
eredete magyarázza meg, hogy — mint a szerző előszavában 
is mondja (IV. 1.) — nem a dogmatika és az ethika kom-
pendiumával van benne dolgunk. Éppen azért nem is talál-
hatunk benne e tudományok minden kérdésére kielégítő 
feleletet, nevezetesen ami kérdésünkre sem. így hát kapóra 
jön nekünk Seebergnek a Herzogféle reálencyklopédia 3. 
kiadásába (2. köt. 541—545. 1.) ír t cikke a megtérésről, amely 
amaz előadásai fejtegetéseinek kiegészítésére alkalmas lehet. 

Seeberg előadásai közül az első hétben kimutatja a 
keresztyén vallás igazságát. Azután pedig a következő kilenc 
beszédben a keresztyén vallás igazságait fejtegeti. A tizen-
ötödik beszédben szó van a keresztyén ember új életének 
keletkezéséről és fejlődéséről; és itt érinti Seeberg kérdé-
sünket is. Szerinte a hit és a szeretet az egész keresztyén-
ség. Azon cselekedetek és szavak, melyekben Jézus Krisztus 
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magát kijelentette, az egyházban tovább élnek és mint isteni 
erő még ma is hatnak ránk. Ez által új tartalmat nyer lel-
künk. Erzi Isten hatását, mely a hitet és a szeretetet adja 
nekünk és a bűnök bocsánatáról biztosít bennünket. Az új 
tartalom új lelket jelent. Igy tehát Isten, mikor nekünk a 
hitet és a szeretetet adta, újjá teremtett bennünket, mi újjá-
születtünk. 

Csakhogy a lélekkel nem történik semmi a lélek tevé-
kenysége nélkül. Ebben áll szabadságunk. A léleknek új 
tartalommal való megtöltése is csak úgy megy végbe, hogy 
ezt az új tartalmat gondolatainkkal, akaratunkkal ós érzel-
meinkkel megragadjuk ós magunkévá tesszük. Ez a meg-
térés. Az újjászületés ós a megtérés egy folyamat. (145. 1.) 
Ez a keresztyén élet kezdete, az első lelki élmények, me-
lyekben Isten hatalmát érezzük ós országát akarjuk, ez a 
hit és a szeretet. (14G. 1.) Ezen kezdet után az ige tovább is 
vezet bennünket. Amily mértékben megnyílik lelkünk valami 
előtt, oly mértékben vonul az lelkünkbe. Azért a keresztyón-
séget keresni kell. És miután a kezdet megvan, ezt meg is 
tehetjük, sőt maga ez a kezdet késztet bennünket a kere-
sésre. Akinek a hit és a szeretet osztályrészül jutott, az 
nem tehet máskép, mint hogy törekszik utánuk. (147. 1.) 

Seebergnek a megtérésről szóló cikke némileg kiegé-
szíti ezen vázlatot. Itt hangsúlyozza, hogy a megtérés Isten 
személyes hatása következtében jön létre ós az emberi sze-
mélyiségben valósúl meg. Azért nem lehet ama behatás ellen-
állhatatlan és a megtérés nem jöhet létre a személyes akarat 
kizárásával. Az újjászületés isteni műveben is csak úgy 
részesül az ember, hogy személyes elhatározásával ő maga 
is megtér. Az időt tekintve újjászületés és megtérés tehát 
rendesen összeesnek, de logikailag véve az első Isten műve, 
melyből az önelhatározás következik. Emberi analógiák, pl. 
rábeszélések, azt mutatják, hogy egy erősebb személyiség 
új eszméket ébreszt bennünk, új célokat tüz elénk s új erőket 
ad nekünk. De mieink mindezek csak úgy lesznek, ha mi 
magunk is akarjuk, ha mindjárt ama erősebb személyre 
megyen is vissza az egész és az ő jóságának adománya az. A 
megtérésnél is így van. Isten hozzánk jön igéjében s moz-
gásba hozza szivünket. De az ő adománya is csak úgy lesz 
a miénk, ha felszabadított akaratunk önként fordul a jó felé. 

Felesleges tovább követnünk Seebergnek fejtegetéseit, 
melyekben az eddig kifejtett gondolatokat még egyszer össze-
foglalja. Akár az előadásokban adott, akár a reálencyklopaedia-
beli cikk fejtegetéseit nézzük, a szónoki fordulatok mögött 
valami nagyon világos és határozott állításokat nein találunk. 
Ott találjuk nagyjában a hagyományos nézeteket, a hittapasz-
talat tényeinek hangsúlyozását, de ezeknek éleit is a syner-
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gismus szellemében lecsiszolva, a hit paradoxonjait ellapítva. 
A feladott kérdés megoldását szintén hiába keressük. Szóval 
a modern positiv theológia erős oldalát nem szabad kérdé-
sünk dogmatikai megoldásának előbbvitelében, de egyáltalán 
nem a dogmatika terén keresni. Azt inkább az apologetiká-
ban, a keresztyén hitnek és világnézetének a többi világ-
nézetekkel való kiegyenlítésében fogjuk találni. Pedig az 
apologetikus törekvések rendesen, különösen ha még egy-
oldalúlag is ápolják, a keresztyén hit sajátosságának káro-
sodásával, éleinek lecsiszolásával szoktak járni. 

Befejezés. 
Ha visszatekintünk azon hosszú útra, melyet azért tettünk 

meg, hogy megismerjük az újabb theológusolc feleletét azon 
kérdésre, mikép viszonylik a megváltottság ós az egyéni 
felelősség tudata egymáshoz: bizonyára az a kérdés merül 
fel most előttünk, vájjon mit is tanultunk a különböző nézetek 
harcából, melyet szemléltünk. Azon sok theológus közül, 
kivel megismerkedtünk, melyik oldja meg problémánkat a 
leghelyesebben, esetleg melyikhez csatlakozhatnánk? 

A figyelmes olvasó bizonyára észrevehette előadásunk-
ból, hol találjuk mi a kérdés leghelyesebb megoldását. Schleier-
macher nem volt az a theológus, akinek fejtegetéseit ma-
gunkévá tehettük volna. Ő a későbbi theológiai irányokat 
úgyszólván mind egyesíti magában s így nem lehet magun-
kat vele azonosítanunk. Leginkább azok vonzanak fejtegetései 
közül, amelyekben a keresztyén hit valódi lényegéhez való 
visszatérést kezdeményezte. Synergismusa megint a köz-
vetítő theológiának és a positiv theológia körében a bibli-
cismusnak soraiban talál tetszésre, ahol ebben követték is. 
Praedestinációs tana, ha még oly halovány is, bizonyára 
kedves lesz a reformátusok előtt, akik persze szintén nem 
állapodnak meg mind nála. A keresztyén hit igazságain ejtett 
változtatásai, melyeket pantheista philosophiája kedvéért tett, 
a liberális theológia híveit fogják vonzani, akik hasonló törek-
véseknek hódolnak. 

Ha Schleiermacher theológiájának ezen vonásaiért nem 
lelkesedhetünk, természetesen nem tehetjük a közvetítő, a 
biblicista, a ref. konfessionális és a liberális theológiának 
álláspontját sem a magunkévá. Még pedig azért nem, mert 
a közvetítő és vele egyforma synergismusnak hódoló többi 
theológiai irányok a keresztyén hittudat két lényeges moz-
zanata közül a megváltottság tudatát sértik meg ós csak 
ennek róvására bírják az emberi szabadságot érvényre emelni. 
A másik, a ref. konfessionális irány megint az ember sza-
badságát, a felelősség tudatát és a keresztyén vallás erkölcsi 
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jellegét kockáztatja, mikor a praedestináció tanával biztosítani 
akarja a megváltottság tudatát, a kegyelem monergismusát. 
Végül a liberális theológia csak úgy boldogúl problémánkkal, 
hogy mindkét oldalát, de különösen az istenit a keresztyén 
hit tapasztalatával ellentétes módon fejezi ki és így a prob-
léma megoldása helyett az alapjául szolgáló tényállást alte-
rálja. sőt lényegében megsemmisíti. Hogy Ritschlnek és a 
hozzá közelebb álló theologusoknak álláspontja sem lehet a 
miénk, szintén világos, ha visszaemlékezünk arra, hogy ezek 
is a kérdés megoldása helyett inkább tagadták magát a kér-
dést s annak jogosultságát. A theologiának s közelebb a 
dogmatikának nem lehet a feladata, hogy a keresztyén vallás 
tapasztalatai által felmutatott tényállásban rejlő probléma 
előtt szemet húnyjon, hanem az, hogy a probléma megoldása 
által magát a tényállást is megérttesse, megmagyarázza. 
Ennek azonban az eddig felsorolt theol. irányok egyike sem 
felelt meg. 

Azért, ha tőlünk azt kérdezné valaki, mely theologusok 
fogták fel leghelyesebben ezt a feladatot és kik oldották meg 
legjobban, azoknak ítélnők oda a pálmát, akik kérdésünket 
úgy igyekeztek megfejteni, hogy a vallásos tapasztalatnak 
úgy megváltási mint egyéni felelősségi tudatát épségben tartva 
mindkettő együttlétének lehetőségét próbálták megmagyarázni. 
A Ritschl-féle iskolában Schultz, Reischle és Kirn haladnak 
a helyes úton, illetőleg inkább az arra vezető egyenes irány-
ban. De a leghelyesebb választ nézetünk szerint mégis csak 
a positiv theologia táborában ós pedig itt Philippi, (Dettingen 
Thomasius, Luthardt és Frank adták kérdésünkre, ha nem 
is mindnyájan egyformán és ugyanazt. 

Mindnyájuk szerint az ember bűnös állapota miatt kép-
telen a valóban jóra, az Istenhez való visszatérésre. Termé-
szetes akarata saját erejéből nem képes a megtérésre. Erre 
csak Isten kegyelme, a szt. lélek képesítheti, úgy hogy az 
ember megtérése és iidve teljesen az Isten kegyelmének műve 
és érdeme. Mindennek természetesen nagyon érthető értelme 
van, ha az ember egész sorsát, tehát nemcsak üdvét, hanem 
esetleges elkárhozását is egyedül Isten akaratának tulajdo-
nítjuk s tisztán csak az ő művének tekintjük. De ez az absolut 
praedestináció, amely csak a kegyelem tényezőjétemeli érvényre 
s a megváltottság tudatának megfelel; e felfogás mellett — 
nem tekintve más ellenvetést — az ember szabadsága s vele 
egyéni felelősségének tudata, a keresztyén vallás erkölcsi 
oldala egészen elsikkad. Pedig tudjuk, hogy ez is a keresz-
tyén vallásosság egyik lényeges oldala, a keresztyén hittudat 
elengedhetetlen alkotórésze. A vallásosságnak ezen oldalát 
akarták kissé túlzó gondossággal azon theologusok megóvni, 
a kiknek tanát synergisztikusnak találtuk. Ezért tartották 
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szükségesnek, hogy ilyen vagy olyan alakban valami erőt 
vagy képességet, hajlamot vagy a jó iránti vonzódást felve-
gyenek a természetes emberben, amely aztán a kegyelemmel 
együtthat a megtérés előidézésében. Mindezen még oly finom 
synergisztikus törekvések is sértik a kegyelem monergismusát, 
a megváltottság tudatát.. Azért problémánk megoldásánál nem 
vehetjük tekintetbe. Meg kell tehát maradnunk annál az igaz-
ságnál, hogy a természetes ember azon kivűl, hogy megvált-
ható, teljesen képtelen a valóban jóra. A nem keresztyén 
ember minden nemes törekvését, szeretetét a szép, a jó és 
az igaz iránt és fejlett erkölcsiségét is .el lehet ismerni — 
ezt különösen Luthardt sürgeti is — de mindez nem az igazi 
jó és az igazi erkölcsiség, mely az Isten iránti szereteten 
alapul s azért nem előkészítése a keresztyén ember megté-
résének. A különbség nem quantitativ, hanem qualitativ, mert 
a megtérés valami új dolog, mely nem az előző állapotból 
úgyszólván kifejlődött, hanem mint Isten műve lép fel a régi 
emberi állapottal szemben. Mi a megtérést egyedül és telje-
sen Isten kegyelmének köszönjük. Midőn tehát Luthardt 
törekvését magában el nem ítélhetjük, mégis azt kell hang-
súlyoznunk, hogy az oly kifejezéseket, melyek a most kifej-
tett tényállásnak ellenmondani látszanak s így a synergis-
musnak csak a látszatát is kelthetik, óvatosan kerülnünk 
kell; óvatosabban, mint azt Lutbardtnál észlelhetjük. 

Ha így a kegyelem monergismusát fenntartjuk, azért 
mégsem lehet szándékunk, hogy a keresztyén ember szabad-
ságát és felelősségét a praedestinácianismussal tagadjuk. 
Ellenkezőleg a keresztyén vallást mi is erkölcsi vallásnak is 
tar t juk s a felelősség tudatát a keresztyén vallásos élet lé-
nyeges mozzanatának. Mikép óvjuk hát meg ezt? A termé-
szetes ember szabadságát a világi dolgokban el kell ismer-
nünk, ezen a téren szert tehet a justitia civilisre. Csak az 
üdvre tartozó dolgokban vesztette el akarata szabadságát; 
az Isten előtti igazságra képtelen. Már most az ember elég 
sokszor jön azon helyzetbe, hogy természetes akaratának 
ezen szabadsága is dönthet a fölött, vájjon rálép-e azon útra, 
amely az üdvre vezet vagy pedig továbbra is ellenkezik-e 
Istennel. Ezen helyzetbe mindannyiszor jön az ember, ahány-
szor Isten igéjét hallgathatja, a kegyelmi eszközökkel élhet. 
Ha most arra határozza el magát, hogy nem enged ezek 
befolyásának magára, ő az oka azon következményeknek, 
melyeket elhatározása maga után von. Tehát a felelősség 
tudata már itt is érvényesülhet, De az ember szabadsága 
nemcsak itt, hanem később is lép még akcióba. Ugyanis a 
kegyelmi eszközökkel együtt jár a szt. lélek hatása. Külö-
nösen fontos itt, amit (Dettingen az inverbatio fogalmával ki-
emel, t. i. az, hogy a szt. lélek, mikor az ige, a szó alakját 
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felveszi, ópúgy leereszkedik hozzánk, hogy ránk emberileg 
lehetséges úton hathasson, mint az Isten fia emberré lett, 
(incarnatio) hogy megválthasson bennünket. És a szt. lélek-
nek ezen hatása legyőzi az ember bűnös természetét, annak 
ellenkezését; a jóra az Isten kegyelmének elfogadására kép-
telen emberi akaratot felszabadítja és képessé teszi arra, 
amit előbb nem tehetett. Vagyis abban a pillanatban, amint 
a szt. lélek legyőzi bűnös természetünket és nekünk új aka-
ratot ad, képessé tesz bennünket arra is, hogy a jót, az isteni 
kegyelmot válaszszuk vagy elutasítsuk. A régi bűnös ember 
mellé lép a megtért emberben az új ember, kinek most már 
új akarata van, amely a valóban jóra is képes, az üdv dol-
gaiban is szabad. Mint ama természetes, csak a világiakban 
s/abad akarat elutasíthatta az üdvöt, mikor a kegyelmi esz-
közök elől elzárkózott és így megalapította az ember felelős-
ségét az elkárhozás esetén, úgy van most ez új akaratnál is. 
Ez is elutasíthatja az isteni kegyelmet ós így alapja lesz az 
ember felelősségének, ha elkárhozik. Csakhogy ezen új akarat 
most már olyasmire is képes, amire a természetes akarat 
képes nem volt. Ezen új akarat ugyanis választani képes a 
valóban jót, a kegyelmet is. Ennyiben igaza van Franknak, 
hogy ez új akarat hasonló ahhoz, amely volt a bűnbeesés 
előtt. És azért, ha az ember maga bűnre határozza el magát, 
újabb bűnbeesés áll elő. (Ebrard is így vélekedik). Mivel pedig 
ezen új akarat ilyen, lehetővé teszi, hogy a megtért ember 
élete erkölcsi megítélés alá eshetik. Az új akarat szabadsága 
az üdvre tartozó dolgok terén is érvényesülvén alapjává lesz 
annak, hogy Isten igéje követelményekkel is felléphet velünk 
szemben, akaratunkhoz is fordulhat és végül hogy mi ennek 
eleget is tehetünk, azaz erkölcsileg cselekedhetünk. 

Csakhogy az a kérdés, nem csúszik-e még most is ezen 
felszabadított akarat felvételénél fejtegetéseinkbe, ha mind-
járt a legfinomabb sygnergismus is. Erről tényleg három 
okból lehetne szó. 1) Sygnergismusról beszélhetünk azért, 
mert hiszen most is az ember akaratáról van sző, mely a 
jót míveli. Csakhogy őzen akarat maga is a kegyelem műve; 
tehát amit tesz, azt is egyedül az Isten kegyelmének köszöni, 
vagyis azon a réven, hogy az ember akarata érvényesül, 
nem esünk itt a hamis synergismusba, amely — ha mindjárt 
a legkisebb mértékben is a megtérésben valamit mégis a 
természetes embernek illetőleg az ő erejének tulajdonit. Csak 
igazi synergizmusról lehet szó ezen felfogásnál vagyis a ke-
gyelemtől felszabadított akarat együttműködéséről az Isten 
kegyelmével, de rossz synergizmusról nem. 2) De rossz syner-
gismusról akkor lehetne szó, ba a megtért és a természetes 
embernek akarata legalább ugyanaz volna; ha az akarat csak 
mint megkötöttségéből felmentett, elaléltságából vagy szuny-
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nyadásából felébresztett akarat a természetes ember képes-
ségeiből a megtért emberbe átszármazott volna és most 
együtthatna az Isten kegyelmével. Azért nem helytelen, liogy 
különösen Frank ezt a synergismust is elutasítja és a szent 
írás értelmében hangsúlyozza, hogy az ó-embert a megtérés 
ki nem irtotta, hanem csak az új ember javára uralmából 
kiszorította. A megtért emberben az új ember mellett ott 
van az ó-ember is és a keresztyén ember élete semmi egyéb, 
mint e kettőnek folytonos küzdelme. Az ó-ember akarata most 
is épúgy ellenáll a kegyelem hatásainak, mint a megtérés 
előtt, tehát megvan az új akarat mellett is, úgy hogy a 
megtérés nem a régi akaratot változtatta át új akarattá, 
hanem a régi mellé újat teremtett., amelynek hivatása, hogy 
a régit uralma alatt megtartsa. Azért használja Frank igazi 
értelmében azt a kifejezést, amit mások csak képleges érte-
lemben vesznek, s így akarja a keresztyén ember tapaszta-
latát megfelelő kifejezésre juttatni. Franknak ezen kettős 
énről szóló felfogása talán nem egyeztethető össze az öntudat 
egységével, bár ő igyekszik kimutatni, hogy tana nem sérti 
azt, csakhogy bizonyos nehézségekkel küzködik. De bármikép 
is álljon a dolog, annyi bizonyos, hogy tana tényleges 
antisynergistikus jogos érdeket képvisel, valódi problémát 
igyekszik megoldani és legalább megmutatja az irányt is, 
amelyben a kérdés megoldását keresnünk kell. 3) Végül be-
lopódzhatna a synergismus fejtegetéseinkbe olyan módon is, 
ha a megtérés kezdeténél, a kegyelem kezdeményező hatása 
alkalmával felvesszük az ember szabadságának közreműkö-
dését, hogy személyiségét fel ne áldozzuk. Ezen érdek mellett 
különösen Müller Gy. szállt síkra. Világos, hogy ez esetben 
egészen határozottan az einber termószotes akarata volna az, 
amely a kegyelmet elfogadja. Hogy ezt elkerüljék, nemcsak 
a positiv theológia hívei, hanem többen Ritschl iskolájából 
is azt állították, hogy a kegyelmi eszközökkel jövő szt. lélek 
első hatásai észrevétlenül és elkerülhetetlenül érik az embert. 
Ezek az u. n. motus inevitabiles, ezek szabadítják fel az új 
akaratot és állítják a választás elé. Szóval ezen a ponton a 
synergismus távoltartása kedvóért igenis tagadnunk kell a 
természetes ember akaratának szabadságát és állítanunk az 
isteni hatások elkerülhetetlenségét. De evvel korántsem sért-
jük meg az ember személyi voltát, hanem csak egy tényt 
konstatálunk, melyhez hasonló tényekkel, analógiákkal sok-
szor találkozhatunk az ember életében. Szóval midőn a ke-
gyelem monergismusát teljesen biztosítottuk és az ember 
felelősségét, valamint a keresztyén vallás erkölcsi voltát is 
megőriztük, de a synergismust ezen utolsó ponton sem enged-
jük beférkőzni, avval az ember személyiségét és felelősségé-
nek alapját korántsem tagadjuk meg. Es így azt mondhatjuk, 
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hogy fejtegetéseink sem a megváltottság sem a felelősség 
tudatát nem sértik, hanem mindakettőt teljes érvényre emelik. 

Felfogásunk szerint tehát a megváltottság és az egyéni 
felelősség tudatának viszonya az újabb theologusok idevonat-
kozó fejtegetéseinek meghallgatása után következőleg alakul: 
A megváltottság tudata az üdvre nézve érvényesül. Üdvünket 
egyedül Isten kegyelmének köszönjük, ebben nekünk semmi 
részünk nincsen. De nem üdvözülhetünk akaratunk ellenére 
és elkárhozásunknak teljesen mi vagyunk az oka. Vagyis az 
egyéni felelősség tudata az elkárhozásra nézve érvényesül és 
ez nem ellenkezhet a megváltottság tudatával, azaz mindakét 
tudat helyet foglalhat ugyanazon egy személy öntudatában, 
mert Isten kegyelme az, mely az üdvöt adja és ami hitünk 
az, amely elfogadja, illetőleg hitetlensógünk, amely elutasítja. 
És hogy hitünk sem lehet ami érdemünk, mely a kegyelem 
egyedüli dicsőségét csorbíthatná, abból következik, hogy az 
Isten műve mi bennünk. Mindezt máskép úgy is kifejezhetjük, 
hogy az Isten kegyelme a kegyelmi eszközök út ján hozza 
nekünk az üdvöt. Mi már ezeket is elutasíthatjuk ós akkor 
felelősek vagyunk elkárhozásunkért. Ha nem utasítjuk el Isten 
igéjét, a szent lélek hatást gyakorol ránk, de úgy hogy 
részünkről hozzájárulás nem szükséges, amely a megváltott-
ság tudatát csorbítaná. Ezen hatás felszabadítja akaratunkat. 
Most újból választhatunk, azaz az igében kínált kegyelmet 
elfogadhatjuk, új akaratunkkal az Isten mellé állhatunk. Ez 
a hit, mely Isten műve β így üdvözülésünk esetén nem jelent 
érdemet a mi részünkről, de mint az üdv feltétele megóvja 
személyi voltunkat. Ha pedig Isten kegyelmét elutasítjuk, 
megint csak magunk vagyunk elkárhozásunknak oka. Az új 
szabadság megóvja tehát felelősségünket is. Szóval a meg-
váltottság és az egyéni felelősség tudata igen szépen megfér 
egymás mellett. A nevezett theológusok elmélete tehát alkal-
mas arra, hogy kérdésünkre a helyes feleletet megadja, prob-
lémánkat megoldja; azért mi is hozzácsatlakozunk. 
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